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Aquest document té per objectiu donar resposta a la creixent necessitat de fer compatible l’ús lúdic 
d’aquests ambients amb la seva conservació i la capacitat de recuperar i potenciar serveis 
ecosistèmics; i ho fa mitjançant un plec tècnic, amb directrius bàsiques que ajudin els serveis 
tècnics i les brigades municipals de manteniment, a dur a terme uns treballs de conservació 
sostenible i ecient de les platges de sorra del litoral gironí. També pretén ajudar a complir la 
normativa vigent i, al seu torn, oferir unes platges paisatgísticament més belles, amb una dinàmica 
natural i més adaptades als efectes pertorbadors del canvi global. 

Atès l’ús lúdic que es fa de les platges, especialment durant la temporada d’estiu, molts municipis en 
fan el manteniment de neteja amb maquinària, garbellant i aplanant la sorra. Aquestes pràctiques 
recurrents afecten negativament l’estabilitat del sistema dunar i produeixen l’erosió de les 
morfologies de la platja (dunes davanteres, reredunes, etc.). Aquestes accions donen lloc a un 
ecosistema poc resilient, sense capacitat de resposta davant de grans temporals, cada cop més 
recurrents en l’escenari actual de canvi climàtic. De retruc, aquesta alteració de l’ecosistema natural 
també té efectes negatius en la ora i la fauna que hi van associades: provoca la pèrdua de la 
biodiversitat pròpia d’aquests ambients i afavoreix la regressió d’aquests ecosistemes tan fràgils i 
dinàmics.

Introducció 
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Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes

Fonaments legals

Ÿ Article 115 d. És l’Administració  local la responsable de mantenir les platges netes i llocs de bany 
en condicions de neteja, higiene i salubritat.

Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes

Ÿ Estableix aquests objectius:
Ÿ     Assegurar la integritat i l’adequada conservació dels sistemes dunars, mitjançant les mesures            
Ÿ     de protecció i restauració necessàries.
         Regular l’ús racional d’aquests béns, d’acord amb la seva naturalesa, les seves nalitats i amb 
         respecte al paisatge, al medi ambient i al patrimoni històric.
Ÿ

Llei 42/2007 de 13 de desembre, del patrimoni natural i de biodiversitat

Ÿ Estableix el règim jurídic bàsic de la conservació, ús sostenible, millora i restauració de el 
patrimoni natural i de la biodiversitat. 

Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i ora silvestres 

Ÿ Article 2.1. L’objectiu és «contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i ora silvestres en el territori europeu dels estats membres». 
Aquesta directiva identica, per a les zones litorals, hàbitats de rellevància i interès comunitaris, 
com són els sistemes dunars. 

Resolucions d’aprovació de la distribució dels serveis de temporada en domini públic 
maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció i d’autorització de 
l’ocupació corresponent

Pla de distribució de platges 2020 (PDP)

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/costes_i_muntanya/serveis-temporada-
platges/distribucio-serveis-temporada-2017-2021/

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/costes_i_muntanya/serveis-temporada-
platges/serveis-temporada/pla-distribucio-platges/

ACORD GOV/54/2018, de 17 de juliol, pel qual s’aprova l’Estratègia del patrimoni natural i la 
biodiversitat de Catalunya 2030, i s’estableixen els òrgans d’implantació, seguiment i avaluació.
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Gestió de les restes: Després de la recollida, les restes es porten a un abocador controlat.

1. Neteja manual

Mètode: Consisteix bàsicament en el buidatge de les papereres i en la recollida manual de les restes presents 
en tota l’extensió de la platja i del sistema dunar i reredunar.

Metodologies

Tots els treballs de neteja que es descriuen a continuació s’han de dur a terme preferiblement en aquells 
horaris en què la neteja sigui compatible amb els usos i explotacions de la platja, preferiblement als matins. Es 
limitaran de forma extensiva només a l’estiu i, puntualment, la resta de l’any. 

Hora preferible: Matins o darrera hora de la tarda.

Criteris tècnics

Nota tècnica: Les papereres objecte de buidatge han de ser exclusivament les que estableixen els plans 
d’usos de platges. Les papereres en el medi natural sovint són més aviat un problema que un avantatge. De 
vegades no es poden buidar amb la freqüència que caldria, o bé en temporada d’hivern no es presta aquest 
servei. Això sovint provoca que acabin plenes i que s’acabin acumulant escombraries al seu voltant, o que les 
fortes ventades o la fauna salvatge dispersin les restes pel medi ambient. Com a alternativa a la col·locació de 
papereres, caldria apostar per promoure la sensibilització de la població i incentivar que els usuaris de les 
platges s’enduguin les deixalles.

Proposta il·lustració: Un operari netejant tota l’xtensió de platja, amb pinces i una bossa a la mà; distinció de platja, duna i rere-duna. 
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2. Neteja mecanitzada

Hora preferible: Matins o darrera hora de tarda.

Mètode: Consisteix bàsicament en els garbellat de les superfícies de platja (com a màxim, 20 cm de 
profunditat a principi de temporada i 10 cm de profunditat en temporada alta), i sempre en funció de les 
necessitats reals de neteja mecànica. 

Els treballs s’han de dur a preferiblement a una distància mínima de 5 m a comptar des de la línia de mar cap a 
l’interior, per norma general, tot i que el criteri tècnic serà important en cada cas . 

Per a dur a terme aquestes tasques de manteniment, s’han de tenir en les següents consideracions:

Ÿ Es desaconsella el llaurat de la sorra, atès que s’altera l’estructura del sistema platja, afavorint la 
compactació, eradicació de vegetació i increment de l’erosió.

Ÿ S’evitarà garbellar les zones properes a les dunes. En cas que hi hagi acordonament de protecció, s’han 
de deixar 2 m de protecció com a mínim; si no n’hi ha, cal un criteri tècnic per establir la distància apropiada 
en cada cas.

Profunditat màxima:
10/20 cm 

Distància mínima:
5 m 
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Ÿ S’ha d’evitar garbellar les zones properes a les trampes de captació de sorra, en cas que n’hi hagi. 

Ÿ Es desaconsellen les tasques d’anivellament, atès que la compactació i erradicació de formes dunars 
afecten de forma erosiva el sistema i impedeixen el desenvolupament de vegetació.

Ÿ No és recomanable el trasllat de sorra entre diferents punts sense la supervisió tècnica o l’autorització 
pertinent, ja que això pot comportar la pèrdua de morfologia dunar i fer l’ecosistema més fràgil i menys 
resilient davant de temporals.  

Ÿ Si hi ha previsió de forts vents, s’ha d’evitar el garbellat de la sorra uns dies abans i durant el temporal, per 
no posar-la a disposició del vent i evitar-ne la migració cap a altres espais fora de l’ecosistema dunar, amb 
la consegüent pèrdua de sorra de la platja.

Ÿ En estats d’humitat elevats no s’han de dur a terme treballs de garbellat, per evitar la compactació de les 
sorres. Aquesta compactació comporta la pèrdua dels valors naturals de la platja i una major penetració de 
l’onatge a la zona de platja alta. 

2 m 
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de la Diputació de Girona

Edita: Diputació de Girona / Àrea de Territori i Sostenibilitat / Medi Ambient 
Agost de 2020
Continguts: Francesc Xavier Roig, expert en geomorfologia dunar; 
Maria Guirado i Narcís Vicens, tècnics del servei de Medi Ambient 

Aquest document es publica amb llicència  
Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons

Podeu copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format per a qualsevol nalitat, 
també comercial, reconeixent l’autoria, citant la font i proporcionant un enllaç a la 
llicència. No podeu suggerir que la Diputació de Girona dona suport o patrocina l’ús que 
en feu. Si modiqueu el document no podeu difondre el material modicat. No podeu 
utilitzar termes legals ni aplicar mesures tecnològiques que restringeixin la utilització del 
document per part d’altres persones.
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