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PROPOSTA PER ACONSEGUIR PLATGES LLIURES D’HAMAQUES 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 

91.4 i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta 

al proper ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Al juliol de 2019 vam presentar una proposta d’acord relativa a reduir  l’excesiva 

ocupació de les nostres platges d’elements, com les hamaques. En aquesta iniciativa 

demanavem, entre altres coses: 

- Estudiar la possibilitat de reduir el nombre total d'elements a les platges del municipi. 

I així diversificar l’oferta de platges de naturalesa urbana o natural.  

- Demanar al Consell d'Eivissa que realitzés una classificació definitiva de les platges 

de l'illa d'Eivissa, per a establir quines platges són urbanes i quines naturals. Ja que 

la classificació que tenim és una classificació temporal a l’espera de que l'òrgan 

competent en ordenació territorial, el Consell d'Eivissa, desenvolupi un reglament 

propi. No sé si finalment ha realitzat el consell aquesta classificació però això no 

impideix dur a terme la iniciativa que presentem avui aquí.  

Tal com disposa l'article 113 del Reial Decret 876/2014, de 10 d'Octubre, són els 

Ajuntaments els que sol·liciten les autoritzacions pertinents als seus municipis i per 

tant tenen la facultat de dissenyar la seva pròpia política d'ocupació de platges.  

 

Des d'Unides Podem considerem que malgrat la millora de la situació, és necessari 
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seguir treballant per una gestió de les platges que compatibilitzi l'ús públic amb l'ús 

"privat" de tal manera que tothom en pugui gaudir de la manera que es consideri més 

adient.  

Entenem que no totes les platges del municipi són susceptibles d'allotjar elements que 

distorsionin el seu caràcter natural o verge, de tal manera que si disposem de platges 

urbanes, és també desitjable conservar-ne de verges o sense concessions 

administratives, donant així una oferta més ample de possibilitats a aquelles persones 

que prefereixin gaudir de les platges sense elements artificials afegits. 

 

PROPOSTA D'ACORD 

Per tot això, fem la següent proposta d’acord: 

 

1.- L’ajuntament es compromet a estudiar les diferents fórmules per aconseguir 

l’eliminació d’elements, com són les hamaques i els para-sols, a les platges naturals. 

 

A Santa Eulària des Riu, 15 de juny del 2020 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

Marta Maicas Ortiz 

Regidora del Grup Municipal Unides Podem 

 


