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INFORME D'IMPACTE PRESSUPOSTARI I FISCAL RELATIU A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DE L'ORDENAN(:A SOBRE L'ÚS DE LES VIES I ELS ESPAIS PÚBLICS DE BARCELONA PER LA QUAL
ES DECLAREN "PLATGES SENSE FUM" LES PLATGES DE LA CIUTAT DE BARCELONA.

Vista la proposta relativa a la modificació de l'Ordenam;a sobre l'ús de les vies i els espais
públics de Barcelona sobre la mesura estructural a adoptar, per part de I'Ajuntament de
Barcelona, relativa a l'establiment de les platges de la Ciutat de Barcelona com a espais lliures
de fum, facilitant a la ciutadania llocs de convivencia respectuosos amb la preservació de la
salut i la defensa del medi ambient. La norma prohibeix el consum de tabac a les platges i
s'emmarca en els resultats satisfactoris obtinguts en la prova pilot realitzada l'any 2021
mitjan�ant Decret d'alcaldia de 26 de mar� de 2021.
Vist el que es disposa a les directrius de tecnica normativa sobre la tramitació deis expedients
per a l'aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets, aprovades en data 15 d'abril
de 2015 per la Comissió de Govern municipal, de conformitat amb les quals les propostes
hauran d'anar acompanyades d'una analisi de !'impacte pressupostari i fiscal, analisi en la que
s'avaluara la repercussió de la disposició en els recursos materials i personals, les fonts de
finan�ament, incloent-hi les repercussions fiscals.
S'informa:
1- Pel que fa als ingressos i de conformitat amb el contingut del ROL 2/2004 del Text Refós de
la llei Reguladora de les Hisendes Locals, la disposició sotmesa a aprovació té una repercussió
fiscal en relació a les sancions que es poden derivar de l'incompliment de les obligacions
derivades de les mesures adoptades en la present modificació. Per poder realitzar una previsió
ajustada del seu impacte recaptatori caldria preveure el nivell d'infraccions comeses. Ara bé,
ates que no es pot anticipar el comportament de les persones infractores, no resulta possible
quantificar en aquest moment !'impacte de major ingrés per aquesta via. Per altra banda,
l'objectiu de la mesura no és recaptatori, al contrari, s'espera un impacte de majors ingressos
testimonial per que els usuaris de els platges compleixen amb la normativa municipal.
2 - Pel que fa a les despeses, la repercussió en els recursos materials i personals, cal posar de
manifest el següent:
- Que cal preveure un cert impacte en la despesa de I'Ajuntament referent a la comunicació a
la ciutadania de la posada en marxa i vigencia de la prohibició del consum de productes del
tabac i la utilització de dispositius susceptibles d'alliberament de nicotina a les platges de la
ciutat durant la temporada de bany. Cal tenir en compte que aquesta comunicació es realitzara

