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MEMÒRIA D’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE NORMATIU DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ 
D’ORDENANÇA SOBRE L’ÙS DE LES VIES I ELS ESPAIS PÚBLICS DE BARCELONA 

 

En relació amb la incidència de les mesures proposades per la disposició en termes d’opcions de regulació, 
s’ha optat per utilitzar la forma de la modificació de l’ordenança, atès que no s’ha considerat necessària 
l’aprovació d’un instrument normatiu específic per a l’aprovació d’aquest projecte, que respon a una 
motivació bàsica: la protecció del medi ambient amb l’objectiu de reduir l’enorme impacte mediambiental 
causat per els residus del tabac que es llencen de manera incontrolada directament en el medi ambient. El 
seu emparament legal es troba en la previsió continguda a la Nova Llei Estatal, aprovada definitivament pel 
Congrés els Diputats el 31 de març de 2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que 
preveu expressament que, amb l’objectiu de frenar la generació de residus a les platges i prevenir i reduir la 
contaminació marina, els ajuntaments poden regular la limitació de fumar a les platges i sancionar la 
vulneració d’aquesta limitació, d’acord amb allò establert a la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu 
i del Consell de 5 de juny de 2019, relativa  a  la  reducció  de l’impacte  de  determinats  productes  de  plàstic  
en  el  medi  ambient, que considera els filtres de productes de tabac que contenen plàstic el segon article de 
plàstic d’un sol ús que es troba a les platges de la Unió Europea i que estableix la necessitat de reduir l’enorme 
impacte mediambiental causat per aquests residus que es llencen de manera incontrolada directament en el 
medi ambient i de promoure mesures de diversa tipologia per a reduir el seu abocament.  

Aquesta mesura també beneficia la protecció d’altres valors com ara el dret de la ciutadania a gaudir d’un 
espai públic net i no degradat, la convivència ciutadana, la salut pública i la salubritat i la protecció de les 
persones més vulnerables al fum del tabac com són les persones menors d’edat i les dones embarassades.  
 

Per aconseguir doncs, aquests objectius, es considera  adient modificar un instrument normatiu ja existent, 
incorporant la prohibició de fumar a les platges de Barcelona.  

 

Igualment, quant a simplificació administrativa, el projecte de modificació no inclou cap procediment 
administratiu no contemplat ja a l’Ordenança sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics de Barcelona. 

 

Finalment, pel que fa a l’impacte sobre  altres disposicions  per aquest projecte normatiu, aquest únicament 
disposa d’un article únic, una disposició derogatòria i una disposició final. A l’article únic s’introdueix a 
l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona la prohibició de fumar a les platges de la 
ciutat. La vulneració d’aquesta prohibició es tipifica com a infracció lleu, sancionable d’acord amb el règim 
sancionador general de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics, si bé amb la particularitat que, 
els o les agents de l’autoritat han de recordar en primer lloc a les persones infractores que la seva conducta 
és prohibida per la present Ordenança, i només si la persona persisteix en la seva conducta han de formular 
la denúncia pertinent. Amb això es vol posar en valor que la finalitat de la prohibició és més educativa i 
persuasiva que no simplement sancionadora. 






