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2. Fonaments de la regulació i competència municipal.
2.1. El fonament de la regulació es troba, fonamentalment en la competència municipal
i
en matèria de medi ambient, reconeguda
84.2 j)
utonomia de Catalunya (EAC)
la Llei 7/1985,
eguladora de les bases del règim local (LB
l
a el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC). En el cas del municipi de Barcelona, cal fer
aprovada per la Llei
22/1998, de 30 de desembre, que
polítiques dirigides a la preservació, la restauració i la millora del medi ambient urbà i
qualitat de l'aigua i de l'aire i
la qualitat de l'espai urbà.
Específicament, amb la prohibició de fumar a les platges de Barcelona es vol contribuir
la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del
al compliment de
de determinats
productes de plàstic en el medi ambient, la qual considera els filtres de productes
de tabac que contenen plàstic
platges de la Unió Europea i estableix la necessitat de red
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.
La Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que en aquests
moments es troba pendent de ser aprovada definitivament pel Congrés dels Diputats,
que preveu expressament que mitjançant ordenança els ajuntaments poden prohibir
bició, és la llei que ha de
satisfent amb el principi de
donar
les competències municipals en matèria de medi ambient
2.2. A banda
i de la potestat sancionadora atribuïda expressament per la Llei de residus i sòls
contaminats per a una economia circular, la prohibició de fumar a les platges troba
també el seu fonament de regulació en
Barcelona, com són el
, la
salubritat i la convivència ciutadana, i la possibilitat de tipificar infraccions i sancions en
aquestes matèries, en virtut del que es disposa al títol XI de la LBRL, concretament en
llei.
Cal tenir en compte que les platges són un dels espais públics en els quals es
arantir que la
ciutadania en pugui gaudir plenament i assegurar la compatibilitat entre tots ells,
també
harmonitzar aquests usos i els múltiples serveis i activitats que
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evitar en allò que sigui possible
nductes que puguin
ocasionar molèsties, com pot ser el consum de productes de tabac a les platges,
especialment per a les persones no fumadores.
Malgrat que les platges siguin de domini públic estatal (art. 132.2 CE), i no municipal,
a de títol jurídic suficient per intervenir-hi. La Llei 22/1988, de 28 de
juliol, de costes, disposa, en el seu art. 115 d), que correspon als municipis, entre
els llocs públics de bany en les
condicions degudes de neteja, higiene i salubritat; valors aquests (els de neteja,
higiene i salubritat), que
prohibició del consum de productes de tabac a les platges de la ciutat.
n) EAC reconeix als governs locals competències pròpies
regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es
la Generalitat de Catalunya (recentment avalada pel Tribunal Constitucional en la seva
STC 18/2022, de 8 de febrer), atribueix àmplies competències als municipis en
aquesta matèria.
En el cas de Barcelona, a més, en virtut de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual
es regula el règim especial del municipi de Barcelona
en la gestió i el control dels béns de domini públic maritimoterrestre del terme
municipal, en el marc d'un Pla de gestió integrada de litoral (PGIL), acordat mitjançant
conveni subscrit entre el Ministeri de Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya i el
propi Ajuntament de Barcelona el 15 de maig de 2007. Per tant, en definitiva, el fet que
pugui (o encara més, no estigui obligat a) adoptar mesures de foment i garantia de
neteja, salubritat i convivència en aquest espai.
2.3. I, finalment, també constitueix fonament de la regulació de la prohibició de fumar a
de
altre
poder públic, de protegir la salut pública de la ciutadania amb mesures adequades (art.
43 CE), i, per tant,
gran problema de
salut pública
consum de productes del tabac, de
cigarretes que fumen els o les altres i de protegir les persones
i les
dones embarassades, que són les més vulnerables al fum del tabac. Amb la mesura
de prohibir fumar a les platges es vol contribuir, doncs, a la lluita contra el tabaquisme,
principal causa de m
i a que aquestes esdevinguin espais de sensibilització, conscienciació i prevenció
contra el tabaquisme entre la població, especialment la més jove i les dones
embarassades.
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Són diverses les lleis que reconeixen als municipis competències en matèria de salut
pública: l
25.2 j) LBRL,
els arts. 102 i
103 CmB. La Llei 18/2009, de salut pública (LSP), estableix que els ajuntaments són
, la gestió del risc per a la salut als
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines les altres activitats de
competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord amb la legislació
les condicions
higie
(art. 52
).
Pel que fa, específicament, a la normativa sobre el tabac, tant estatal (Llei 28/2005, de
26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda,
el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac) com catalana
(Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que
puguin generar dependència) si bé és veritat que, expressament, no estableix la
rdenança
prohibició de fumar a les platges, tampoc
estableixi aquesta prohibició, en virtut dels fonaments de regulació anteriorment
esmentats, de medi ambient i convivència ciutadana. Cal tenir en compte, a més, que
la Llei estatal 28/2005
Llei o qualsevol altra
prohibeix
norma o decisió del seu titular es prohibeixi fumar
; i que la Llei catalana
20/1985 ho fa
no es permet fumar...q) en els llocs
.
Barcelona, mitjançant ordenança, prohibeixi fumar a les platges, tipifiqui la vulneració
aquesta prohibició com a infracció administrativa i estableixi la sanció corresponent.

3. Contingut del projecte normatiu
La prohibició de fumar a les platges de Barcelon
(OUVEP), la qual
cosa, des del punt de vista de tècnica normativa, és correcta, perquè aquesta
ordenança que es modifica té per objecte regular els usos i les activitats que es duen a
, incloses les platges (art. 1
terme a les vies i els
(OUVEP).
addició
en el qual es recull aquella prohibició
4
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ges, com també a la Zona de Banys del Fòrum.

(UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de
juny de 2019 i la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i,
també, el manteniment de les platges netes i no degradades, la salubritat i la
convivència, així com la protecció de la salut pública de la ciutadania. La prohibició no
-bar de temporada instal·lades a
la sorra, amb el benentès, però, que aquesta excepció només afecta a la superfície
itzada els seus titulars.
En el projecte normatiu es tipifica la nova infracció consistent en la vulneració de la
prohibició de fumar a les platges
es qualifica com a lleu, i per tant,
sancionable amb una multa de la quantia que
infraccions lleus (fins a 750 euros); quantia que és inferior al límit màxim previst per a
les infraccions lleus en la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia
circular (fins a 2000 euros) i que per tant, també des del punt de vista de la sanció,
vista, el d
assenyalat més amunt, estableix també que en el supòsit
la prohibició de
els o les agents de
fumar a les platges, tipificada en la nova l
l
conducta és prohibida per aquesta Ordenança, i només si la persona persisteix en la
seva conducta han de formular la denúncia pertinent.
El projecte normatiu conté també una disposició derogatòria per la qual es deroga de
manera expressa
Platges sense fum les platges Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella i
oductes de tabac en aquests espais durant la
temporada de bany de 2021, que va servir per a fer la prova pilot a
, els quals motiven justament la seva
continuïtat i generalització.
a prohibició de fumar a les platges entrarà
en vigor al dia següent de la publicació de l rdenança de modificació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, la qual cosa es considera adequada i justificada, atesa la
immediatesa de la temporada de bany a les platges, que és quan es produeix la major
afluència de persones, i per tant quan els problemes als quals es pretén fer front amb
la nova regulació són més evidents.
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Per últim, el projecte normatiu compleix també amb
2015, tant pel que fa a la tècnica normativa utilitzada com pel que fa al compliment
dels requisits de
en el
incorporat les memòries i els informes que aquestes Directrius aconsellen elaborar
na bona regulació.
En definitiva, doncs, e
dret i per tant ha de ser informat favorablement.

4. Òrgan competent.
projecte normatiu correspon a la Comissió de Govern [art. 16 a) CmB i
art. 110 ROM]. Seguidament,
dels grups
llevat que, per unanimitat, aquests grups acordin
munici
renunciar-ne al tràmit.
A continuació, l
de modificació se sotmet a
de la Comissió del Consell Municipal competent [art. 12.2 b) CmB i art. 111 ROM], i,
art. 112 i 113 ROM), a
definitiva pel Plenari del Consell Municipal [art. 12.2 b) i art. 11.1. e) CmB i art. 114
ROM].
Un cop aprovada definitivament
, cal procedir a la seva publicació oficial en el «Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona» perquè entri en vigor i produeixi efectes jurídics (article 131.1
Llei 39/2015 i article 70.2 LBRL).

III- CONCLUSIONS

FAVORABLEMENT el projecte normatiu
Primera.qual es modifica
, de 27 de novembre de 1998,
espais públics de Barcelona, per prohibir fumar a les platges de la ciutat.
Segona.-

projecte normatiu correspon a la Comissió de Govern.

Tercera.- Una vegada a
aquests hi renunciïn),

dels grups municipals (llevat que
de
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la Comissió del Consell Municipal competent i, després del tràmit
audiència, a
.

pública i

Vist i plau

Anna Aguilar Camprubí
Lletrada consistorial

Joan-Anton Rodríguez Franco
Jurídic
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