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Expedient 21SD0028DA 

 

DECRET D’ALCALDIA pel qual es declaren “Platges sense fum” les platges Sant  
Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella i s’estableix la prohibició de 
consum de productes de tabac durant la temporada de bany de 2021 

 

El 16/02/2021 es va publicar, d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, al portal de 
transparència, la consulta pública prèvia per l’aprovació d’aquest Decret. Aquesta consulta 
ha rebut una aportació per part de l’associació “Nofumadores.org”, a la que s’ha donat 

resposta en informe d’11 de març que consta a l’expedient. 

L’expedient incorpora els informes previstos per l’apartat 2.2 de les Directrius per a 
l'elaboració de les normes municipals, així com la memòria justificativa que, a proposta de les 
Regidories d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de Salut, Envelliment I Cures, exposa 
les raons d’interès públic que justifiquen l’adopció d’aquesta resolució. 

Per tot això, en ús de les atribucions conferides pels articles 13 i 26 de la Carta municipal de 
Barcelona i els articles 2.3 i 7.1 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics 

 

DISPOSO: 

 

Primer. Aprovar inicialment el Decret d’Alcaldia, pel qual es declaren Platges sense fum les 
platges Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella I s’estableix la prohibició de 
consum de productes de tabac en aquests espais durant la temporada de bany de 2021 

Segon. Sotmetre a informació pública, de conformitat amb l’article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, per un període de 30 dies hàbils durant el qual s'hi podran formular al·legacions 
i suggeriments. 

Tercer. Tenir-lo per definitivament aprovat en cas que durant aquest termini no s'hi formulin 
al·legacions o suggeriments. 

Quart. Procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província e Barcelona , en la 
Gaseta Municipal de Barcelona, així com en el web municipal. 

              Ho certifico 

L’alcaldessa,          El Secretari General 
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PROJECTE DE DECRET D’ALCALDIA PEL QUAL ES DECLAREN “PLATGES SENSE 

FUM” LES PLATGES SANT MIQUEL, SOMORROSTRO, NOVA ICÀRIA I NOVA MAR 
BELLA I S’HI ESTABLEIX LA PROHIBICIÓ DE CONSUM DE PRODUCTES DE TABAC 

DURANT LA TEMPORADA DE BANY DE 2021 

 

 

Preàmbul 

L'objectiu principal d'aquest Decret és l’establiment de les platges de Sant Miquel, 
Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella com a espais lliures de fum, facilitant a la ciutadania 
llocs de convivència respectuosos amb la preservació de la salut i la defensa del medi ambient. 
Aquesta norma prohibeix el consum de tabac a les esmentades platges i s’emmarca en una 
prova pilot amb la qual podrà avaluar-se l’eficiència de la mesura respecte als seus objectius i 
la conveniència d’estendre-la a la resta de platges en temporades posteriors. És doncs, una 

norma amb un efecte restrictiu limitat en tant que permet gaudir de sis de les deu platges de la 
ciutat en les mateixes condicions que s’ha fet fins ara. 

El tabaquisme és la principal causa de mort evitable a Espanya segons l'Organització Mundial 
de la Salut (OMS). L’evidència científica sobre els riscos del consum del tabac per la salut és 
concloent, així com ho és sobre els efectes del fum del tabac a l’ambient (consum passiu) que 
és causa de mortalitat, malaltia i discapacitat. 

D’acord amb els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (2020) la prevalença del consum 
de tabac (diari i ocasional) en la població de 15 anys i més és del 24,6% (27,8% els homes i 21,3% 
les dones) i el 7,7% de les persones està exposada al fum ambiental del tabac a la llar (5,6% dels 
homes no fumadors i 9,6% de les dones no fumadores). Si bé els homes tenen una prevalença 
més alta que les dones, s’ha observat que entre els homes hi ha una tendència a disminuir el 
consum de tabac mentre a les dones el consum es manté estable des del 2018. 

Els efectes del consum del tabac, com a causa de malalties, mort i problemes 
sociosanitaris, és un dels principals problemes de salut pública, raó per la qual resulta 
necessari establir mesures que garanteixin l’existència d’espais lliures de fum. Aquesta 
necessitat resulta de major importància per a les persones especialment vulnerables I d’entre 
elles, els nens i nenes, amb un sistema respiratori en desenvolupament i una freqüència 
respiratòria més elevada. També, més enllà dels efectes directes per a la seva salut, cal tenir en 
consideració l’efecte educatiu que comporten els espais lliures de fum, atesa que l’evidència 
demostra una menor incidència de fumadors i fumadores entre les persones que no conviuen 
habitualment amb el tabac i aquest fet resulta d’especial rellevància pel que fa a la 
sensibilització, conscienciació i prevenció del tabaquisme entre la població més jove. 

També són especialment vulnerables als efectes del tabac les dones embarassades, atès 
que fumar causa efectes adversos durant la gestació i afavoreix l’aparició de problemes en 
la salut del nadó. En aquest sentit, cal posar de manifest la diferència d’afectacions que el 
tabac provoca en les dones, respecte al sexe masculí i que ja van ser apuntades per l’informe 
“Dona i Tabac (Generalitat de Catalunya, 2001), com ara, major risc d’infart de miocardi, 
increment de progressió d’osteoporosi, excés de risc de càncer, disminució de la fertilitat i 
avançament de la menopausa.  
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A més d’un problema de salut pública, el consum de tabac és també un problema ambiental, 
atès que cada any uns cinc bilions de burilles acaben al medi marí, alliberant contaminants 
metàl·lics que provoquen alteracions en els sistemes dels diferents organismes marins i 
conseqüentment, degut a la seva ingesta, a l’ésser humà. 

El dret a la protecció de la salut es reconeix per part de la Constitució Espanyola al seu article 43, 
el qual atribueix als poders públics la responsabilitat d’organitzar i tutelar la salut pública a 
través de les mesures preventives i les prestacions i serveis necessaris. 

Aquest dret s’ha desenvolupat en diferents normes. En destaca la 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 i la Llei 20/1985 de 25 de juliol, 
de prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència. 

La Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998 de 30 de desembre, reconeix, 
en el seu article 102, la competència de l’Ajuntament en matèria de medi ambient i salut pública 

I, en concret, estableix el seu deure de formular i mantenir polítiques dirigides, entre d’altres, a 
assegurar la qualitat de l’espai urbà i el manteniment i promoció de la salut pública. També és 
competència municipal l’actuació per evitar les conductes que puguin pertorbar la convivència així 
com la gestió de l’espai públic i el seu ús i gaudi per part de la ciutadania. En aquest marc, 
l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics habilita a l’Alcaldia per dictar les ordres 
singulars que s’escaigui per harmonitzar als espais públics de gestió municipal, els usos i 
activitats que es desenvolupen o el comportament de la ciutadania. 

D’acord amb l’exposat, la regulació d’aquest Decret es fonamenta en la protecció de la salut 
pública, el respecte al medi ambient, la protecció de les persones especialment vulnerables, el 
dret de les persones no fumadores a no respirar aire contaminat pel fum del tabac i la 
preservació de les platges com espai públic de convivència i civisme. 

Aquest Decret, que consta de tres articles, s’aprova a proposta de les Regidories 
d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de Salut, Envelliment i Cures, i té prevista 
la seva entrada en vigor a l’endemà de la seva publicació, per assegurar la seva 

vigència a l’inici de la temporada de bany del 2021. 

 

Article 1. Objecte 

1. Aquest Decret té per objecte declarar “Platges sense fum” les platges de Sant Miquel, 
Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella de la ciutat de Barcelona durant la temporada de 
bany de l’any 2021, la qual s’estén des del 29 de maig fins al 12 de setembre de 2021. 

2. En virtut de la declaració de “Platges sense fum” es prohibeix el consum de productes 
del tabac i la utilització de dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina als espais 
assenyalats en aquest Decret en el període esmentat en l’apartat anterior.  

3. D’acord amb la la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme 
i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del 
tabac, en la redacció donada pel Reial decret llei 17/2017, de 17 de novembre, s’entén 

per:  

a) Producte del tabac: els productes que poden ser consumits i constituïts, totalment o 
parcialment, per tabac, genèticament modificat o no. 
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b) Dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina: un producte, o qualsevol dels seus 
components, inclosos un cartutx, un dipòsit i el dispositiu sense cartutx o dipòsit, que es pugui 
utilitzar per al consum de vapor que contingui nicotina a través d’un broquet. Els dispositius 
susceptibles d’alliberament de nicotina poden ser rebutjables o recarregables mitjançant 
un envàs de recàrrega i un dipòsit o recarregables amb cartutxos d’un sol ús. 

 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

1. Aquest decret és d’aplicació a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova 
Mar Bella, des del 29 de maig fins al 12 de setembre de 2021. 

2. Les prohibicions que s’assenyalen en aquest decret s’apliquen a l’espai de sorra i al de mar 
de les platges assenyalades a l’apartat anterior, d’acord amb el plànol que s’adjunta a 

l’annex d’aquest decret. 

3. S’exceptua de la prohibició l’espai ocupat per les “guinguetes-bar” de temporada 
instal·lades a la sorra. Aquesta excepció afecta exclusivament a la superfície d’ocupació 

que tinguin autoritzada. 

 

Article 3. Normes de conducta 

1. D’acord amb l’apartat 2 de l’article 1, es prohibeix el consum de productes del tabac i 

la utilització de dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina a les platges de Sant Miquel, 
Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella, des del 29 de maig fins al 12 de setembre de 2021. 

2. Els o les agents de l’autoritat han de requerir les persones que incompleixin aquestes 

prohibicions perquè s’abstinguin de fer-ho, i les ha d’informar que la inobservança de 
l’esmentat requeriment podria constituir una infracció de desobediència o resistència a 

l’autoritat o als seus o a les seves agents en l’exercici de llurs funcions. 

 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província de 
Barcelona.  




