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Emili Tapias Sola, Llicenciat en Dret, Secretari General de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, província de Barcelona.
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 d´abril de 2021
adoptà, entre d'altres els següents acords:
Vist l'informe emès en data 22 de març de 2021 per la tècnica indústria, activitats i
medi ambient que en la seva part essencial diu:
“Antecedents
L’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Malgrat de Mar, en el seu article
39.2.13, prohibeix el nudisme integral a les platges fora de les zones autoritzades. A
l’actualitat hi ha la voluntat política d’autoritzar un espai a la platja de Malgrat.
Consideracions tècniques i jurídiques
1.

Normativa aplicable

-

Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Malgrat de Mar.

2.

Consideracions tècniques

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

És decisió de l’equip de govern autoritzar l’ús del nudisme en un tram de la platja de la
Conca, en un espai delimitat entre les pistes d’atletisme i els càmpings, que estarà
degudament senyalitzat. S’adjunta una imatge amb l’espai i les passarel·les d’accés
com a límits sud i nord. El límit sud correspon a la passarel·la que s’inicia en el punt de
coordenades X:479.935,44 i Y:4.610.546,60 i el límit nord X480.042,66 i
Y:4.610.556,86.
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Segons el Pla d’usos de la platja no hi ha cap concessió ni ús previst en aquest espai
que pugui interferir amb la pràctica del nudisme.”
Vist l'article 39.1 de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana que diu que la
utilització i ús de les platges ha de fer-se en la forma i condicions que anualment
assenyali el Pla de Serveis de Temporada de la Platja de Malgrat de Mar.
Atès que l’article 39.2 diu que està expressament prohibit:
“13. Practicar nudisme integral fóra de les zones autoritzades.”

És necessari autoritzar un zona de la platja si es vol que es autoritzar la pràctica del
nudisme integral.

La regidoria de Platges, en data 26 de març de 2021, ha emès proposta per a la junta
de govern local, la qual, per unanimitat dels cinc membres assistents ha adoptat els
següents
Acords:
Primer.- Autoritzar un tram de la zona de la platja de la Conca per practicar el nudisme
integral d’acord amb la fotografia i les coordenades que s’han fet constar en l’informe
tècnic que consta en aquesta resolució.
Segon.- Procedir a la senyalització d’aquest tram.
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord al taulell d’edictes de l’Ajuntament i fer les
notificacions a les administracions oportunes si s’escau.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

I, perquè així consti i produeixi els efectes que corresponguin a l’expedient que l’ha
motivat, signo aquest certificat amb l’advertència a què es refereix l’article 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
d’ordre i amb el vist i plau de l’Alcalde.
Vist i plau
Joan Mercader Carbó
Alcalde

