
 

 

 

 

Codi d’expedient: H320. Ús de domini públic per activitats no lucratives 
Número d’expedient: H3202020000037 
 
 

[FirmaDecreto] 
 
 
 
Antecedents 
 
1. En data 30-5-2020, el Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc ha aprovat 
el “Protocol de mesures addicionals i preventives motivades per la COVID-19 per a 
la gestió de les aigües de bany (platges i bany interior), zones on es practica el 
bany, i serveis associats. Temporada de bany 2020”. 

 
2. En l’actualitat, davant la situació actual d’emergència sanitària per la COVID-19, el 

Pla PROCICAT per malalties emergents està activat en fase d’emergència i s’està 
produint el procés de desescalada del confinament.   

 
3. En data 15-6-2020, el municipi de Malgrat de Mar ha progressat a la fase 3 del “Pla 

de Transició cap a una nova normalitat”. 
 
4. La Direcció General de Protecció Civil, conjuntament amb els representants del 

món municipal, de la cultura i de la pirotècnia ha proposat una reorientació de la 
campanya de la Revetlla de Sant Joan per poder-la fer amb la màxima seguretat 
en el context de la COVID-19. Aquesta proposta té el vistiplau del Comitè Tècnic 
del PROCICAT per malalties emergents. 

 
 
Consideracions jurídiques 
 
L’Ordre del Ministeri de Sanitat SND 458/2020, de 30 de maig, per la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de 
l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per la transició cap una nova 
normalitat, preveu a la disposició addicional segona, que l’Ordre SND 414/2020, serà 
d’aplicació així com la resta d’ordres i instruccions aprovades en desenvolupament o 
aplicació de l’estat d’alarma, a les unitats territorials de la fase 3 en tot allò que no 
s’oposi o contradigui allò establert en aquesta ordre. 
 
L’art. 46 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de 
l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per la transició cap a una nova 
normalitat, preveu que els ajuntaments podran establir limitacions tant d’accés com 
d’aforament a les platges, així com que els banyistes han de fer un ús responsable de 
la platja i de les seves instal·lacions, tant des del punt de vista mediambiental com 
sanitari, complint les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries. 
 



 

 

Durant la nit de la revetlla de Sant Joan, les platges del municipi són un lloc habitual de 
reunió i celebració, per la qual cosa, es preveu que es puguin produir aglomeracions 
de persones, que no facin viable el compliment de les mesures de prevenció davant 
del COVID-19. 
 
L’art. 37 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana estableix que: 
“a) L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i encesa de fogueres en dies de festivitat 
assenyalada.  
b) Resta prohibit encendre o mantenir foc sense l’autorització municipal, i en qualsevol 
cas: 

a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants 
b) Encendre fogueres sobre la via, a prop d'elements o xarxes de 
subministrament i comunicació que puguin resultar danyats. 
c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis  
d) Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. 
e) Fer foc a la platja 
f) Emprar com a elements de combustió de la foguera materials la combustió 
dels quals pugui generar efectes tòxics o contaminants o materials que 
siguin susceptibles d'explotar. 
g) Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions 
meteorològiques que puguin significar risc.” 

 
L’article 40 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Malgrat de Mar 
estableix: 
 
“1. L'Ajuntament pot autoritzar la celebració d'activitats específiques als espais públics 
i fixar les normes que s'hauran de complir, tenint en compte les característiques de 
l'acte i l'espai públic sol·licitat. 
 
2. Els organitzadors/es de l'activitat són responsables del compliment de les 
condicions establertes per l'Administració municipal, i també d'adoptar les mesures 
adients per vetllar per la seguretat de les persones i pel bon ús del recinte i dels 
elements i els béns públics que hi hagi instal·lats. 
 
3. Les persones titulars d'autoritzacions d'ús comú especial o d'ús privatiu dels béns de 
domini públic resten obligats a mantenir en les condicions degudes de neteja, tant les 
instal·lacions pròpies com l'espai urbà sotmès a llur influència. 
 
5. Aquestes activitats hauran de desenvolupar-se d'acord amb les condicions 
següents: 

a) L'activitat musical o susceptible de produir soroll es podrà desenvolupar fins les 
1.00 hores. 

b) Des de les 1.00 hores fins a les 3.00 h. s'haurà de reduir el nivell acústic fins al 
mínim. 

c) A partir de les 3.00 h no es podrà desenvolupar cap activitat susceptible de 
generar contaminació acústica. 

d) Es obligatori evitar l'accés del públic als indrets sotmesos a nivells de soroll 
superiors a 110 dB(A) de LAFmàx.” 

 
L’art. 5 de la Llei 18/2009 del 22 d’octubre, de salut pública reconeix als alcaldes la 
condició d’autoritat sanitària i l’art. 52 que és competència dels ajuntaments la 



 

 

 

 

prestació del servei mínim de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació 
del medi. 
 
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la normativa vigent 
 
RESOLC: 
 
Primer. Establir la prohibició d’accés a les platges del municipi (zona de sorra) en 
l’horari comprès entres les 20 hores del dia 23 de juny i les 7 hores del dia 24 de 
juny de 2020, per prevenir les aglomeracions en aquest espai durant la revetlla de 
Sant Joan. 
 
Segon. Prohibir l’encesa de fogueres en qualsevol espai públic del municipi. 
 
En terrenys de titularitat privada, es podran encendre fogueres sempre que es 
comuniqui a l’ajuntament i es respectin les limitacions següents: 

- No es poden situar a menys de 20 metres de vehicles o edificis  
- No es poden fer a menys de 500 metres de terrenys forestals. 
- No es poden fer a la platja  
- No es pot emprar com a elements de combustió de la foguera materials la 

combustió dels quals pugui generar efectes tòxics o contaminants o materials 
que siguin susceptibles d'explotar. 

- No es pot encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions 
meteorològiques que puguin significar risc. 

 
Tercer. En les celebracions privades  de la Revetlla de Sant Joan caldrà adoptar les 
mesures següents: 
 

- Les celebracions seran en grups que no superin les 20 persones (aquest límit 
no s’aplica a persones que conviuen al mateix domicili). 
 

- Cal recordar la necessitat d’adoptar les mesures de protecció i higiene per 
prevenir contagis, en especial la distància física i evitar el contacte, així com 
l’ús de mascareta i el rentat de mans. 
 

- Cal evitar l’ús de gel hidroalcohòlic o altres productes inflamables si es 
manipula foc o pirotècnia. 

 
Quart.  Les celebracions que organitzin associacions, entitats, o veïns hauran de tenir 
en compte que si es celebren en espais tancats el màxim serà de 80 persones i 800 a 
l’aire lliure. Les persones sempre hauran d’estar assegudes. 
 
Cinquè. Establir per a totes les revetlles que s’organitzin a la població la nit del 23 al 
24 de juny del 2019, i independentment de qui les organitzi, tant si s’efectuen en 
l’espai públic com en el privat a cel obert, el següent horari i condicions: 
 

a) L'activitat musical o susceptible de produir soroll es podrà desenvolupar fins 
les 1.00 hores. 
 
b) Des de les 1.00 hores fins a les 3.00 h. s'haurà de reduir el nivell acústic fins 
al mínim. 



 

 

 
c) A partir de les 3.00 h no es podrà desenvolupar cap activitat susceptible de 
generar contaminació acústica. 

 
Sisè. Promoure la màxima difusió d’aquest decret en la pàgina web municipal i la ràdio 
municipal, així com notificar-la expressament als interessats que han sol·licitat 
autorització. 
 
Setè. Notificar aquests acords a la Policia Local, als departaments de Turisme i 
Activitats. 
 
 
 
Joan Mercader Carbó 
L’Alcalde  

Salvador Serra Tarrés 
Secretari acctal. 
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