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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament 
Orgànic Municipal, i perquè sigui contestada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 
als següents  
 
Antecedents 
 
El Ple Municipal del 26 de juliol de 2007 va aprovar definitivament l’ordenança municipal sobre 
l’ús de la platja de Gavà. Durant la discussió d’aquesta normativa, el nostre Grup Municipal va 
presentar-hi unes al·legacions (R.E.: 7126, de 24 de maig de 2007) demanant l’acotació dels 
supòsits pels quals es prohibien determinades activitats a la platja per raó de la molèstia que 
podien causar a la resta d’usuaris (article 18.1), ja que al nostre entendre una aplicació estricta 
del redactat podria comportar la prohibició de la pràctica del nudisme. 
 
Les al·legacions van ser desestimades en base a un informe jurídico-tècnic que, precisament, 
ja acotava el sentit de les activitats que podrien ser prohibides a la platja de Gavà. Segons 
aclaria aquest informe elaborat pels serveis jurídics municipals, les "activitats molestes" 
susceptibles de ser prohibides a la platja només fan referència a jocs, esports o activitats 
físiques, per la qual cosa el nudisme no pot entrar mai dins d'aquesta prohibició. 
 
Una prohibició que, d’altra banda, entraria en contradicció amb la resolució del Parlament de 
Catalunya aprovada el 13 de febrer de 1997, que reconeix que tots els ciutadans i ciutadanes 
tenen els mateixos drets i llibertats, però cada persona pot exercir-los mentre no col·lisionin 
amb els drets i llibertats dels altres, la qual cosa en subordina l'exercici a la tolerància i al 
respecte mutus, i constata la necessitat que les administracions que hi siguin competents 
adoptin les iniciatives i les mesures necessàries per suprimir els obstacles reglamentaris que 
impedeixin la pràctica del nudisme. 
 
De fet, des de l’any 2007 ençà, la platja de Gavà ha estat objecte de la celebració anual del 
“Dia sense banyadors”, organitzat els juliols pel Club Català de Naturisme, sense que s’hagi 
trobat mai cap entrebanc per part de l’administració. 
 
És per això sorprenent que, segons ens consta per la queixa d’un ciutadà, el passat mes 
d’agost, un gavanenc que estava practicant el nudisme a la platja de Gavà, fos intepel·lat per 
un policia municipal, que el va obligar a vestir-se. Entenem que aquesta actuació de la policia 
municipal és una agressió injustificable als drets i llibertats individuals dels ciutadans. 
 
Preguntes 
 

- Té constància el govern local del fet relatat als antecedents, que va succeir aquest 
passat mes d’agost? 

 
- En base a quina ordenança o reglament dels actualment vigents a Gavà va actuar el 

policia municipal? 
 
- Aprova el govern municipal l’actuació d’aquest funcionari públic en aquest cas? 

 
- Quines actuacions es pensen emprendre, o quines instruccions està previst donar als 

funcionaris municipals que en depenen per tal de suprimir els obstacles que 
impedeixin la pràctica del nudisme a les platges de la ciutat? 
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