
 

MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS I LLIBERTATS. DESPENALITZACIÓ DEL TOPLESS 

 
Atès que la normativa d’utilització de les instal·lacions públiques de Can Zam en el seu apartat                
núm. 7 referent a la piscina d’estiu estableix textualment la prohibició del banys en topless:               
“És obligatori l'ús del casquet de bany i banyador d'una sola peça per als homes i d'una o                  
dues peces, o roba destinada al bany respectant que sempre sigui exclusivament per l'ús de               
la piscina per a les dones. Queda expressament prohibit banyar-se amb roba no específica de               
bany com pantalons llargs, mallots ciclistes, tops o roba no específica de bany. No està               
permès el bany en “topless”. https://canzam.duetsports.com/es/seccion/ver/24  
 
Atès que el règim sancionador de la mateixa normativa considera en el seu apartat de faltes                
lleus, lletra a: “Usar les instal·lacions esportives sense la indumentària apropiada” i lletra b:  
“No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea”. Per tant, es considera que la                
pràctica del topless pot ser constituïda com a falta lleu.  
 
Atès la resolució emesa pel Síndic de Greuges el 6 de juliol de 2018, que considerava que la                  
prohibició del topless és una limitació d’expressió de les dones i una discriminació de gènere i                
instava els ajuntaments que disposen de piscines de caràcter municipal a dictar i modificar les               
ordenances amb perspectiva de gènere per tal que les dones lliurament decideixin com             
prenen el sol i com es banyen.  
 

Atès el decret 95/2000 de 22 de febrer, atorga a les administracions locals la potestat per                
expedir l'autorització de les piscines que s'ubiquen en els termes municipals respectius,            
l'establiment de certes restriccions d'ús, i l'exercici de les competències de vigilància i control              
en aquesta matèria. Per tant, cada municipi pot regular reglamentàriament aquest assumpte,            
però ho ha de fer garantint el dret a la igualtat de gènere. En aquest sentit, el fet d'imposar                   
unes normes de vestimenta específiques per a les dones que suposin una restricció de la               
seva llibertat és un element clarament discriminatori per motius de gènere. 
 
Per tot això, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, demanem al ple municipals els              
següents acords: 
 
Primer.- Instar a l’empresa Duet Can Zam, S.A. a la modificació urgent de la normativa amb                
l’objectiu d’eliminar tota discriminació de gènere tot esmenant el punt 7 i la resta de punts que                 
facin referència a la utilització de les piscines d’estiu i que pugui donar lloc a qualsevol                
discriminació per qüestió de gènere.  
 
Segon.- Sancionar a les empreses gestores de les piscines exteriors en el cas que no               
permetin a les usuàries el bany en topless. 
 
Tercer.- Fer extensiva aquesta modificació a la resta de piscines d’estiu de Santa Coloma de               
Gramenet. 
 

https://canzam.duetsports.com/es/seccion/ver/24


 
Quart.- Instar a totes les empreses concessionàries dels serveis de piscina municipal a fer              
pública, mitjançant la pàgina web la seva normativa lliure de qualsevol discriminació de             
gènere, especificant la utilització de la piscina d’estiu. 
 
Cinquè.- Instal·lar a totes les piscines del municipi cartells visibles on es publiciti l’autorització              
del topless. 
 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, 20 de Febrer de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


