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Ajuntament de Mataró

Decret de la regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i Comerç
Expedient: GTM 2019/8607 - MPG 100
Assumpte: Consulta pública prèvia de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
MPG-100 a l’àmbit del sòl no urbanitzable

El servei tècnic municipal en tràmit de redacció de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació MPG-100 a l’àmbit del sòl no urbanitzable, ha elaborat el document per a la
consulta prèvia en compliment de l’article 133.1 de la Llei 39/2015, del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
La proposta té per objectiu aconseguir un document de lectura única i àgil per la intervenció en
el medi agrari i dels espais oberts. La normativa del sòl no urbanitzable vigent des de l’any
1996 ha quedat força desfasada, tan en la identificació dels usos actuals sobre el territori, com
en tota la problemàtica ambiental i el procés de desenvolupament d’un urbanisme sostenible
dels darrers anys.
El document ha de possibilitar una sèrie d’accions per contribuir a un desenvolupament
equilibrat del territori, des del punt de vista ambiental, econòmic i paisatgístic:
- Una gestió forestal complerta.
- Complementar la producció agrícola amb una producció ramadera sostenible i aprofitar al
màxim les possibilitats d’ús que admet la legislació autonòmica vigent pels edificis preexistents.
- Acotar la implantació d’hivernacles, i reduir així les possibilitats de desenvolupament de
l’agricultura intensiva, no alineada amb objectius de desenvolupament sostenible.
- Crear la Infraestructura Verda de la ciutat.
El planejament urbanístic té caràcter de reglament, per la qual cosa li és d’aplicació l’article
133.1 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques,
relatiu a la consulta pública amb caràcter previ a la seva elaboració, a través del portal web de
l’administració competent per recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectades sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
En virtut de les competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de data 28 de febrer de
2022, RESOLC:
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Primer.- Sotmetre a consulta pública prèvia a través del portal web de l’Ajuntament
www.decidimmataro.cat l’elaboració de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
MPG-100 a l’àmbit del sòl no urbanitzable, pel termini de vint dies hàbils.
Mataró,
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