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Assumpte:  Aprovació de l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança municipal de tinença, protecció i 

control dels animals, amb l’objectiu d’introduir un apartat que permeti l’habilitació d’un espai a la platja de 

Mataró durant la temporada compresa de l’1 de juny al 30 de setembre accessible a persones amb gossos. 

 

Òrgan competent: Seguretat Pública 

 

Exp. Núm. 2021/000013669 

 

Relació de fets 

 

L’Ajuntament de Mataró en sessió plenària celebrada el de 16 novembre de 2017, va aprovar definitivament 

l’Ordenança de tinença, protecció i control dels animals, quin Text íntegre es va publicar publicada al BOPB 

de 30 de novembre de 2017. 

 

Pel que fa a l’accés dels animals a les platges del municipi, l’apartat 1 de l’art. 23 estableix el següent: 

 

“1. No es permet la circulació o la permanència de gossos i altres animals a les platges de l’1 de juny al 30 de 

setembre. Fora d’aquestes dates i excepcionalment, l’ajuntament podrà limitar la circulació o permanència 

d’animals, en determinats llocs o dates per motius de seguretat o interès públic.“ 

 

Per informe de la Cap del Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i d’Activitats de 12 de març de 2021 

s’informa que en el marc de la tramitació del Pla d’usos de la platja de Mataró per la temporada 2021, s’ha 

sol·licitat per part de l’Ajuntament de Mataró a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, 

que es destini una part de les platges de Mataró, concretament la platja de Ponent, a l’ús de la platja de 

gossos,  i proposa la revisió de l’ordenança de tinença, protecció i control dels animals per tal que permeti la 

presencia, l’ús i adequació de la platja per l’ús d’animals domèstics, i que es permeti portar a terme 

l’autorització de la resolució del pla d’usos emès per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del 

Litoral, de la Generalitat de Catalunya. 

 

Aquesta iniciativa recull la proposta ciutadana per destinar una part de la platja accessible a persones amb 

gossos, a l’igual que d’altres municipis amb platja havien portat a terme aquest projecte.  

 

Malgrat que es va vehicular la petició de destinar una part de la platja accessible a persones amb gossos, 

amb la modificació del pla d’usos, la vigència del citat apartat de l’article 23 de l’ordenança de tinença, 

protecció i control dels animals segons el seu redactat actual, pot dur a controvèrsia jurídica i, per tant, 

aconsella la revisió del citat article. 

 

Per informe de la Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència de 31 de  març del corrent, es proposa iniciar els 

tràmits administratius per la revisió i aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal de tinença, 

protecció i control dels animals amb l’objectiu d’harmonitzar el seu articulat amb les previsions que 

contingui el Pla d’usos i serveis de temporada de platges relatives a la destinació d’una platja on es permeti 

l’accés dels gossos i amb la necessitat de donar resposta a les iniciatives de la ciutadania que plantegen a 

l’Ajuntament de Mataró l’habilitació d’una platja accessible a persones amb gossos al nostre terme 

municipal. 

 

A aquests efectes, es proposa modificar l’article 23 de l’ordenança i afegir un nou apartat 1 bis amb el 

contingut següent: 

 

Número

2860

Fecha de Firma:

31/03/2021 17:03
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“1. No es permet la circulació o la permanència de gossos i altres animals a les platges de l’1 de juny 

al 30 de setembre. Fora d’aquestes dates i excepcionalment, l’ajuntament podrà limitar la circulació o 

permanència d’animals, en determinats llocs o dates per motius de seguretat o interès públic.“ 

1 bis. Per decret d’alcaldia i, si escau, amb la prèvia autorització del Departament de la 

Generalitat de Catalunya competent en polítiques del litoral, es podrà habilitar espais  a les 

platges que quedaran exempts de la prohibició de l’apartat anterior. Les condicions d’accés i 

règim d’ús d’aquests espais serà regulat pel mateix decret d’alcaldia.” 

Pel mateix informe de la Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència de 31 de  març, es proposa tramitar per 

urgència el procediment de consulta de l’avantprojecte pels grups municipals previst a l’article 73.10 del 

Reglament orgànic municipal per tal que el text entri en vigor amb suficient antelació per donar cobertura 

legal a la resolució d’alcaldia que habilitarà la platja de ponent per a gossos, d’acord amb el Pla d’usos i 

serveis de temporada per a les platges de Mataró, autoritzada per la Resolució de 04/03/2021, del Director 

general de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya.  

 

Consta a l’expedient la memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu de l’avantprojecte de modificació de 

d’ordenança i l’informe jurídic emès per la Secretaria General accidental de 31 de març de 2021, que informa 

favorablement l’aprovació de l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança de tinença, protecció i control 

dels animals. 

Fonaments de dret 

 

L’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal estableix com a dret del regidors/es municipals, entre 

d’altres, ser informats dels avantprojectes d’ordenances, així com les seves modificacions, el text dels quals, 

després de ser aprovats han de ser lliurats als grups municipals pel seu examen en un termini mínim de 

quinze dies. Durant aquest període els regidors i regidores poden presentar les esmenes que estimin 

oportunes. 

 

L’art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques, regula la tramitació d’urgència del procediment, per la qual es reduirà a la meitat els terminis 

establerts en el procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. 

 

L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques (LPAC) estableix l'obligació de possibilitar la participació activa dels possibles destinataris en 

l’elaboració de les normes. A aquest efecte, l’article 133.1 del mateix text normatiu, preveu que, amb caràcter 

previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta 

pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i 

de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en relació als 

problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els 

objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. I continua l’apartat 2 

d’aquest article dient que, sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la 

norma afecti els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text al 

portal web corresponent, amb l'objectiu de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les 

aportacions addicionals que puguin fer-se per altres persones o entitats. Així mateix, també podrà demanar 

directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les 

persones, els drets o interessos legítims de les quals, es veiessin afectats per la norma i amb fins que guardin 

relació directa amb el seu objecte.  

 



CSV (Codi segur de verificació) IV7H22CIHLWO4VNPYAH44UIUCA Data i hora 31/03/2021 17:03:42

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per VICTORIA COSTA COTO (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)

Signat per ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidor/a Delegat/da de Seguretat Pública)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H22CIHLWO4VNPYAH44UIUCA Pàgina 3/3

 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 

DECRET 

 

 3 

 

L'apartat 4 de l'esmentat article 133 LPAC, estableix que es podrà prescindir del tràmit de consulta pública, 

entre d'altres circumstàncies, quan la iniciativa normativa reguli aspectes parcials d'una matèria. 

 

L’article 129.7 de la LPAC que diu que quan la iniciativa normativa afecti a les despeses o ingressos públics 

presents o futurs, s'hauran de quantificar i valorar-ne les repercussions i efectes, i supeditar- se al compliment 

dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

En virtut de les competències que tinc delegades per Decret d’Alcaldia 8372/2019, de 25 d’octubre i Decret 

d’Alcaldia 4705/2020, de 9 de juliol, 

 

RESOLC: 

 

Primer.- Aprovar l’avantprojecte de la modificació de l’Ordenança municipal sobre la tinença, protecció i 

control animal, en el sentit d’introduir un apartat 1bis a l’article 23, que permeti l’habilitació mitjançant decret 

d’alcaldia, d’un espai a la platja de Mataró accessible a persones amb gossos durant la temporada de l’1 de 

juny al 30 de setembre, d’acord amb el redactat de l’annex I adjunt a aquesta resolució. 

 

Segon.- Aprovar la tramitació d’urgència del procediment de consulta de l’avantprojecte pels grups municipals 

previst a l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal i comunicar aquesta resolució als grups municipals i 

lliurar-los una còpia d’aquest l’avantprojecte,  obrint un termini de 10 dies hàbils per tal que presentin les 

esmenes que considerin oportunes. 

 

Tercer.- Publicar el text de l’avantprojecte de modificació de l’ordenança al portal web 

https://www.seue.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-iormativa/normativa-plans-

iprogrames/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, amb l'objectiu de donar audiència als 

ciutadans i ciutadanes afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer-se per altres 

persones o entitats, per un període de 10 dies hàbils. 

 


