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TEXT DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA, PROTECCIÓ I CONTROL DELS 

ANIMALS DE MATARÓ 

 

 

- Redactat actual de l’article 23 de l’Ordenança de tinença, protecció i control dels animals, aprovada 

definitivament per l’Ajuntament de Mataró en sessió plenària celebrada el 16 de novembre de 2017 i 

publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona de 30 de novembre de 2017: 

Article 23. Altres prohibicions a la via pública 

“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. 

2. No es permet l’accés d’animals als parcs infantils per tal d’evitar deposicions i miccions dins d’aquest 

espai, ni rentar-los a la via pública ni a les fonts del terme municipal, ni fer-los beure aigua en contacte amb 

els sortidors de les fonts públiques. 

3. No es permet l’accés d’animals a aquells altres llocs on així ho senyalitzi l’Ajuntament de Mataró. 

4. Es prohibeix l’ensinistrament a la via pública de gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i 

disciplines similars. 

5. Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no consti el número de nucli 

zoològic del centre venedor o donant o de l’associació protectora legalment reconeguda.“ 

 

- Modificació  de l’article 23 mitjançant la introducció d’un apartat 1bis: 

Article 23. Altres prohibicions a la via pública 

“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. 

2. No es permet l’accés d’animals als parcs infantils per tal d’evitar deposicions i miccions dins d’aquest 

espai, ni rentar-los a la via pública ni a les fonts del terme municipal, ni fer-los beure aigua en contacte amb 

els sortidors de les fonts públiques. 
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3. No es permet l’accés d’animals a aquells altres llocs on així ho senyalitzi l’Ajuntament de Mataró. 

4. Es prohibeix l’ensinistrament a la via pública de gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i 

disciplines similars. 

5. Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no consti el número de nucli 

zoològic del centre venedor o donant o de l’associació protectora legalment reconeguda.“ 

 

Mataró, en la data de la signatura electrònica 

 

 


