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EXPEDIENT: 2021/000013669 

ASSUMPTE: Inici del procediment per la modificació de l’Ordenança municipal de tinença, protecció i 

control dels animals 

 

 

Antecedents 

 

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 va ser publicat al BOPB de 30 de 

novembre de 2017. 

 

El capítol I del Titol II, referent a la presència d’animals a la via pública i llocs de pública concurrència, es 

dedica en concret a regular els aspectes següents: 

 

Article 18. Normes de conducció 

Article 19. Deposicions i miccions 

Article 20. Transport públic 

Article 21. Espais de lliure circulació per a gossos 

Article 22. Accés dels animals a llocs de pública concurrència 

Article 23. Altres prohibicions a la via pública 

Article 24. Alimentació d’animals a la via pública i espais públics 

 

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 al bany dels gossos, al 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 al bany dels gossos, amb la 

modificació del pla d’usos, la vigència de l’article 23 de l’ordenança de tinença, protecció i control dels 

animals segons el seu redactat actual, podria donar lloc a impediments jurídics per tal de portar a terme 

aquesta iniciativa i obliga a la revisió del citat article. 
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Tot i que l’article 21 de l’ordenança de tinença i protecció dels animals preveu que per decret d’alcaldia es puguin 

habilitar nous espais que s’afegiran als actualment establerts per al passeig, socialització, lliure circulació i 

esbarjo dels gossos i regular les seves característiques i règim d’ús mitjançant la mateixa resolució, els 

serveis municipals implicats han considerat que la fórmula per oferir un marc normatiu precís i estable en 

relació a l’accés dels animals a les platges, sense incórrer en una derogació singular d’una disposició de 

caràcter general no permesa per l’article 37 de la Llei 39/2015,  és la modificació de l’ordenança de tinença, 

protecció i control dels animals. 

 

Fonaments de dret 

 

 Articles 33, 129 i ss de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques. 

 Articles 49,  65.2 i 70 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local  

 Articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya  

 Articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

 Article 73.10 del Reglament orgànic municipal. 

 

Conclusions 

 

Per tot l’exposat, proposo 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 per a l’ús de 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 per a 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: 

 

“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.” 

Així mateix, 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 de la modificació 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,  
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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.  

 

Mataró, en la data de la signatura electrònica 

 

 

 

Diego J. Fernández Fernández 

Director de Seguretat, Civisme i Convivència 


