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DECRET 

 

Servei de Llicències d’obres i activitats 
C. Pablo Iglesias, 63, 2n – 08302 Mataró 1 

 

N/REF.: 2021/0000073060 

ASSUMPTE: Consulta pública prèvia a la modificació  de l’Ordenança reguladora de les llicencies 

urbanístiques 

 

 

L’ordenança municipal de llicències urbanístiques va ser aprovada en sessió de 5 de desembre de 

2019 (BOPB de 13/12/2019 i DOGC de 19/12/2019) amb el seu redactat actual s’ha detectat 

mancances, aspectes millorables, i en alguns aspectes s’ha convertit en una norma insuficient per 

tal de cobrir les demandes dels ciutadans i dels diferents operadors, per la qual cosa fa necessari la 

seva modificació en alguns aspectes per garantir el màxim d’eficàcia i eficient en els tràmits de 

llicències urbanístiques. 

La Llei 18/2020 del 28 de desembre de facilitació de l’activitat econòmica que modifica la Llei 16/2015, de 21 

de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 

locals, al seu article 22 estableix la modificació dels articles 9 i 187 de la Llei d’urbanisme, de manera que 

queden determinades amb caràcter general les obres subjectes al règim de llicència urbanística, al règim de 

comunicació prèvia i les que no estan subjectes a cap dels dos règims. En la disposició derogatòria única de la 

mateixa Llei, es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 5 i els articles 6 i 71 del Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, del 13 de maig.  

Cal assenyalar, que des de l’entrada en vigor de l’actual ordenança municipal de llicències urbanístiques, 

operadors com Aigües de Mataró i els tècnics municipals han detectat aspectes millorables, tals com 

promocionar la connexió dels nous edificis al TubVerd i contribuir a la recuperació d’energies residuals, i 

aspectes de millorar en l’articulat pel que fa a condicions d’edificació i de tramitació, i a noves propostes en la 

carta de colors inclosa en l’ordenança municipal. 

L’article 129.5 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions 

públiques estableix l’obligació de possibilitat la participació activa dels possibles destinataris en l’elaboració 

de les normes. 

A aquest efecte, l’article 133 de la LPAC regula la participació en el procediment d’elaboració de les normes 

amb rang de llei i reglaments assenyalant que, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, s’ha de 

substanciar una consulta prèvia en la qual es demanarà l’opinió de la ciutadania i de els organitzacions més 

representatives que potencialment es puguin veure afectades per la mateixa. 

En virtut de les competències delegades per decret de l’alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol,  

RESOLC: 

 

Número de Decret

7554

Data de signatura:

31/08/2021

Ajuntament de Mataró
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DECRET 

 

Servei de Llicències d’obres i activitats 
C. Pablo Iglesias, 63, 2n – 08302 Mataró 2 

 

Primer.- Sotmetre a consulta prèvia a l’elaboració de la Modificació de l’Ordenança municipal de 
llicències urbanístiques des del  1 de setembre fins el 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos, a 
traves del portal web:  https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-itransparencia/accio-de-

govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectesnormatius-en-curs. 

 

 

 

 


