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Codi d’expedient: B110. Ordenances i reglaments municipals (no fiscals)
Número d’expedient: B1102021000003
[FirmaDecreto]
DECRET NÚM: 2021/904
Antecedents
L’estiu passat va entrar en funcionament la platja de gossos en un tram de la zona de
la platja de la Conca, ja que es va considerar compatible l’ús dels usuaris amb la
utilització per part dels gossos de la platja, donats els més de 5 km lineals a Malgrat de
Mar, i que s’estenen entre els termes municipals de Santa Susana passant per la
desembocadura de la Tordera fins a Blanes.
Es tractava d’una zona delimitada com a espai per als gossos, que evitava que
aquests accedissin a zones de la platja que tenen una especial protecció
mediambiental i així es protegia més convenientment la zona de la desembocadura,
que és d’especial interès per la nidificació de les aus.
Mitjançant acord del Ple de data 18 de juny de 2020 es va modificar l’ordenança de
civisme i convivència ciutadana que en el seu redactat inicial prohibia que els gossos
anessin a la platja des del 1 d’abril fins el 31 d’octubre. Així mateix això també va
suposar la modificació de l’ordenança de tinença d’animals.
El pla d’usos de la platja d’enguany ha estat aprovat per resolució d’alcaldia de data 6
de novembre de 2020 i ratificat per la Junta de Govern Local, en data 19 de novembre
de 2020, i autoritzat per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, segons
resolució de data 1 de març de 2021, d'autorització de l'ocupació corresponent a la
distribució aprovada dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en
el seu cas, en zona de servitud de protecció per al període 2017-2021 i autorització de
l'ocupació per a l'any 2021.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

El Pla d’usos de la Platja de Malgrat de Mar, contempla amb el codi AN-04, una zona
destinada a platja per a gossos en un espai de 60 x 20 m2, limitat amb tanques, amb
una passera de fusta d’accés, un rètol, un dispensador de bosses, una paperera i una
dutxa per gossos.
Es tracta d’un espai de 1.200 m2, d’acord amb el plànol que s’adjunta a aquest Decret.
Consideracions tècniques
L’article 39.2 de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana ha quedat redactat de
la següent forma després de la modificació operada, actualment en vigor:
“Està expressament prohibit:
3. Portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, a la sorra i a l’aigua, en
èpoques d’afluència de banyistes (entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre). S’exceptuen els gossos
d’assistència, degudament acreditats, acompanyats pels seus usuaris autoritzats.
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L’alcalde podrà mitjançant Decret fixar un zona com a platja de gossos exempta de la prohibició
anterior, amb les condicions d’ús que es determinarà. La infracció de dites normes d’ús serà
sancionada atenent el principi d’especialitat d’acord amb l’ordenança de tinença d’animals i
depenent de si es tracta de gossos de raça potencialment perillosa o no, les infraccions seran
tipificades com a greus o lleus respectivament.”

En virtut de les atribucions que tinc legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Autoritzar la platja per gossos prevista al Pla d’usos que ha estat aprovat per
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per resolució d’alcaldia de data 6 de novembre de
2020 i ratificat per la Junta de Govern Local, en data 19 de novembre de 2020, i
autoritzat per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, segons
resolució de data 1 de març de 2021, d'autorització de l'ocupació corresponent a la
distribució aprovada dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en
el seu cas, en zona de servitud de protecció per al període 2017-2021 i autorització de
l'ocupació per a l'any 2021, per tant permetre que a la zona delimitada com a tal, els
usuaris puguin portar el seu gos amb les condicions que s’establiran tot seguit.
Segon.- Establir les normes que s’hauran de complir per part dels usuaris i dels seus
animals.
-

Cada usuari només podrà portar un màxim de dos animals.
Els gossos NO poden sortir de la zona delimitada d’aquesta platja.
Els usuaris només poden rentar els gossos a la dutxa habilitada i NO es pot fer
servir sabó. (sempre que hi hagi dutxa, atès que d’acord amb les
recomanacions sanitàries per efecte del COVID-19, pot ser que no n’hi hagi)
És obligatori recollir els excrements dels gossos i llençar-los a les papereres de
la zona.
És obligatori que l’animal estigui proveït amb la identificació amb microxip.
Remullar amb aigua la zona on s’hagi orinat.
Evitar que el gos s’espolsi l’aigua del damunt o al costat de la resta d’usuaris.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

A més, quan es tracti d’un gos de raça considerada com a potencialment perillosa:
-

Dur sempre morrió inclòs al bany
Anar sempre lligats
No poden ésser conduïts per menors de 18 anys
No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona
La persona que el condueix ha de dur la llicència municipal, el document
identificatiu i la
certificació del cens

Tercer.- Advertir als usuaris de la platja de gossos que les infraccions de les normes
d’ús seran sancionades d’acord les infraccions tipificades a l’ordenança de tinença
d’animals de companyia de Malgrat de Mar.
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Quart.- Publicar aquesta resolució al taulell d’edictes per al coneixement general de la
població i al BOE.
Joan Mercader Carbó
Alcalde

Emili Tapias Sola
Secretari General

