
 
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA - PROPOSTES  

PROPOSTA Núm. 41 – COL·LOCACIÓ DE TANCA A LA PLATJA DE GOSSOS 
DE LA PUNTA DEL RIU    

Entitat/Individual INDIVIDUAL 

Ubicació MIAMI PLATJA – PLATJA DE GOSSOS PUNTA DEL RIU  

Valoració econòmica proposada 30.000 € 

Impacte/Objectiu GENERAL  

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 Col·locació d’una tanca exhaustiva a la platja de gossos, de manera que puguin gaudir deslligats de la platja i del 

Mar sense risc de sortir corrents cap a la platja de persones o la carretera. 

 RESOLUCIÓ 
ACCEPTADA ☐                  DENEGADA ☒    PENDENT ☐ 
Acceptada amb modificacions ☐            Denegada per repetició ☐ 

 COMPLIMENT DE CRITERIS DEL REGLAMENT 
☐ Legal  

☒ Competència municipal 

☒Concreta i avaluable econòmicament 

☒ Inversió 

☐ Viable tècnicament  

☒ No planteja accions insostenibles 

☒ No planteja accions d’exclusió social 
☒ Interès general 

☒No sobrepassa els límits econòmics 

 VALORACIÓ TÈCNICA 
La Comissió Tècnica determina que aquesta proposta és denegada pels motius següents: 

 

Les platges estan regulades per la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. La Llei té per objecte la determinació, 
protecció, utilització i policia del domini públic marítim-terrestre i especialment de la ribera del mar. 

 

Per tant, garantitza l’ús públic del mar, de la seva ribera i de la resta del domini públic marítim-terrestre. 

 

L’article 27 de la Llei de Costes diu literalment: 
“la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior 
de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los 
vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos” 
 

L’ordenança municipal de Protecció, Control i Tinença d’animals regula la protecció i tinença d’animals en la seva 
convivència amb les persones. El seu article 18, al punt número 1, diu literalment “Normes de conducció. Als 
espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats amb la corresponent corretja i collar i estar degudament 
identificats”. 


