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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat  

ANUNCI 

 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
urbanisme@ajmataro.cat 

 

1 

telèfon 937582267 

EXPEDIENT: GTM 2022/000071074  GE 10/437 

 
Per Decret de l’ alcalde numero 1654  de data 16 de febrer de 2023 , s’ha resolt el  següent 

 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment la creació del Registre municipal de Solars sense edificar de 

Mataró, d’acord amb l’informe que s’annexa a aquesta resolució. 

 

SEGON.- Disposar que el seu contingut s’ajustarà al què estableix l’article 232 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i restant 

normativa que resulti d’aplicació.  

 

TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 

d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Mataró i obrir un termini d’informació pública de 20 dies a 

comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB per tal que qualsevol persona 

pugui formular les al·legacions que estimi pertinents.  

 

QUART- Disposar que en cas de no formular-se al·legacions durant aquest termini, s’entendrà 

aprovat definitivament l’acord de creació del registre.   

 

CINQUÈ.- Donar-ne compte a la propera sessió plenària.  

 

Per aquest motiu s’inicia un període d’informació pública de 20 dies, des del dia següent al de la publicació del 

present anunci al BOP i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Mataró, a fi que es pugui aportar per 

qui interessi les al·legacions que estimi pertinents.  

La publicació íntegra de l’acord, es pot consultar a www.mataro.cat, a l’apartat Seu electrònica al taulell 

d’edictes durant el seu període d’exposició. 

 
La documentació bàsica es pot consultar a: 
 
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/planejament-en-periode-dexposicio-
publica 
 
 
 

 
Mataró, 

 


