
..... 
e 
Q) 

E 
ro 
u 

ï.=: 
·e 
ü 
Q) 

w -ro 
e 
Ol 

i:ñ 
-e: 

Q) 

E 
:::l 
u o 
o 

Aprovat 
en la sessió del Govern 

.El secretari del Govern 

ACORD 
del. Govern pel qual s'aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei d'ordenació del 
litoral català. 

L'article 36.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, determina que la tramitació d'un projecte de llei requereix l'acord previ del Govern 
sobre l'oportunitat de la iniciativa i que s'inicia a proposta del departament o dels departaments 
interessats, als quals correspon d'elaborar l'avantprojecte de llei corresponent. 

L'Acord del Govern de 19 de maig de 2009, relatiu a l'oportunitat de les iniciatives legislatives 
del Govern, determina que l'àcord previ del Govern sobre l'oportunitat d'elaborar un 
avantprojecte de llei ha de contenir una memòria preliminar, i n'estableix el contingut. 

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostènibilitat, el Govern -

Acorda: 

Aprovar la memorra preliminar de l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català, que 
s'adjunta com annex. 
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Annex 

Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 

1. Objectius de la iniciativa 

Amb la redacció d'aquest avantprojecte de llei es vol donar desenvolupament normatiu a la 
competència exclusiva en ordenació del litoral establerta a l'article 149.3 de l'Estatut i a la 
competència en execució i gestió de les obres d'interès general situades al litoral català, 
regulada en l'article 149.4 de l'Estatut, que inclou, en tot cas, 

L'establiment i la regulació dels plans territorials d'ordenació i ús del litoral i de les platges, i 
també la regulació del procediment de.tramitació i aprovació d'aquests instruments i plans. 

La gestió dels títols d'ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre, especialment 
l'atorgament d'autoritzacions i concessions i, en tot cas, les concessions d'obres fixes a la mar, 
respectant les excepcions que es puguin establir per motius mediambientals en les aigües 
costaneres interiors i de transició. 
, La regulació i la gestió del règim econòmic financer del domini públic maritimoterrestre, eri 

els termes que estableix la legislació general. 
L'execució d'obres i actuacions al litoral català que no siguin d'interès general. 
L'execució i la gestió de les obres d'interès general situades al litoral català, d'acord amb el 

que estableix al 148 de l'Estatut. 

A l'empara d'aquest'' in~rc· coh,petenciaL l'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte serà el conjunt 
dels béns de dd'r'nini pbbiic maritimoterrestres definits per la Llei de costes que inclouen, en tot 
cas, el mar territorial i les aigües interiors. També es regularà la zona d'influència del domini 
públic, configurada per una franja mínima de 500 metres d'a~plada, aplicada en projecció 
horitzontal terra endins, des de l'atermenament del domini públic maritimoterrestre. Aquesta 
franja podrà ser ampliada pels instruments de planejament de la pròpia Llei en coherència amb 
els el planejament urbanístic i territorial. 

Altres objectius particulars que caldrà tenir en cor:npte són: 

Adequar el marc legal català a les potencialitats dels articles 149.3 i 149.4 de l'Estatut i als 
decrets de traspassos de competències operats pel Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre 'i 
1387/2008, d'1 d'agost. 

Transposar a l'ordenament català els objectius i principi_s del Protocol relatiu a la gestió 
integrada de les zones costaneres del Mediterrani, adoptat en el marc del Conveni per la 
protecció del medi marí i de la regió costanera del Mediterrani (Conveni de Barcelona). 

Articular nous instruments d'ordenació i gestió de l'espai litoral a nivell nacional i local que 
incorporin disposicions específiques pel que fa al domini públic maritimoterrestre . 
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Simplificar els procediments administratius, acostar la presa de decisions al ciutadà d'acord 
amb el principi de subsidi¡:¡rietat i donar més seguretat jurídica i criteris clars als gestors d'aquest 
espai. 

Delimitar els trams naturals i urbans de les platges, tot establint una classificació més 
adequada a la diversitat del nostre litoral i definint un règim d'ocupació i ús de les mateixes. 

Articular un règim econòmic i financer propi del domini públic maritimoterrestre català que 
permeti desenvolupar polítiques més ambicioses en l'ordenació del litoral i garanteixi que els 
recursos obtinguts per l'explotació del domini es reinverteixen a l'espai litoral. 

Articular instruments de participació pública que vetllin per una bona governança al llarg del 
procés de gestió integrada de les zones costaneres, garantint la participació adequada de tots 
els interessats en la planificació i gestió de l'espai litoral 

Trobar un nou encaix en la concurrència de competències al litoral català a través d'un 
model de gestió integrada de l'espai costaner amb la Generalitat com administració de 
referència i un major protagonisme dels ajuntaments. 

2. Motius que fan necessària la iniciativa 

La Generalitat al llarg dels més de 30 anys d'exercici de la competència exclusiva en ordenació 
del litoral ha desenvolupat plans i programes de protecció de litoral entre els que destaquen els 
plans directors urbanístics del sistema costaner aprovats els anys 2005 i 2006 amb l'objecte de 
protegir el sòl els espais costaners que no havien sofert un procés de transformació urbanística i 
preservar-los de la seva transformació i desenvolupament urbà, per garantir el 
desenvolupament urbanístic sostenible del territori. 

Ara bé, l'ordenació del litoral català fins avui dia s'ha articulat de manera molt segmentada a 
partir d'una distribució competencial complexa -on concorren les competències de les tres 
administracions territorials- emparada també en diversos títols competencials que van des del 
medi ambient fins a l'urbanisme, passant per l'ordenació del litoral i la mateixa titularitat del 
domini públic maritimoterrestre. 

Els reptes que encara avui planteja l'ordenació del litoral català no s'han resolt del tot amb 
l'aprovació dels plans directors urbanístics del sistema costaner, que no regulen ni el sòl urbà, ni , 
el domini públic maritimoterrestre, ni tampoc amb el simple traspàs de competències de 
l'Administració de l'Estat a la Generalitat, que s'han vist condicionades per la Sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, que en condiciona el contingut al règim general de la Llei 
de costes, i els dos reials decrets de traspassos -dels anys 2007 i 2008-, que en limiten 
l'abast i les sotmeten en molts casos a la tutela de l'Administració de l'Estat. 

L'actual concepció del litoral, segmentat en funció d'un mapa competencial complex, contradiu 
l'esperit i el text de la Recomanació 2002/413/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de 
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maig de 2002, sobre l'aplicació de la gestió integrada de les zones ~ostaneres a Europa, i el 
Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres al Mediterrani, que promouen 
justament l'adopció d'un planejament estratègic basat en la gestió integrada amb el suport i la 
participació de totes les instàncies administratives competents a escala estatal, .regional i local. 
Paral·lèlament l'avantprojecte esdevé necessari per donar resposta a la inexistència a 
l'ordenament jurídic català i espanyol de figures pròpies per ordenar el domini públic 
maritimoterrestre, mes enllà dels ·plans d'usos de temporada de les platges. Per això es fa 
necessari l'articulació de nous instruments que amb coherència amb el planejament vigent 
ordenin un àmbit especialment sensible i sotmès a nombrqses pressions. Donant resposta a les 
necessitats de dotar de més seguretat jurídica als agents que hi intervenen, criteris clars als 
gestors d'aquest espai o a la necessitat de delimitar els trams naturals i urbans de les platges. 

La norma vol resoldre així mateix la .manca d'un règim econòmic i financer propi del domini 
públic maritimoterrestre a Catalunya, que dificulta l'obtenció de recursos econòmics per la gestió 
de l'espai litoral. L'assumpció de més competències per part de la Generalitat no ha anat 
acompanyada de la dotació de majors recursos que majoritàriament recapta l'Estat mitjançant el 
cànon d'ocupació del qual no participen ni la Generalitat ni els ajuntaments. El desplegament de 
les noves competències, sumat a les exigències de la normativa d'estabilitat pressupostària, 
requereixen ara desplegar i articular en l'aprovació de la Llei un règim econòmic i financer propi 
del domini públic maritimoterrestre català que permeti desenvolupar polítiques més ambicioses 
en l'ordenació del litoral i dotar de recursos propis a la Generalitat de Catalunya i els 
ajuntaments. 

Finalment l'Avantprojecte també vol garantir una major simplificació dels procediments 
administratius en domini públic o servituds de protecció, .en què fins ara podien arribar a 
intervenir fins a tres administracions diferents. Per això, d'acord amb el principi de sul:>sidiarietat, 
hauria d'atorgar majors competències als ajuntaments que podran autoritzar usos i obres sense 
necessitat d'intervenció d'administracions supramunicipals i introduir per primer cop el règim de 
comunicació prèvia en la tramitació d'autoritzacions en servitud de protecció, trànsit o accés. 

Pels motius exposats esdevé necessària aquesta iniciativa que doni resposta als reptes 
plantejats, atorgant a la Generalitat de Catalunya un paper central en la gestió integral de l'espai 
litoral amb una major participació dels ajuntaments -que acosta el centre de decisió als 
ciutadans- i de tots els actors implicats en la gestió de l'espai, mitjançant instruments que 
reforcin la participació pública. 

La nova normativa necessàriament s'ha d'articular mitjançant una Llei al regular aspectes, que 
com la distribució de competències o el règim econòmic i financer, necessiten ser regulats 
mitjançant una norma amb força de llei. 
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3. Efectes que tihdria l'adopció de la llei 

L'aprovació de la Llei suposarà la derogació del Decret 55/1992, de 1 O de febrer, pel qual 
s'atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona 
de servitud de protecció de la Llei de costes. Així com la derogació de la disposició addicional 
sisena i la disposició final segona de Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del·text refós 
de la Llei d'urbanisme, · aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, que regulaven 
l'ordenació i gestió del litoral en matèria de costes i el seu desenvolupament reglamentari. 

4. Relació amb. altres iniciatives legislatives en tramitació 

Aquesta iniciativa no té cap relació amb altres que en aquests moments siguin objecte de tràmit. 

5. Conseqüències de no adoptar l'avantprojecte de llei 

En el supòsit que no s'adopti l'avantprojecte, i en conseqüència no es desenvolupi la 
competència exclusiva en ordenació del litoral contemplada en l'article 149 de l'Estatut, es corre 
el risc de convertir la competència en ordenació del litoral en una mera competència executiva, 
on -la Generalitat es limiti a aplicar allò concretat en la legislació estatal. Amb l'agreujant, que la 
Generalitat continuaria assumint la feina de gestió dels títols d'ocupació del domini públic que té 
traspassats, però en canvi no podrà dotar-se de recursos econòmics propis. 

Així mateix, la no aprovació de l'Avantprojecte impediria, entre d'altres aspectes, la simplificació 
dels procediments administratius o l'articulació d'un model de gestió integrada de l'espai 
costaner català, que busca una major participació pública en la gestió de l'espai litoral i un major 
protagonisme dels ajuntaments. · 

6. Descripció i avaluació d'altres opcions per assolir els objectius que es pretenen amb la llei 

Alguns dels objectius i finalitats del projecte legislatiu es podrien aconseguir mitjançant el 
desenvolupament reglamentari de la disposició addicional sisena de la de Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d'agost, tal com preveu en l'actualitat la disposició final segona de la mateixa llei. 

Ara bé, les citades disposicions només preveuen el desplegament reglamentari dels 
procediment d'aprovació i gestió dels anomenats plans de distribució d'usos i serveis de 
temporada de les platges, així com de la gestió de les autoritzacions en la zona de servitud de 
protecció del domini públic maritimoterrestre. 
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En aquest sentit, atès que el projecte legislatiu va molt més enllà de la regulació de mers 
procediments i persegueix alguns objectius particulars que fan necessari l'aprovació d'una 
norma amb força de llei (entre els quals, operar una nova distribució de competències en l'espai 
litoral entre la Generalitat i els ajuntaments o dotar a la Generalitat d'un nou cànon d'activitat) 
s'ha desaconsellat el desenvolupament reglamentari. 

7. Valoració de l'afectació de la iniciativa per la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior 

Entre els objectius particulars del projecte legislatiu hi figura la simplificació dels procediments 
administr~tius, tot acostant la presa de decisions al ciutadà d'acord amb el principi de 
subsidiarietat i donant de més seguretat jurídica i criteris clars als gestors d'aquest espai. 

Aquests objectius tenen plena coherència amb la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, 
relativa als serveis en el mercat interior que promou la simplificació administrativa i la seguretat 
jurídica en l'accés a una activitat de serveis i el seu exercici. 

L'objectiu de la Llei, en aquest sentit, es donar de més competències als ajuntaments (com a 
administració més pròxima al ciutadà), substituir el règim d'autorització pel de comunicació 
prèvia en determinats procediments i evitar sempre que sigui possible, d'acord amb la legislació 
bàsica i els decrets de traspassos, la intervenció de diverses administracions en un únic 
procediment d'autorització. · 

8. Avaluació del~ efectes per als ciutadans i per a les empreses de l'aplicació de la llei 

Pels ciutadans i les empreses la implementació de l'avantprojecte suposarà una major 
simplificació en la tramitació dels procediments administratius, l'atorgament de més seguretat 
jurídica, una major participació pública en la gestió de l'espai litoral i un acostament del centre 
de decisió al ciutadà. 

Amb relació a la simplificació administrativa,el nou text pretén substituir ·determinades 
autoritzacions per un règim de comunicació prèvia municipal. L'avantprojecte .ha de servir així 
mateix perquè els ajuntaments assumeixen noves competències en l'atorgament de les 
autoritzacions contemplades en els seus plans d'ús del litoral i les platges. La descentralització 
d'aquestes autoritzacions permetrà acostar al ciutadà la presa de decisió i simplificarà el 
procediment administratiu d'atorgament en què fins ara podien intervenir fins a tres 
administracions diferents. 
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Pel que fa a la seguretat jurídica i a l'atorgament de criteris clars als gestors dels espais litorals, 
. en matèria de concessions el nou planejament fitxarà els criteris d'atorgament de les mateixes i 
determinarà així mateix els criteris de graduació dels termini màxims d'atorgament i pròrroga 
d'aquestes. En matèria d'autoritzaciQns es definirà un règim d'utilització del domini públic 
maritimoterrestre mitjançant una classificació de les platges -dividides en urbanes, 
semiurbanes, seminaturals i naturals- i el seu règim d'ocupació, que s'haurà d'acabar 
determinant mitjançant el citat planejament. 

Amb relació a l'articulació dels instruments de participació pública, l'avantprojecte vol crear nous 
òrgans de participació que, en el marc dels plans i 'instruments contemplats en el mateix, 
exerceixin les funcions de participació, consulta i tutela de la gestió, vetllant pel compliment de 
la normativa reguladora. Els nous òrgans comptaran amb representants de les administracions 
públiques competents i d'associacions i organitzacions representatives d'interessos econòmics i 
socials per tal d'afavorir les sinergies entre la iniciativa pública i privada. 

Finalment, amb relació a l'acostament del centre de decisió al ciutadà, l'avantprojecte pretén 
establir un nou marc competencial entre Generalitat de Catalunya i ajuntaments. L'avantprojecte 
pretén per primer cop ordenar en una única norma les competències de la Generalitat de 
Catalunya en matèria d'ordenació del litoral. Pel que fa als ajuntaments, les noves 
competències els permetran atorgar diverses autoritzacions en passejos marítims, servituds de 
protecció o de trànsit i domini públic que fins ara eren competèncià de la Generalitat. Tot plegat 

· simplificarà els procediments acostant novament la decisió al ciutadà. 

9. Estimació dels efectes de l'aplicació de la llei sobre l'organització, el personal i el pressupost 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

En termes d'organització i de personal, la posada en marxa de l'aplicació de la normativa no ha 
de suposar un increment addicional per a l'Administració de la Generalitat, ja que la part de 
tasques que veurà reduïda de tramitació d'autoritzacions que seran assumides pels ajuntaments 
en el nou repartiment de competències, podrà destinar-se en part a assumir les noves tasques 
de revisió, autorització i posteriors modificacions de la nova figura del Pla d'us del litoral i les 
platges. 

D'altra banda la regulació del cànon d'explotació en termes pressupostaris suposarà un 
increment d'ingressos per part de la Generalitat, que pal·liarà l'actual mancança de recursos 
econòmics propis de la Generalitat pér assumir les feines de gestió del domini públic 
maritimoterrestre. 

SIG14TES0953 
Pàgina 7 de 8 

• 



~ 

§5 
E 
CI) 
(.) 

e 
e 
u 
<IJ 

üJ 
ro 
e 
O') 

èñ 
e: 
<IJ 
E 
;::¡ 
(.) 
o a 

' . i.' 
\._; ',.) 

1 O. Valoració dels efectes de l'aplicació de la llei sobre l'organització, el personal i el pressupost 
de les administracions locals 

L'aprovació de l'avantprojecte comportarà un increment del sostre competencial dels 
ajuntaments que, donant compliment a la previsió de l'article 84.2.n) de l'Estatut, passaran a 
regular, gestionar i vigilar bona part de les activitats i els usos que es porten a terme a les seves 
respectives platges. Així mateix, els ajuntaments passaran a gestionar i vigilar determinats usos 
i obres en les servituds de protecció, trànsit i accés. 

Aquest increment de les competències de gestió municipal, si bé suposarà un acostament del 
centre de decisió al ciutadà i una simplificació administrativa dels diferents procediments, tindrà 
escassa incidència sobre l'organització municipal. Cal tenir que en compte que els procediments 
que els ajuntaments podran assumir s'incardinaran majoritàriament atnb la sol· licitud de llicència 
o comunicació municipal dels usos o obres a desenvolupar, el que no implicarà l'existència de 
nous procediments administratius. 

El principal augment de feina pels ajuntaments serà únicament amb relació a la gestió i 
vigilància de les activitats i usos que es trobin inclosos en els seus respectius plans d'usos de 
platges, que no quedaran limitats a la temporada d'estiu, sinó que ordenaran durant tot l'any les · 
ocupacions al domini públic maritimoterrestre i a les seves zones de servitud. Ara bé, aquest 
major increment de la gestió d'autoritzacions administratives en domini públic es veurà 
sobradament compensat pels majors ingressos que els ajuntaments obtindran de les activitats 
autoritzades en aquest espai al llarg de tot l'any .i no únicament de les vinculades a la 
.temporada d'estiu. 

11 . Anàlisi de la incidència de la iniciativa sobre el règim especial del municipi de Barcelona 

L'aprovació de l'Avantprojecte en cap cas anirà en perjudici del règim especial del municipi de 
Barcelona configurat per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de 
Barcelona. 

En aquest sentit, el text no tindrà incidència directe €;n el Pla de gestió integrada del litoral de 
Barcelona, contemplat en l'article 6.3 de la Llei 1/2006, de 13 de març, i articulat mitjançant 
conveni entre el Ministeri de Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Barcelona. Sens perjudici, naturalment, que ta ciutat de Barcelona aprofiti el major sostre 
competencial definit per l'avantprojecte per assumir la gestió de competències que fins ara 
corresponièn a la Generalitat. 
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