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AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DEL LÍT-ORA( .... . .. 

MEMÒRIA D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LES MESURES 
PROPOSADES 

Aquesta memòria s'ha elaborat d'acord amb el que estableix el vigent l'article 36.3 de la 
Llei B/2008, de S de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, l'article 4 
del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la 
simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, la ·Guia de Bones 
Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de la normativa amb incidència en l'activitat 
econòmica. 

1. Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 

a. Identificació del problema 

L'avantprojecte de Llei té per objecte, com diu el seu article 1, la regulació de l'ordenació 
del litoral en el territori de Catalunya. Aquesta regulació es fa en desenvolupament 
normatiu de la competència exclusiva en ordenació del litoral contemplada en l'article 
149.3 de l'Estatut. 

També respon a la necessitat de buscar solució a diferents problemes detectats en l'àmbit 
de la gestió del litoral català; sempre buscant dotar-ne la gestió amb lès figures 
d'ordenació necessàries per preservar aquest bé públic que està sotmès a _moltes 
pressions. L'avantprojecte va en la línia de la legislació vigent de garantir que aquest espai 
segueixi conservant el seu paper d'espai públic de qualitat per al gaudi comú de tota la 
ciutadania . 

Per situar la problemàtica qUe pateix actualment el litoral català cat en primer lloc 
establir quin és l'àmbit geogràfic concret d'intervenció de l'avantprojecte: 

El domini públic maritimoterrestre (DPMT): . 
definit a la Llei 22/1988, de 28 de juliot de costes, 
inclou el mar territorial i les aigües interiors 

La zona d'influència del domini públic: 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 

500 metres des de l'atermenament del DPMT. 
Aquesta franja pot ser ampliada pel Pla d'ordenació del 
litoral català. 
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Tot seguit revisem quin són els principals problemes detectats en el conjunt d'aquests 
àmbits: 

1. Ecosistema fràgil i sensible sotmès a múltiples pressions 

El litoral c¡:¡talà, com el de la resta de l'Estat, configura un espai natural que pateix 
especialment la pressió de la població i de l'activitat econòmica sobre un àmbit amb una · 
gran riquesa biològica i amb uns alts 'valors d'utilitat pública. 

La necessitat de protecció del litoral és molt antiga; a nivell estatal la Llei de costes de 
1969 (Llei 28/1969, de 26 d'abril, sobre costes) cita normativa dels anys 20 del segle 
passat i la Llei 22/1988, de 28 de juliot de costes, cita disposicions legals del segle XIX. 

La darrera Llei estatal, la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral 
i de modificació de la Llei 22/1988, de 28.de juliol, de costes, explica molt clarament en el 
seu preàmbul quin és el principal problema de la costa espanyola i també de la catalana; 
compaginar l'activitat econòmica que genera l'àmbit amb la protecció de la seva riquesa 
natural: 

"La Constitució espanyola proclama, com a princ1p1 rector de la política social i 
econòmica, el dret de tots a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament 
de la persona, així com el deure de conservar-lo. En el cas del litoral, entès com la franja 
de terreny en què es troben el mar i la terra, aquest dret queda reforçat per la mateixa 
Constitució en establir que la zona maritimoterrestre, les platges i el mar territorial són en 
qualsevol cas domini públic. En conseqüència, la protecció de la costa espanyola , 
constitueix un deure inexcusable per als poders públics, i també per als ciutadans i la 
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riquesa i diversitat biològica. A més, el nostre litoral es caracteritza pel fet de ser una de 
les zones més densament pobladès, en les quals es concentra bona part de l'activitat 
turística i de la relacionada amb els conreus marins, cosa que fa que sigui un recurs 
estratègic d'importància crucial per al país. El repte que avui ha d'encarar la nostra 
legislació de costes és aconseguir un equilibri entre un alt nivell de protecció i 'una 
activitat respectuosa amb el medi. El desenvolupament sostenible s'alimenta de la relació 
recíproca entre l'activitat econòmica i la qualitat ambiental. Un litoral que es mantingui 
ben conservat contribueix al desenvolupament econòmic i els beneficis d'aquest 
redunden, al seu torn, en la millora mediambiental. No es tracta d'una disjuntiva que ens 
ob ligui a emprendre una direcció i abandonar l'altra, sinó al contrari, el camí és únic. " 

Centrant-nos ja en la costa catalana, anem a donar tot seguit unes quantes dades que 
demostrin el volum de població i activitat turística que s'hi concentren: 

En primer lloc i pel que fa a les seves característiques físiques, la costa catalana té una 
longitud de 580 km des del cap Falcó (a la part meridional del cap de Cervera), al nord, 
fins al riu Sènia, al sudoest. 

La morfologia de la costa catalana i la seva extensió es pot resumir en: 

• Penya-segats: 208 km 
• Costa baixa: 52 km 
• Platges: 280 km 
• Ports i obres marítimes: 40 km 

Concentració de població: 

La proporció de kilòmetres quadrats de superfície per quilòmetre de costa és a Catalunya 
de 55 km 2/km, la qual cosa vol dir que disposa d'un índex de superfície costanera sobre el 
total molt elevat. D'altra banda té també una forta densitat lineal de població sobre la . 
superfície litoral amb més de 10.000 habitants per quilòmetre de costa. 
Aquesta pressió de la . població sobre la superfície costanera és molt superior a Catalunya 
que a la resta de l'Estat on -incloses les illes- hi ha 63 km 2 de superfície per quilòmetre de 
costa i prop de 5.000 habitants per quilòmetre de costa (la meitat que a Catalunya). 

Pel que fa al grau d'urbanització, la franja costanera terrestre de 100 metres de 
profunditat es troba urbanitzada, en nuclis de població compacta (pobles i ciutats) i difusa 
(cases unifamiliars, hotels, càmpings) en 340 km lineals dels 580 km 
totals; això representa el 59% de tota la costa. Si no es compta la longitud del delta de 
l'Ebre, des de Sant Carles de la Ràpita fins l'Ampolla (i12 km), ni la del cap de Creus, des 
de la cala Montjoi de Roses fins la cala Tamariu en el Port de la Selva (50 km); la proporció 
de costa urbanitzada és significativament més alta: 81% de la superfície total. 

Activitat turística: 
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El Pla estratègic de turisme de Catalunya 201~2016 'i'nct-otFatgttrres dacle:s»si~nificatives 
sobre l'activitat turística . Entre la informació que recull aquest Pla hi ha una dada prou 
significativa : l'any 2010 el 84% de les places d'allotjament turístic regularitzat de 
Catalunya estaven situades en el litoral i es distribuïen d'aquesta manera entre zories: 

Places turístiques (2010) 

Costa Brava 216.509 43% 
Costa de Barcelona 81.064 16% 
Barcelona 66.650 13% 
Costa Daurada 124.382 25% 
Terres de l'Ebre 14.316 3% 

Total costa : 502.921 84% 

Total Catalunya: 599.159 100% 

A Catalunya el sector turístic ocupava l'any 2014, d'acord amb les dades de l'Observatori 
d'Empresa i Ocupació, el 12,3% del total de la població ocupada. El 2009, segons dades 
del mateix Departament d'Empesa i Ocupació, la producció del sector va ser de 16.196,1 
milions d'euros dels quals un 68% van ser el resultat d'efectes directes sobre el total de la 
producció i el 32% d'efectes indirectes. Aquests efectes indirectes es van estendre sobre 
11 sectors diferents de l'economia catalana . 

Amb aquestes dades queda demostrada, a grans trets, la forta pressió qué exerceix la 
població del pa ís sob re els 76 municipis que conformen el litoral català . 

Municipis costaners 

1 Portbou 37 el Masnou 

2 Colera 38 Montgat 

3 Llançà 39 Badalona 

4 el Port de la Selva - 40 Sant Adrià de i3esòs 

s Cadaqués 41 Barcelona 

6 Roses 42 el Prat de Llobregat 

7 Castelló d'Empúries 43 Vila decans 

8 Sant Pere Pescador 44 Gavà 

9 l'Escala 45 Castelldefels 

10 Torroella de Montgrí 46 Sitges 

11 Pals 47 Sant Pere de Ribes 

12 Begur 48 Vilanova i la Geltrú 

13 Palafrugell 49 Cubelles 

14 Mont-ras so Cunit 

15 Palamós 51 Calafell 

16 Calonge 52 el Vendrell 

17 Castell-Platja d'Aro 53 Roda de Berà 

18 Sant Feliu de Guíxols 54 Creixell 
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20 Tossa de Mar 56 Altafulla 

21 Lloret de Mar 57 Tarragona 

22 Blanes 58 Vila-seca 

23 Malgrat de Mar 59 Salou 

24 Santa Susanna 60 Cambrils 

25 Pineda de Mar 61 Mont-roig del Camp 

26 Calella 62 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 

27 Sant Pol dè Mar 63 l'Ametlla de Mar 

28 Canet de Mar 64 el Perelló 

29 Arenys de Mar 65 l'Ampolla 

30 Caldes d'Estrac 66 Deltebre 

31 Sant Vicenç de Montalt 67 Sant Jaume d'Enveja 

32 Sant Andreu de Llavaneres 68 Amposta 

33 Mataró 69 Sant Carles de la Ràpita 

34 Cabrera de Mar 70 Alcanar 

35 Vilassar de Mar 71 Tortosa 

36 Premià de Mar 72 L'Aldea 

73 Riumors 74 Vilamacolum 

75 l'Armentera 76 Torroella de Fluvià 

2. Complexitat competencial 

' ' 
' ·? j .': ;· ~ ~~·: : ~ . . : 

' ····' , .. ,.,, .,J 

L'ordenació del litoral català s'ha articulat, fins ar.a, de man~ra molt segmentada a partir 
d'una . distribució competencial complexa, on concorren les tres administracions 
territorials: la local, l'autonòmica i l'estata l. Per altra banda també s'ha articulat des 
d'àmbits competencials molt diferents que van des del medi ambient fins l'urbanisme. 

L'aprovació dels plans directors urbanístics del sistema costaner no ha acabat de resoldre 
els problemes de l'ordenació del litoral català perquè no regulen ni el sòl urbà ni el domini 
públic maritimoterrestre . 

. L'actual concepció del litoral, segmentada 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 maig de 2002, sobre l'aplicació de la gestió integrada de les zones 
costaneres a Europa, i el Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres del 
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, re~ional i local. 

3. Costos de gestió excessius 

Com a conseqüència de la distribució competencial sob re l'ordenaçió del litoral, en alguns 
casos, les competències de la Generalitat sobre la matèria s'articulen de manera que 
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l'obliguen a gestionar fins a un nivell d~Jta1Lgllé·'§kcf.a: /n2lt!Jl~~' .. P:~òp(d'g'J'a..Qiministració 
local. Això comporta, en alguns casos, c;om es veurà més endavant en aquesta memòria, 
uns costos . de gestió desproporcionadament alts en relació a la tipologia de les 
actuacions. Com a exemple del detall a que ha d'arribar la gestió de la Generalitat en 
l'àmbit de l'ordenació del litoral d'acord amb la normativa vigent; durant l'any 2014 
aquesta va haver de tramitar l'autorització de 893 activitats en el domini públic 
maritimoterrestre que van des de l'autorització de casaments a la platja fins a la filmació 
d'anuncis passant per les activitats pròpies de temporada com ara el lloguer d'hamaques. 

Aquest nivell de detall al que ha d'arribar la gestió de la Generalitat es fa palès també en 
que és Aquesta qui ha d'autoritzar tots els usos i obres en les zones de servitud de 
protecció, trànsit o accés, definides per la Llei 22/1998, de 28 de juliol, de costes, encara 
que no comportin l'increment de la superfície ocupada o de la volumetria existent ni el 
canvi de l'ús autoritzat. El nombre d'autoritzacions d'aquest tipus tramitades per la 
Generalitat durant l'any 2014 va ser de 231. 

4. Necessitat de noves figures de gestió i ordenament 

En l'ordenament jurídiC català i espanyol es troben a faltar figures pròpies que ordenin el 
domini públic maritimoterrestre més enllà dels plans d'usos de temporada de les platges. 
Es necessita l'articulació de nous instruments que, en coherència amb el planejament 
vigent, ordenin aquest àmbit del litoral que és e?pecialment sensible i està sotmès a 
nombroses pressions; donant així resposta a les necessitats de dotar de més seguretat 
jurídica als agents que hi intervenen, establint criteris clars als gestors d'aquest espai i 
delimitant els trams urbans i els naturals de les platges amb més precisió. 

Per establir aquestes noves figures d'ordenació i gestió, en desenvolupament de l'article 
149.3.a. de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, cal una llei que els reguli. En aquest 
sentit, en la sentència del TSJC de 17 de juliol de 1995 es va anul·lar el Decret 248/1993, 
de 28 de setembre, sobre la redacció i l'aprovació dels plans d'ordenació de platges i dels 
plans d'usos de temporada, en tractar-se d'una disposició amb incidència sobre drets dels 
ciutadans que no comptava amb la necessària cobertura d'una norma amb rang de llei 
(sentència que va ser confirmada mitjançant Sentència del Tribunal Suprem de 13 de juny 
de 2003). · 

S. Manca de recursos econòmics per a la gestió del litoral 

No existeix un règim econòmic i financer propi del domini públic maritimoterrestre a 
Catalunya, el que dificulta l'obtenció de recursos econòmics per a la gestió del litoral. 
L'assumpció de més competències per part de la Generalitat no ha anat acompanyada de 
la dotació de més recursos. La major part del que recapta l'Administració pública sobre 
l'activitat del litoral ho fa l'Administració de l'Estat mitjançant un cànon d'ocupació en el 
que no hi participen ni la Generalitat ni els ajuntaments. El desplegament de les noves 
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competències i les exigències actuals d'estabilitat pressupostària fan necessària la dotació 
de recursos propis per a la gestió del litoral per part de la Generalitat de Catalunya i 
també per part dels ajuntaments costaners. 

6. Poca coHaboració entre els agents implicats en la gestió del litoral 

El valordellitoral com a bé públic, la pressió que s'hi exerceix, la importància de garantir
ne la seva preservació, .. fan necessària la participació de tots els agents implicats en la 
seva gestió per garantir-ne la bona governança mitjançant la participació adequada de 
tots els interessats en la planificació i gestió de l'espai litoral. 
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b. Establiment dels objectius . "J -

Per tal de donar solució als problemes que s'han detectat en la gestió del litoral, 
l'avantprojecte de llei es fixa els següents objectius estratègics a assolir: 

El desenvolupament sostenible de les zones costaneres garantint la concil iació 
entre la preservació del medi ambient i el paisatge amb el desenvolupament 
econòmic, social i cultural. 
Posa r en valor la preservació de les zones costaneres per garantir un turisme 
de qualitat. 
Prevenir i reduir els efectes del canvi climàtic i d'altres riscos naturals. 
Garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades i entre totes les 
decisions de les pròpies administracions públiques amb competències en la 
gestió del litoral. 

Aquests objectius gerera ls s'han concretat en aquests objectius instrumentals: 

1. Millorar la seguretat jurídica en l'ordenació del litoral català 
2. Assolir un major grau de simplificació admfnistrativa en la gestió del litoral 
3. Introduir noves fonts de finançament 
4. Establir nous mecanismes de coordinació i participació en la gestió del litoral 
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c. Identificació de les opcions de regulació 

Cadascuna de les opcions de regulació considerades i les que en cada cas s'han triat 
responen a cadascun dels objectius abans fixats: 

Objectiu 1: Millorar la seguretat jurídica en l'ordenació del litoral català 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 
S. Classificació i ocupació dels trams de les platges (arts. 7.1.c. i 19) 
6. Criteris de graduació dels terminis· d'atorgament i pròrroga de les concessions 

(arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) 
8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33} 

Objectiu 2: Assolir un major grau de simplificació administrativa en Ja gestió del litoral 

2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 
3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a determinades obres en les 

zones de servitud. (art. 18) 
4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions per a les activitats 

contemplades en els plans d'ús del litoral i les platges. (art. 20} 
7. Competència sandonadora dels ajuntaments (art. 30) 

Objectiu 3. Introduir noves fonts de finançament 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) 
10. Taxa municipal per a les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del 

litoral i les platges (art. 25) ( 

Objectiu 4. Establir nous mecanismes de coordinació i participació en la gestió del litoral 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) 
12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 27) 
13. Comissió d'Ordenació del Litoral (art. 31) 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
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Objectiu 1: Millorar la seguretat jurídica en l'ordenació del litoral català 

Dins d'aquest objectiu s'hi emmarquen les següents opcions de regulació escollides: 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15 i 16) 

(I ~ I"' {' 
H \ ' ;_) e l 

L'avantprojecte estableix que el Pla d'ordenació del litoral serà l'instrument d'ordenació i 
gestió integrada de l'àmbit terrestre i marí del litoral català definit en l'article 2; els 
mateixos àmbits que s'han descrit en el punt l.a. d'aquesta memòria . 

. L'avantprojecte també estableix que aquest Pla tindrà, pel que fa a l'ordenació dels usos 
del sòl, la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics i que , per tant, 
l'haurà de redactar l'organisme que determini el Conseller de Territori i Sostenibilitat i 
serà aprovat pel mateix conseller de DTES amb l'informe de la Comissió de Política 
Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTU}. 

El Pla tindrà, entre d'altres, els continguts següents:: 

' 

La classificació i categorització dels trar:ns de platges, d'acord amb els criteris fixats per 
l'article 19, la determinació dels llindars de la seva capacitat de càrrega i la definició 
dels límits màxims de les seves ocupacions. 
La localització de les infraestructures i instal·lacions existents tals com passejos 
marítims, camins de ronda, piscifactories, esculls artificials, abocaments d'aigües 
residuals i pluvials a mar. 
Els criteris territorialitzats per atendre les demandes d'autoritzacions i dels serveis de 
temporada de les platges en domini públic maritimoterrestre. 
Els criteris territorialitzats per resoldre les demandes per a l'atorgament, la renovàció, 
la pròrroga, la modificació i l'extinció de concessions així com els criteris de graduació 
dels terminis màxims d'atorgament i pròrroga d'aquestes. 
L'establiment dels criteris per a determinar les prioritats d'inversió en l'àmbit 
tE~rritorial del pla. 

L'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona participaran en 
l'elaboració del Pla d'ordenació del litoral. . 

S'ha optat per assimilar aquest Pla als Plans direçtors urbanístics perquè correspon a una 
figura ja. existent en l'ordenament jurídic català i perquè permet i171cloure tot el seguit de 
criteris i directrius que s'han enunciat abans i que han de millorar la definició de les 
figures de gestió del litoral i, per tant, la seva seguretat jurídica. 
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L'avantprojecte proposa que el Pla d'ordenació del litoral català inclogui la classificació 
del trams de platges i en defineixi les diferents categories tenint en compte la classificació 
i les categories de sòl establertes per la planificació territorial i urbanística per als terrenys 
adjacents que no formen part del domini públic maritimoterrestre així com les 
infraestructures amb que del imitin i amb la major o menor presència d'elements natura ls. 
'també proposa que sigui el mateix Pla el que fixi el límit màxim de les ocupacions de cada 
tram de platja. També preveu que s'estableixi una categoria de trams de platges naturals 
incompatibles amb la presència d' instal·lacions i serveis. 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i pròrroga de les concessions 
(arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) 

Fins ara s'apliquen els terminis màxims que estableix l'art. 135 del Reial decret 876/2014, 
de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de Costes que contempla 
únicament el termini màxim de les concessions en funció de tres tipologies d'usos 
diferents i amb una discrecionalitat de terminis inferiors segons altres circumstàncies 
també definides a l'article 135. L'avantprojecte preveu que el Pla d'ordenació del litoral 
fixi els criteris per establir aquests terminis inferiors en funció del tipus d'activitat o 
d'altres situacions. No es podran atorgar concessions ni pròrrogues d'aquestes que siguin 
contràries al Pla d'ordenació del litoral català .. 

El Pla d'ordenació del litoral també pot establir les regulacions i les limitacions necessàries 
per assolir la conservació del litoral que estableixen les directrius contingudes en la 
proposta normativa. Aquest Pla també podrà establir el règim transitori de les 
autoritzacions i concessions atorgades amb anterioritat a la seva entrada en vigor que 
s'oposin a les seves disposicions i impedir o limitar les seves pròrrogues. 

El fet que els criteris de graduació dels terminis de les concessions estiguin definits en el 
Pla d'ordenació del litoral aporta una major seguretat jurídica perquè no deixarà marge a 
una possibl~ discrecionalitat en la determinació d'aquests terminis que si que és possible 
en la situació actual. 

8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33} 

L'avantprojecte, pel que fa a les funcions d'inspecció, introdueix les següents novetats 
,respecte de la normativa vigent: 

Es reconeix la condició d'.autoritat al personal al servei de les entitats públiques 
que facin les funcions d'inspecció del litora l. Això implica, entre d'altres, que e!s 
fets que constati aquest personal tenen valor probatori. 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
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Els informes que afectin les competències rnunidpals.,.que,. facin :ers .òq5ans de la 
Generalitat o altres ens locals han d'ésser comunicats als ajuntaments on s'hagin 
produït els fets. 
Els òrgans de l'administració local i el departament competent en matèria 
d'ordenació del litoral exerciran les funcions d'inspecció del litoral en el marc de 
les seves competències respectives. 
El personal al servei de les administracions públiques al que s'encomani l'exercici 
de la inspecció del litoral està facultat per entrar i romandre en les finques, 
construccions i altres llocs subjectes a la seva actuació inspectora el temps 
necessari per portar a terme aquesta actuació. 
En l'exercici de les funcions inspectores es pot sol ·licitar la col· laboració de les 
forces i cossos de seguretat i també la cooperació de funcionaris i autoritats 
d'altres administracions públiques. 

S'ha optat per introduir aquests aspectes en l'avantprojecte per tal de facilitar i millorar 
l'eficiència de la tasca dels inspectors de la Generalitat i dels ajuntaments en les 
actuacions corresponents a les seves respectives competències. 

Objectiu 2: Assolir un major grau de simplificació administrativa en la gestió del litoral 

2. Plans d'ús del litoral i de les platges {arts. 10 a 16 ) 

Aquests nous plans que defineix l'avantprojecte són un instrument de desenvolupament 
del Pla d'ordenç¡ció del litoral i tenen per objecte ordenar les ocupacions en el domini 
públic maritimoterrestre i en els terrenys de titularitat pública que inclogui situats en la 
seva zona de servitud de protecció d'aquells usos i serveis que només ,necessitin 
instal-lacions desmuntables o béns mobles. 

Poden abastar un o més termes municipals confrontats i la seva vigència és de 4 anys, 
prorrogables per a períodes de, com a màxim 4 anys més en · determinades 
circumstàncies. 

Aquesta figura substituirà els plans de distribució d'usos i serveis i les autoritzacions 
anuals d'ocupació del domini públic i d'explotació dels serveis dè temporada previstes en 
la disposició addiciona l sisena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Les principals diferències respecte de la situació actual són: 

La vigència: els plans d'Us del litoral i les platges tindran una vigència de 4 anys 
{com les autoritzacions actuals) però amb la proposta normativa podran ser 
prorrogades per a períodes màxims de 4 anys, si abans que s'hagi esgotat el 
termini l'òrgan competent en matèria d'ordenació del litoral de la Generàlitat 
n'autoritza la pròrroga a sol·licitud municipal degudament justificada . 
L'atorgament de la pròrroga suposa la renovació ·de l'autorització per a 
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l'explotació per part de l'Ajuntament dels serveis de temporada de les pl?tges 
per a un nou termini màxim de 4 anys. 
El tipus d'activitats: els plans d'ús, a més de les activitats de temporada, 
també poden preveure altres activitats en el domini públic maritimoterrestre. 

Els plans d'ús hauran d'estar d'acord amb el contingut del Pla d'ordenació del litoral i han 
d'incloure: 

La regulació dels serveis de temporada de les platges i d'aquelles activitats que el 
Pla preveu que puguin ser objecte d'autorització en el domini públic 
maritimoterrestre i, si escau, en els terrenys de titularitat pública que inclogui 
situats en la seva zona de servitud de protecció atenent a: 

• La classificació de les platges 
• Els llindars de capacitat de càrrega fixats en el Pla d'ordenació del 

litoral 
• Els límits màxims de les ocupacions de les platges fixades pel Pla 

d'ordenació del litoral 
La regulació de la utilització de les platges, seguretat humana en els llocs de bany, 
accessibilitat i altres condicions generals sobre el seu ús i el de les seves 
instal·lacions. 
La determinació de les activitats susceptibles de ser autoritzades a la platja per 
l'Ajuntament com a conseqüència de les festes de rellevància local, 
esdeveniments esportius, culturals, d'interès genéral amb repercussió turística o 
altres ocupacions mitjançant instal·lacions desmuntables. 
La concreció de les activitats i instal ·lacions que es puguin desenvolupar .en el 
passeig marítim. 
L'establiment de criteris per a l'adequada integració paisatgística de les 
instal.lacions admeses i de l'obligaèió d'adequar les activitats proposades a la 
normativa de contaminació acústica . 
L'obligatorietat que qualsevol autorització que s'atorgui i explotació de serveis de 
temporada que s'adjudiqui d'acord amb el contingut del Pla disposi d'un règim de 
responsabilitat que garanteixi que podrà f.er front als danys que se'n puguin 
derivar fins a la completa retirada de les instal·lacions. 
El termini de vigència de les autoritzacions que s'atorguin i de l'explotació dels 
serveis de temporada que s'adjudiquin çJ'acord amb el contingut del pla, que no 
pot excedir de quatre anys. 

Els plans els redactarà l'ajuntament o ajuntaments confrontats que també els aprovaran 
provisionalment, previ tràmit d'informació pública i finalment, si s'escau, seran aprovats 
definitivament per l'òrgan competent en matèria d'ordenació del litoral de la Generalitat. 
S'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat i entren en vigor l'endemà de la seva 
publicació. El seu contingut també s'ha de publicar al portal web de l'ajuntament 
respectiu. 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
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3. Declaració responsable davant l'afu ntament .. per, ïiLQ,~l~Q·~H ria dês · q~r~s en les 

zones de servitud. (art . 18) 

Les noves actuacions que es plantegin en relació amb les obres, activitats i instal ·lacions 
implantades legalment en la zona de servitud de protecció i de trànsit del domini públic 
maritimoterrestre que no comportin cap d'aquests supòsits: 

increment de la superfície ocupada 
increment de la volumetria existent 
canvi de l'ús autoritzat 

estan subjectes al règim de decla ració responsab le davant l'Ajuntament de la pob lació on 
s'ubiqu in. 

La declaració responsable es formalitzarà de manera conjunta ar:nb la sol·licitud de 
llicència o la comunicació urbanístiques segons sigui el règim d'intervenció en matèria 
urbanística. 

La normativa vigent preveu tramitar a la Generalitat d'aquests usos i obres (Disposició 
Addicional 6a apartat 7 de la Llei 3/2012 i Disposició Transitòria 4.3. de la Llei de costes). 
En modificar aquest extrem l'avantprojecte està simplificant la tramitació d'aquestes 
autoritzacions en possib ilitar que, en aquests casos concrets, els propietaris en zones de 
servitud facin tota la tramitació 'corresponent davant d'una so la administració pública, en 
aquest cas l'admin istració local. 

4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions per les activitats 
contemplades en els plans d' ús del litora l i les platges. (a rt. 20} 

L'avantprojecte estableix que sigui l'Ajuntament corresponent d'acord amb el pla d'ús del 
litoral i de les platges respectiu, el que: 

Exp loti els serveis de temporada de les platges, ja sigui per gestió directa o 
indirecta. 
Atorgui les autoritzacions per a la resta d'activitats previstes en l'esmentat pla. 

Aquesta és una de les raons per a la creació de la figura dels plans d'ús del litoral i les 
platges que, com hem vist, han de definir les activitats que permeti en el domini públic 
maritimoterrestre i les seves servituds ja sigu i de forma esporàdica o ja sigui fora de 
temporada d'estiu . Aquests plans els haurà d'aprovar la Generàlitat i, en definir les 
activitats i instal ·lacions permeses, els so l·l icitants de les autoritzacions d'activitats podran 
adreçar-se di rectament a l'Ajuntament afectat sense haver d'anar a la Genéralitat. Cal 
tenir en compte, a més, que els sol· licitants d'aquestes autoritzacions havien d'acabar 
adreçant-se també a l'ajuntament corresponent per sol·licitar-ne la llicència municipal 
preceptiva . Amb aquest canvi de regulació que proposa l'avantprojecte s'estalviaran 
haver d'adreçar-se a una altra admin istració, la Generalitat, per unes activitats que, per 
les seves característiques, no es considera proporcionat ql,ie ho requerissin. 
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Tot i a1x1 seguiran subjectes a la prev1a autorització administrativa de la Generalitat 
aquelles activitats no contemplades en els plans d'ús del litoral i les platges en les que: 

En el domini públic maritimoterrestre (article 21): 

Encara que sense requerir obres o instal ·lacions de cap tipus, concorrin 
circumstàncies d'especial intensitat, perillositat o rendibilitat 
Suposin l'ocupació del domini públic maritimoterrestre amb instal·lacions 
desmuntables o amb béns mobles 

Com es veurà en l'avaluació dels impactes pressupostari, econòmic i social i normatiu, 
aquesta mesura suposarà un estalvi per a la General itat i per a les empreses i ciutadans . . 
Per altra banda l'increment de despeses que hauran d'assumir el? ajuntaments per 
atorgar aquestes autoritzacions es calcula que serà inferior a aquest estalvi. 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30} 

Aquelles competències que, per aplicació de l'avantprojecte, passin a ser municipals, 
seran els ajuntaments corresponents els que n'exerciran la potestat sancionadora. 
L'avantprojecte fixa quin òrgan n'és el competent en funció del tipus d'infracció i 
determina també que els òrgans competents per resoldre sobre els procediments 
sancionadors també ho són per ordenar, en el mateix procediment, les mesures de 
restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat. 

Aquesta mesura és conseqüència del canvi de competència en l'atorgament 
d'autoritzacions de les mesures 3 i 4. 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
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Objectiu 3. Introduir noves fonts de fin.~nçament <· · '·" • ····· ·•·'""='·' " " ' · 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) 

L'avantprojecte estableix un nou cànon a recaptar per la Generalitat sobre l'explotació 
d'activitats en el domini públic maritimoterrestre per a la realització de les quals sigui 
necessari disposar d'una concessió de la Generalitat. 

Aquest cànon és diferent del que recapta l'Estat perquè el de l'Estat grava l'ocupació del 
domini públic maritimoterrestre en virtut d'una concessió o autorització sigui quina sigui 
l'Administració que l'hagi atorgat. 

Com en el cas del cànon estatat en el nou cànon que recaptaria la Generalitat els 
subjectes passius serien els titulars de les concessions. 

La base imposable del cànon seran els beneficis anuals nets, abans d'impostos, de 
l'activitat autoritzada i la quota serà el resultat d'aplicar-hi un tipus de gravamen del 3%. 

N'estaran exemptes: 

Les administracions públiques i les seves entitats de dret públic sempre 
que les activitats no siguin objecte d'explotació lucrativa. 
Les concessions atorgades en domini públic maritimoterrestre portuari 
d'acord amb el regulat en la legislació portuària 
Els títols d'explotació atorgats a entitats nauticoesportives per al 
desenvolupament de les seves activitats de caràcter no lucratiu 

10. Taxa municipal per a les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del 
litoral i les platgés (art. 25). 

Les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del litoral i les platges seran gravades 
amb una taxa en favor de l'Ajuntament. 

L'import de la taxa es determinarà en les respectives ordenances fiscals i la prev1s1o 
d'ingressos s'haurà de contemplar en els r~spectius plans d'ús del litoral i les platges. 
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Objectiu 4. Establir nous mecanismes de c~_or'dinació' i :pà'.rtkipé)ció .e)1la gèstíp ct~llitoral 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) 

L'avantprojecte crea la figura del Consell rector del Pla d'ordenació del litoral com a òrgan 
col·legiat, sense personalitat jurídica, que haurà de vetllar per l'apl icació dels plans i 
exercirà les funcions de participaciq, consulta, tutela de la gestió i avaluació del 
compliment dels objectius del Pla. 

Estarà adscrit al Departament de la Generalitat competent en matèria d'ordenació del · 
litoral. Haurà d'estar composat per representants de les administracions públiques 
competents i d'associacions i organitzacions representatives d'interessos econòmics i 
socials. 

El règim de funcionament i la seva composició es fixaran reglamentàriament. 

Les competències d'aquest consell rector són les mateixes que les dels consells rectors 
dels plans d'ús del litoral i les platges però en referència al Pla d'ordenació del litoral. 

S'opta per la creació d'aquest òrgan per millorar la coordinació entre els diferents agents 
I . 

implicats en la planificació dels usos del litoral i les platges. S'inclou la seva creació dins 
l'avantprojecte per la seva vinculació al Pla d'ordenació del litoral. 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 27) 

L'avantprojecte crea també la figura dels consells rectors dels plans d'ús del litoral i les 
platges com a òrgans col·legiats sense personalitat jurídica amb les mateixes funcions que 
el Consell rector d.el Pla d'ordenació del litoral però respecte efs plans d'ús del litoral i les 
platges. Aquests consells estaran adscrits als respectius ajuntaments que n'impulsaran la 
seva creació. 

Les seves funcions es proposen en l'article 27.1. i 27.4. de l'avantprojecte: 

• Vetllar per l'aplicació dels plans d'ús der litoral i les platges exercint les 
funcions de participació, consulta i tutela de la gestió i vetllant pel respecte a la 
normativa reguladora. 

• Establir, d'acord amb les disposicions del propi instrument de gestió 
ordenació, les directrius per exercir-ne la gestió. 

• Aprovar el programa d'actuació i la memòria anual de gestió. 
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• Proposar el pressúf)ost anuai', Çi';i,[iygr§.t2.nsAn~el seu ~rn,pit territorial d'acord 
. amb les prioritats fitxades pels instruments de gestió i ordenació. 

• Fer el seguiment de les actuacions de les administracions representades que 
puguin afectar a l'espai litoral. 

• Ser objecte de consulta en la tramitació de qualsevol disposició, pla o 
programa que afecti l'àmbit territorial de l'instrument d'ordenació i gestió. · 

• Proposar i promoure mesures i actuacions per la millora de l'espai litoral 
d'acord amb els principis i objectius fitxats per aquesta llei. 

• Proposar, si escau, modificacions de l'instrument d'ordenació gestió o 
l'aprovació de nous instruments de gestió si es requereixen . 

• Avaluar el compliment d'objectius del Pla . 

13. Comissió d'Ordenació del Litoral (art . 31) 

L'avantprojecte .crea aquesta figura amb funcions de caràcter resolutiu, consultiu, 
informatiu i interpretatives. Dependrà del departament competent en matèria 
d'ordenació del litoral. 

La seva composició s'est abl irà per reglament però l'avantprojecte ja estableix que hi 
haurà d'haver representants dels departaments i dels ens locals amb competències en 
matèria d'ordenació del litoral així com persones amb reconegut prestigi professional en 
la matèria . 

Serà l' organisme competent per a l'aprovació definit iva de: 

Els Plans d'ús del litoral i les platges 
L'atorgament; mod ificacions substancials i pròrrogues de les concessions 
d'ocupació en domini públic marítimoterrestre 
Altres que li puguin ser atribuïdes per reglament 

En l'annex I d'aquesta memona hi ha un resum de totes les mesures ordenades per 
objectius. Allà s'hi ha inclòs, de manera sintètica, els canvis sobre la normativa vigent, els 
impactes positius i negatius de cadascuna de les mesures, a qui afecta cadascun dels 
impact es i quin àmbit del litora l inclou . 
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2. Anàlisi de l'impacte de les opcions de regulaCió corfsideradès "'· """""' "' - e -

a. Informe d'impacte pressupostari 

Per al conjunt de les mesures de l'avantprojecte per les que s'ha 'pogut quantificar 
l'impacte pressupostari, s'ha estimat un impacte positiu sobre el pressupost de la 
Generalitat pel primer any de vigència de l'avantprojecte de 102.163 euros i sobre el 
pressupost del conjunt dels ajuntaments impl icats l'impacte previst és negatiu en 40.249 
eu ros. 

Pel conjunt dels 10 primers anys de vigència de l'avantprojecte l'impacte pressupostari 
estimat també és positiu per al conjunt de les administracions públiques catalana en 
4.434.721 euros (vegeu annex 111) dels quals 4.875.434 corresponen a la Generalitat i 
440.713 (import negatiu) als ajuntaments costaners. 

Cal tenir en compte que aquest impacte negatiu sobre els pressupostos municipals estarà 
repartit entre els 76 ajuntaments costaners. Això vol dir un impacte negatiu per al primer 
any d'aplicació de la proposta normativa de només 377 euros per ajuntament (si 
suposem un repartiment de la gestió homogeni entre tots els ajuntaments) . Tot i així cal 
tenir en compte, com s'anirà detallant -en cada mesura, que, a més dels impactes 
quantificats monetàriament, els ajuntaments també rebran impact~s positius no 
quantificats per- l'aplicació de la majoria de les mesures previstes en l'avantprojecte de 
llei. Un dels objectius que s'han determinat en l'avantprojecte és el de major co l·laboració 
entre administracions públ iques, aquest objectiu .ha d'afavorir clarament la gestió dels 
ajuntaments tot i que no s'ha quantificat econòmicament. Tampoc no s'han pogut 
quantificar econòmicament els beneficis d'altres mesures com ara la que proposa l'article 
32 de l'avantprojecte pel qual la Generalitat hauria de fer arribar a l'ajuntament 
corresponent cadascun dels informes resultants de les inspeccions que faci en el seu 
àmbit territorial. Per altra banda, si s'assoleix un dels objectius instrumentals fixat per 
l'avantprojecte: la major protecció del litoral, és de preveure que, a llarg termini, se'n vegi 

, beneficiada l'activitat turística. Aquest futur increment del sector turístic repercutirà en 
les finances dels municipis costaners mitjançant un increment de la recaptació. 

Per altra banda, els impactes positius sobre els pressupostos venen determinats, 
sobretot, per l'estalvi en recursos públics provocat pel canvi competencial de 
determinades autoritzacions d'activitats en el domini públic maritimoterrestre i en el 
tràmit de declaració responsable d'activitats i obres en zona de servitud a les 
corporacions locals. 

En l'annex 11 hi ha el detall de tots els impactes per a cadascuna de les mesures de 
l'avantprojecte per al primer any d'aplicació de l'avantprojecte i en l'annex 111 hi ha el 
càlcul per als 10 primers anys d'aplicació de l'avantprojecte de les mesures per les que 
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s'ha pogut quantificar l'impacte p;essupostari. f ot".seg'tit ' I1explicadti d~tallada · de com 
s'han calculat cadascun d'aquests impactes: 

Pel càlcul de l'estimació de l'impacte pressupostari de les mesures proposades s'ha 
assimilat el sou d'una persona amb nivell laboral d'administratiu al sou del nivell C-13 de 
l'escala retributiva de la Generalitat (19.855 euros anua ls) i el sou d'una persona amb 
nivell laboral de tècnic s'ha assimilat al nivell A-21 de l'escala retributiva de la Generalitat 
(29.033 euros anuals). Ambos imports s'han incrementat un 25% per incloure-hi els 
costos generals, tal i com fa el "Sistema de costos unitaris estàndard per a la quantificació 
de càrregues administratives" pub licat per l'Oficina del Govern. En alguns casos, com en 
ei "Manual de Simplificación Administrat iva y Reducción de Cargas pa ra la Administración 
General del Estada" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aquest 
increment per incloure els costos generals s'ha arribat a calcular d'un 30% sobre els 
costos salarials. 

Així doncs, amb l'increment del 25% .en concepte de despeses de funcionament que s'ha 
estimat, els costos anuals per categoria professional utilitzats en aquesta memòria han 
estat els següents: 

Administratiu nivell C-13: 
Tècnic nivell A-21: 
Directiu nivell A-27: 

24.818,75 euros 
36.291,25 euros 
72.204,83 euros 

Aquest darrer nivell directiu s'ha fet servir únicament en una de les mesures analitzades. 

1. Pla d'ordènació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 

El cost de redacció del Pla d' ordenació del litoral, que es farà amb recursos personals del 
Departament i s'ha estimat en 123.441 euros; l'equivalent al cost de la dedicació 
exclusiva d'un tècnic i un admin istratiu durant 2 anys. 

Aquí no s'han comptabilitzat els beneficis estimats com a conseqüència de l'existència del 
Pla d'ordenació del litoral perquè s'han calcu lat posteriorment en cadascuna de les 
mesures que el desenvolupen. 

2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

El cost estimat de la revisió i control dels plans d'us del litoral per al primer any d'aplicació 
de l'avantprojecte és de 84.031 euros per part de la Generalitat. Per al conjunt dels 10 
anys analitzats, i tenint en compte que les inspeccions es faran cada any però que els 
plans s'aprovaran una vegada cada quatre anys, l'import s'ha estimat en un cost per a la 
Generalitat de 572.145 euros. Aquest import inclou la feina de revis ió, modificació i 
aprovació per part de la Generalitat de les autoritzacions anua ls d'ocupació que hauran 
redactat prèviament els ajuntaments i també un 10% de dedicació del seu temps per part 
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dels inspectors de costes per revisar que es compleixin les activitats i usos que s'hagin 
previst en els Plans. Com es veurà en la valoració de les mesures 3 i 4 de l'avantprojecte, 
aquest increment de feina dels inspectors estarà compensat per una reducció de les 
inspeccions d'activitats (mesura 4) i de les inspeccions d'obres (mesura 3) . 

No s'ha tingut en compte el cost de redacció dels plans d'ús del litoral i les platges perquè 
s'ha estimat que seria equivalent al cost d'elaboració dels actuals plans de distribució 
d'usos i serveis de tem'porada de les platges que han de fer actualment els ajuntaments i 
que també té una vigència de 4 anys. 

3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a determinades obres en les 
zones de servitud de protecció. (art. 18} 

L'impacte d'aquesta mesura sobre els conjunt dels pressupostos de la Generalitat i dels 
ajuntaments s'ha estimat que és positiu en 23.172 euros per al primer any d'implant-ació 
de la nórma i de 253.723 euros per al conjunt dels primers 10 anys anal itzats en aquesta 
memòria. DLJrant el primer any l'impacte positiu que la mesura tindrà sobre els 
pressupostos de la Generalitat es preveu que sigui de 92.076 euros, perquè el 
Departament competent en matèria d'ordenació del litoral deixa ~à de tenir competència 
sobre determinades activitats i obres en la zona de servitud de protecció i tampoc no 
n'haurà de fer les inspeccions corresponents ni haurà d'incoar-ne els expedients 
sancionadors. Pel conjunt dels 10 anys analitzats aquest impacte positiu s'estima que 
arribarà al 1.008.204 euros per la Generalitat, mentre que pel conjunt dels ajuntaments 
costaners s'estima que tindrà un impacte pressupostari negatiu de 754.481 euros per la 
feina d'inspecció i sanció de les obres que hauran d'assumir i que f ins ara feia la 
Generalitat. 

Per fer aquestes estimacions s'ha suposat que el cost mitjà de cada . inspecció i de la 
incoació de cada sanció per part dels ajuntaments costaners serà el mateix que té 
actualment la Generalitat per fer aquestes mateixes tasques. S'ha suposat també que el 
conjunt dels ajuntaments costaners incoaran més sancions que les que fa ara la 
Generalitat per l'augment de la capacitat sancionadora que suposarà el repartiment de la 
competència entre més unitats administratives. El darrer supòsit que s'ha fet és que la 
tramitació de les declaracions no suposarà un cost addicional per als ajuntaments en tant 
que serà conjunta a la tramitació de les llicències d'obra corresponents tal i com així 
s'est ableix en el mateix avantprojecte. 

4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions per a les activitats 
contemplades en els plans d'ús del litoral i les platges. (art. 20} 

S'ha estimat que l' impacte pressupostari d'aquesta mesura sobre les finances de la 
Generalitat i dels ajuntaments conjuntament és positiu i els suposarà un estalvi global per 
al primer any de 194.918 euros i de 2.134.297 euros per al conjunt dels 10 primers anys. 
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En aquest cas s'estima que la mes~ra tinB'rà uYrlmp·att'e positiu sobre eJs pressupostos 
tant de la Generalitat com dels ajuntaments costaners. Aquest impacte positiu es deu, 
bàsicament, a l'estalvi que podran tenir els ajuntaments en no haver d'elaborar l'informe 
previ a l'autorització a la Generalitat que ja no hauran de fer perquè les autoritzacions les 
atorgaran ells mateixos. Aquest impacte positiu també és el resultat de l'estalvi que 
suposarà la reducció de èostos _en l'activitat inspectora com a conseqüència de l'aplicació 
de la mesura. L'any 2014 el 47% de les autoritzacions que va atorgar la Generalitat van ser 
sol·licitades pels propis ajuntaments; aquestes inspeccions ja no s'hauran de fer perquè 
els ajuntaments es podran estalviar aquestes inspeccions que . es feien sobre les seves 
actuacions (vegeu Annex 11, mesura 4). 

Cal fer esment que per calcular e! cost que els suposarà als ajuntaments tramitar les 
autoritzacions que ara tramita la Generalitat s'ha suposat que aquest seria exactament el 
mateix que el que li ve costant fins ara a la Generalitat fer aquesta mateixa tasca. En 
altres mesures s'han compensat directament els imports si es donaven circumstàncies 
com aquesta però en aquest cas tots els imports s'han explicitat. 

S. Classificació i ocupació dels trams de les platges (art. 7.1.c. i 19) 

En aquesta mesura no s'ha previst cap impacte pressupostari respecte de la situació 
actual perquè el cost d'elaboració del Pla d'ordenació del litoral, on es definirà quines 
platges es classifiquen en cadascuna de les noves modalitats, ja s'ha comptat íntegrament 
en la mesura 1. Per altra banda serà el propi Pla d'ordenació qui determinarà si hi haurà 
algun impacte pressupostari addicional per la implantació de .la nova classificació de les 
platges. 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i pròrroga de les concessions 
(arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) 

No s'ha estimat cap impacte pressupostari positiu ni negatiu com a conseqüència de 
l'aplicació d'aquesta mesura. De la mateixa manera que passarà en la mesura anterior 
serà el Pla d'ordenació del litoral el que determinarà com s'ha de fer aquesta graduació i 
d'allà potser se'n podran deduir algun impacte que ara no es preveu. 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 

.L'impacte pressupostari de l'assumpció, per part dels ajuntaments, de la potestat 
sancionadora que ara exerceix la Generalitat en les_ zones de servitud (mesura 3) i sobre _ 
les autoritzacions d'activitats contemplades en els plans d'ús (mesura 4) s'ha calculat en 
les mesures corresponents. 
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En el cas de la mesura 3 s'ha estimat un impacte pressupostari anual negatiu de 16.936 
euros de la tramitació de les sancions perquè s'ha suposat un ~ost per cada sanció que 
incoïn els ajuntaments costaners idèntic al que ara té la Generalitat; però s'ha fet també 
el supòsit de que es triplicaran el nombre de sancions imposades en augmentar la 
capacitat sancionadora de l'Administració perquè s'hauran distribuït aquestes funcions 
entre més t:~nitats administratives (tots els ajuntaments costaners). 

En el cas de la mesura 4 s'ha estimat un impacte pressupostari nul perquè s'ha suposat 
que els ajuntaments imposaran el mateix nombre de sancions que imposa la Generalitat 
en el conjunt del domini públic maritimoterrestre i al mateix cost unitari. Per al primer 
any el cost global s'ha estimat en 29.033 euros que, com s'ha dit, s'estima que quedarà 
compensat per un estalvi del mateix import (Annex 11 mesura 4). 

8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33} 

L'avantprojecte proposa dues novetats respecte de la normativa vigent: 

a. El reconeixement de la condició d'autoritat al personal al servei de les entitats 
públiques al qui s'encomani expressament l'exercici de la inspecció del litoral 

b. L'obligatorietat, per part de la Generalitat, de comunicar als ajuntaments dels 
municipis on s'hagin produït els fets tots els informes que afectin les 
competències municipals sobre la gestió del litoral. 

La primera part de la mesura suposarà un estalvi per als pressupostos de la Generalitat i 
dels ajuntaments costaners en les seves respectives funcions d'inspecció del litoral que no 
s'ha quantificat. L'estalvi vindrà com a conseqüència del fet que la proposta normativa 
facilitarà les tasques d'inspecció a l'administració que en tinguin la competència en cada 
cas. 

La segona part de la mesura tindrà un impacte negatiu sobre els pressupostos de la 
Generalitat perquè obligarà aquesta a comunicar els ajuntaments corresponents tots els 
informes que faci que afectin els seus municipis. Tampoc no s'ha quantificat l'impacte 
d'aquesta part de la mesura. 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24} 

L'impacte pressupostari estimat de la implantació del nou cànon d'explotació a favor deia 
Generalitat de l'activitat sobre les concessions atorgades en el domini públic 
maritimoterrestre, les seves modificacions o les seves pròrrogues és negatiu en 11.035 
euros el primer any i positiu en 2.742.288 euros per· al conjunt dels primers 10 anys 
d'aplicació de l'avantprojecte. 
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Aquest import · s'ha calculat a partir dels ingress0s"' d.~explotació d'u11>a mostra de 9 
concessions (cal tenir en compte que la mitjana d'atorgaments és de 7 anuals). Aplicant-hi 
el tipus impositiu del cànon del 3% que inclou la ' proposta normativa s'ha estimat un 
import mitjà del cànon de 976 euros anuals. 

Per estimar el nombre de concessions atorgades s'ha fet la mitjana de les atorgades no 
exemptes del cànon (segons la proposta normativa) dels dos darrers anys i s'ha suposat 
que seran les que s'atorgaran a partir d'ara. A aquest nombre si ha afegit la mitjana del 
nombre de concessions que han demanat la transmissió els anys 2014 i 2015 i també 
l'estimació anual de les concessions que demanaran pròrroga cada any calculades en 
funció de la seva durada. En l'annex li apartat "Mesura 9 (cant.)" hi ha el càlcul detallat 
de l'estimació dels nombre de concessions susceptibles d'estar subjectes al nou cànon 
durant els propers 10 anys. S'ha calculat que en 10 anys el nombre total de meritacions 
del cànon serà de 2.409. Cada any s'ha calculat l'import acumulat (vegeu mesura 9 en 
l'Annex li) el que suposa una recaptació total durant els 10 anys de 2.747.440 eu ros. En 
restar-hi el cost estimat de la recaptació de pels 10 anys i actualitzar-ho a una taxa del 2% 
anual, l'impacte pressupostari per la Generalitat s'ha estimat en 2.742.288 euros. 

10. Taxa municipal per les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del 
litoral ¡·les platges (art. 25}. 

Aquesta mesura no tindrà necessàriament un impacte directe sobre els pressupostos de 
la Generalitat o dels ajuntaments costaners en termes quantitatius; Tot dependrà del 
valor de la taxa que fixin les ordenances de cada municipi. Aquí s'ha estimat un impacte 
positiu equivalent a la recaptació actual de la Generalitat pel mateix concepte. 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27} 

No s'ha previst cap impacte pressupostari per la creació del Consell rector del Pla 
d'ordenació del litoral català perquè els seus membres no rebran çap retribució per 
participar-hi. Per altra banda l'avantprojecte tampoc no en determina la composició que 
serà fixada reglamentàriament. 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 27} 

Tampoc no s'ha previst cap impacte pressupostari per la creació dels consells rectors dels 
plans d'ús del litoral I les platges perquè no se'n preveu cap despesa i perquè també serà 
reglamentàriament com es determini la composició. 
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Tampoc no s'ha previst cap impacte pressupostari com a conseqüència de la creació de la 
Comissió d'Ordenació del Litoral perquè la proposta normativa no en preveu · la 
composició que s'establi rà per reglament. 

En l'annex 111 d'aquesta memòria s'ha fet el cà lcul detallat de tots els impactes agrupats 
per mesures i en l'annex 11 hi ha el resum dels impactes de cadascuna de les mesures de 
l'avantprojecte. A partir d'aquests càlculs se'n desprèn, tal i com es detalla en la relació 
posterior, els impactes pressupostaris de les dues administracions; la Generalitat i el 
conjunt dels ajuntaments costaners. 
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b. Informe d'impacte econòmic i social 

En els annexos I i 11 d'aquesta memòria s'ha quantificat o bé s'ha indicat, quan no era 
possible la seva quantificació, tots els impactes de l'avantprojecte independentment de 
qui els rebi. En els annexos del 111 al V s'han resumit, per a cada mesura, els impactes 
pressupostari, normatiu i econòmic i social, respectivament, per als 10 primers anys 
d'aplicació de l'avantprojecte. 

A continuació es relacionen les mesures de l'avantprojecte que es preveu que tinguin un 
impacte econòmic i social no inclòs en l'informe d'impacte pressupostari ni en l'informe 
d'impacte normatiu i la quantificació o bé descripció d'aquest impacte. 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 

A més dels impactes pressupostari i normatiu es preveu que aquesta mesura tindrà altres 
impactes econòmics i socials relacionats amb la millor protecció del litoral català en 
millorar-ne la seguretatjurídica. 

La millor protecció del litoral implicarà una millora en l'estat de les platges i de tot el 
litoral en general. Això és d'esperar que comportarà un increment dels visitants i, per 
tant, una major _9ctivitat econòmica per les zones costaneres. 

2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

Com en el cas de la mesura antèrior els plans d'usos han de millorar la protecció de les 
' ' 

platges i del litoral en general a més de racionalitzar-ne la gestió i propiciar-ne la 
participació de tots els agents implicats. 

3. · Declaració responsable davant l'ajuntament per a determinades ~bres en les 
zones de servitud. (art. 18) 

Aquesta mesura té, sobretot, un impacte pressupostari i normatiu molt clars perquè, com 
s'ha vist, simplificarà la tramitació de sol.licituds d'obres i usos amb la qual cosa estalviarà 
recursos públics a les administracions implicades (Generalitat i ajuntaments costaners) i 
privats als sol·licitants de les autoritzacions. 

4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions per a les activitats 
contemplades en els plans d'ús del litoral i les platges. (art. 20) 

A més dels impactes pressupostaris descrits i dels normatius que es descriuran a 
continuació, aquesta mesura té un altre impacte econòmic directe que és l'estalvi de la 
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taxa que actualment es paga a la Generalitat per a l'autorització d'activitats per part de 
les empreses i ciutadans que vulguin fer activitats en el domini públic maritimoterrestre. 

Suposant que els plans d'usos incloguin un 75% del total de les activitats que ara es 
sol·liciten a la Generalitat i agafant com a referència les sol·licituds que hi va haver l'any 
2014, l'estalvi anual en la taxa per a la tramitació de les activitats en el DPMT serà de 
43.894 eu ros dels quals 5.476 .euros serà per als ciutadans i 38.418 per a les empreses 
que hagin sol. licitat les autoritzacions. Això suposarà un estalvi total estimat per als 10 
primers anys d'implantació de la norma de 480.630 euros (veure annexos 11 iV). 

S. Classificació i ocupació dels trams de platges (art. 7 i 19} 

De la mateixa manera que en les mesures 1 i 2, aqUesta mesura es preveu que ajudi a 
. millorar la protecció del litoral català; s'espera que contribueixi a la millora de l'estat de 

les platges i del seu entorn des del moment en que determinarà amb més precisió el seu 
règim d'ocupació en funció de la seva realitat. Aquest impacte positiu no.s'ha quantificat 
econòmicament. 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i pròrroga de les concessions 
(arts. 7.1.h., 7 .2. i 22.4.} 

De la mateixa manera que en la mesura anterior, la millor adequació dels terminis de les 
concessions al tipus d'activitat ha de conduir a una millor gestió i protecció del litoral amb 
les conseqüències positives sobre l'activitat econòmica i sobre la societat que això hauria 
de comportar. A més, aquesta major definició dels terminis implicarà una reducció de la 
discrecionalitat en aquesta decisió de l'administració pública i una major transparència 
sobre els criteris d'atorgament, els terminis i l'atorgament de pròrrogues de les 
concessions. 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments {art. 30} 

Aquesta mesura implicarà un acostament de l'administració pública sancionadora a les 
actuacions subjectes a sanció i, per tant, una major eficàcia i eficiència en la incoació de 
les sancions i, també, una major seguretat jurídica. 

8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33) 

L'avantprojecte promourà una major col·laboració entre les administracions públiques en 
la seva funció inspectora i també farà possible una major eficàcia i eficiè.ncia en la funció 
inspectora. 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
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Tot plegat hauria de facilitar la detecció dfi! les infraccions i, per tant, un major 
compliment de la normativa. 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) 

El pagament d'aquest cànon és compensarà, a nivell del conjunt de l'economia catalana, 
perquè és de suposar que el pagaran majoritàriament empreses catalanes i el recaptarà la 
Generalitat de Catalunya. Si això és així, des del punt de vista de l'impacte global sobre 
l'economia catalana l'import del cànon és, per tant neutre. Tot i així, en analitzar 
separadament l'impacte pressupostari de la resta d'impactes econòmics cal dir que, a 
més de l'impacte pressupostari positiu, ja analitzat en l'apartat anterior, aquesta mesura 
tindrà un impacte negatiu equivalent a la quantia del cànon que hauran de pagar els nous 
concessionaris d'activitats en el domini públic maritimoterrestre. Aquest import s'ha 
estimat en 19.868 euros per al primer any i en 3.077.202 per al conjunt dels 10 primers 
anys d'aplicació de l'avantprojecte. 

10. Taxa municipal per les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del 
litoral i les platges (art. 25). 

Aquesta mesura es preveu que tingui un impacte econòmic social positiu perquè 
·augmentarà els recursos destinats a la millora del litoral català. 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) 

L'impacte econòmic i social d'aquesta mesura serà positiu perquè establirà els 
mecanismes de coordinació i col·laboració entre els diferents agents imp licats en la gestió 
del litoral; ajuntaments, entitats promotores, organitzacions no governamentals que 
promouen la protecció del medi, usuaris, concessionaris d'activitats i la pròpia 
Generalitat. 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 27) 

Els consells rectors dels plans d'usos també possJbilitaran la major implicació i coordinació 
de tots els qgents implicats en la gestió del litoral i afavoriran sinèrgies entre la iniciativa 
pública i privada. 

13. Comissió d'Ordenació del Litoral (art. 31} 

La Comissió es preveu que millorarà la coordinació entre les administracions públiques · 
per assolir una major coherència en la gestió del litoral. Això serà passible perquè aquest 
organ isme està composat per representants dels departaments de al Generalitat amb 
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competències en matèria de costes així com per representants dels ajuntaments 
costaners. Aquesta major coordinació i coherència s'haurà de fer palès, especialment, a 
l'hora d'aprovar els plans d'ús del litoral i les platges i en l'atorgament, modificació 
p-ròrroga de les concessions d'ocupació del domini públic marítimoterrestre. 

El conjunt d'impactes econòmics i socials quantificats en aquesta memòria, deixant a part 
els pressupostaris i els normatius, s'ha estimat que suposaran un cost total per al conjunt 
de la societat de 2.596.572 euros. Tot i així s'estima que l'impacte econòmic i social global 
serà positiu perquè la finalitat del conjunt de . mesures proposades és aconseguir un 
equilibri entre un alt nivell de protecció i una activitat respectuosa amb el medi. La 
consecució d'aquest objectiu ha de comportar un benefici social que es preveu molt 
elevat en termes econòmics i en termes socials (externalitats ambientals positives) . 

. Com diu el preàmbul de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, .de costes, abans citat: "El 
desenvolupament sostenible s'alimenta de la relació recíproca· entre l'activitat econòmica 
i la qualitat ambiental. Un litoral que es mantingui ben conservat contribueix al 
desenvolupament econòmic i els beneficis d'aquest redunden, al seu torn, en la millora 
mediambiental." 

· Ma lgrat que sense els impactes pressupostari i normatiu, l'impacte econòmic i social que 
s'ha calculat quantitativament hagi donat un resultat negatiu, la suma de tots els 
impactes estimats és clarament positiva: 110.651 euros per al primer any i un total de 
2.153.885 euros per al conjunt dels 10 primers anys d'aplicació de la proposta normativa 
(veure annex VI i VIl). 

/Í 
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c. Informe d'impacte normatiu 

Encara s'ha tingut en compte un darrer impacte pressupostari positiu: l'estalvi que els 
suposarà a les empreses i als ciutadans no haver de sol·licitar l'autorització a la 
Generalitat i l'informe als ajuntaments; amb l'aplicació de la proposta normativa només 
hauran d'anar a l'ajuntament corresponent a sol·licitar l'autorització d'activitats. Els 
propis ajuntaments també obtindran un estalvi en no haver d'adreçar-se a la Generalitat 
a demanar l'autorització de les activitats que fan ells mateixos (recordem que l'any passat 
van ser un 47% del total). 

I 

1. Reducció de càrregues administratives 

En l'annex I hi ha el resum dels diferents impactes que s'han estimat per cadascuna de les 
mesures de l'avantprojecte i en l'annex 11 hi ha el detall dels càlculs fets mesura a mesura. 
Finalment en l'annex IV hi ha el resultat de l'estimació de l'impacte normatiu per als 
primers 10 anys d'implantació de l'avantprojecte. 

La reducció de càrregues administratives d'aquest avantprojecte ve determinada per 
l'aplicació de les mesures 3 i 4. Ambdues impliquen el traspàs de competències sobr~ la 
gestió del litoral de la Generalitat als ajuntaments costaners. En ambos casos s'aprofita 
que part de la tramitació (en el cas de la mesura 4) o bé una tramitaçió posterior (en el 
cas de la mesura 3) s'havia de fer, de totes maneres, en l'ajuntament corresponent, per 
concentrar tota la tramitació en aquests i així estalviar temps i recursos als ciutadans i a 
les empreses. 

En el cas de la mesura 3 s'ha calculat que l'impacte serà positiu per a les empreses que 
vulguin fer obres en la zona de servitud de protecció sense augmentar la superfície 
edificada ni el volum ni canviar-ne l'ús. L'any 2014 124 empreses privades van haver de 
fer una comunicació prèvia a la Generalitat per poder iniciar les seves obres. En base a 
aquest nombre de sol·licituds i assimilant la comunic~ció prèvia a categoria C.14 de la 
taula de costos unitaris estàndard, l'estalvi per a les empreses durant el primer any 
d'aplicació de l'avantprojecte s'estima en 4.339 eures. Si s'amplia aquest càlcul als 10 
primers anys aleshores l'estalvi per a les empreses arribaria a ser de 47.515 euros. 

La reducció de càrregues administratives per a les empreses que implicarà la mesura 4 
serà més alta perquè en aquest cas s'estalviaran tramitar la sol·licitud de l'autorització 
d'activitats en el domini públic maritimoterrestre que s'ha assimilat a la categoria B.l. de 
la taula de costos unitaris estàndard (sol·licitar un títol administratiu habilitant). A més en 
aquest cas s'ha estimat que seran 263 les empreses que s'estalviaran de fer aquest tràmit 
(un 75% de les que ho van sol·licitar l'any 2014)., El resultat és un impacte positiu per al 
primer any d'aplicació de l'avantprojecte de 20.024 eures i de 219.254 euros per al 
conjunt dels 10 primers anys. 

34 



M Generalitat de Catalunya 
W Departament de Territori i Sostenibilitat 

Direcció General 
d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

·'·=>:.· 

2. Identificació, quantificació i justificació de les càrregues administratives · 

L'avantprojecte estableix bàsicament dues noves càrregues administratives: la tramitació 
del pagament del nou cànon d'explotació d'activitats de les noves concessions, 
modificacions o pròrrogues de la Generalitat (art. 24 i Disposició transitòria 4a} i la taxa 
municipal per les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del litoral i les platges 
(art. 25}, a més de la simplificació d'algunes càrregues administratives existents. 

Pel que fa al cànon per explotació de l'activitat, ten int en compte l'estimació 
d'atorgament de noves concessions, modificacions i pròrrogues que ja s'ha explicat a 
l'apartat de l'impacte pressupostari, i tenint en compte el cost del temps estimat 
(assimilant-lo a la categoria B.S de la taula de costos unitaris estàndard) el cost anual 
d'aquesta càrrega administrativa per al conjunt de les empreses catalanes s'estima en 
348 euros per al primer any de vigència de l'avantprojecte i de 48.967 euros per al 
conjunt dels 10 primers anys. 
Pel que fa a la taxa municipal per les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del 
litoral i les platges (art. 19} no es preveu que impliqui cap cost addicional perquè, de fet, 
la majoria d'ajuntaments ja la cobraven i l'únic que fa en realitat la proposta normativa és 
unificar-ne el nom i el concepte. 

En el quadre següent s'ha especificat la diferència entre la normativa vigent i la proposta 
normativa pel que fa documentació requerida per la tramitació d'aquelles autoritzacions 
ja existents en la normativa vigent. Aquesta informació ha estat la base per calcular 
l'impacte normatiu de la proposta que es detalla en l'annex 11 per a cada mesura i en 
l'annex IV. 

Sota el títol de cada mesura hi ha l'equivalència amb el quadre anterior on s'especifiquen 
els diferents tipus d'ocupació del DPMT i les seves zones de servitud que preveu la 
normativa vigent. 

Mesura 

Autoritzacions 
d'usos, 
instal·lacions i 
obres en servitud 
de protecció 
competència de la 
Generalitat (art. 
17) 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 

I Normativa vigent 

Article 2 del Decret 55/1992, de 10 
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: 

. 
Documentació a presentar: 

- Projecte bàsic de les obres o 
instal·lacions 

- Certificat urbanístic on 

I Proposta normativa 

Les sol-licituds d'autorització d'usos i 
obres admesos en servituds de protecció, 
trànsit i accés, amb l'excepció de les de 
competència municipal contemplades en 
l'article 17, es presentaran· davant de 
l'òrgan competent en matèria de costes 
de la Generalitat. 

Documentació a presentar: 

- Descripció i justificació de 
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"' _,. , ,. ~··•'' ""' ., "' .. s'especifiqui la data d'aprovació 
del planejament vigent, la 
classificació del sòl, els usos 
permesos i, si s'escau, les 
llicències atorgades. 

Autoritzacions 
sotmeses al règim 
de declaració 
responsable 
davant 
l'ajuntament (art . 
18) 

- Plànol de l'atermenament 
corresponent efectuat per 
l'òrgan competent de 
l'Administració de l'Estat 

DA Sisena punt 5 de la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat. pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost: 

En els procediments d'autorització 
d' obres, instal·lacions i activitats en 
la zona de servitud de protecció del 
domini públic marítimoterrestre: 

Termini màxim per a la notificació de 
la resolució expressa: 6 mesos 

Silenci : negatiu 

Vigència de les autoritzacions : 2 anys 
prorrogable 1 any més 

DA Sisena pu nt 7 de la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d'urbanisme, . 

aprovat pel Decret legislat iu 1/2010, 
de 3 d'agost. 

A presentar davant el departament 
competent en matèria de costes per 
autoritzar noves actuacions amb 
relació a les obres instal ·lacions i les 
activitats implantades legalment en 
la zona de servitud de protecció del 
domini públic maritimoterrestre: 

Documentació a presentar: 

Comunicació prèvia 

Documentació acreditativa de 
la implantació legal de les obres 
i les instal·lacions preexistents 

Si l' òrgan competent no manifesta 
motivadament la disconformitat de 
l'actuació amb la legislació aplicable 
en matèria de costes en el termini de 
dos mesos, es pot dur a terme 
l'actuació comunicada. 

l'actuació 

- Projecte bàsic de les obres o 
instal ·lacions 

Documentació acreditativa 
de la implantació legal de les 
obres i les instal·lacions 
existents. 

Plànol relatiu a 
l'emplaçament i situació 
precisos de les obres i usos 

Certificat de compatibilitat 
urbanística de l'ajuntament 

Termini de resolució : 4 mesos 

Silenci: negatiu 

Vigència de les autoritzacions : 2 anys 

L'autorització d'obres, activitats i 
instal ·lacions admeses en zona de 
servitud de protecció, trànsit o accés, que 
no comportin l'increment de la superfície 
ocupada o de la volumetria existent, ni el 
canvi de l'ús autoritzat, queden sotmeses 
a un règim de declaració responsable a 
l'Ajuntament de la població on s'ubiquin. 

Documentació a presentar: 

- Declaració responsable (és 
formalitzarà de manera 
conjunta amb la sol·licitud 
de llicència o comunicació a 
l'Ajuntament dels usos o 
obres a desenvolupar) 

El termini per executar els usos i obres 
serà el mateix que correspongui a la 
llicència municipal d' acord amb la 
normativa vigent. 
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Autoritzacions 
d'activitats 
contemplades en 
els plans d'ús del 
litoral i les platges 
(art. 20) 

Serveis de 
temporada 

Autoritzacions no 
contemplades en 
els plans d'ús del 
litoral i les platges 
(art. 21) 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 

Articles 152 i 85 a 101 del Reial 
Decret 876/2014, de 10 d'octubre, 
por el que s'aprova el Reglament 
General de Costes. 

A presentar al departament de la 
Generalitat competent en matèria de 
costes : 

- Projecte bàsic o de construcció 

- Resguard acreditatiu de la 
constitució de les fiances que 
corresponguin 

- Estudi economicofinancer 

- Avaluació dels efectes sobre el 
canvi climàtic · 

- Estudi bàsic de dinàmica litoral 

Termini de resolució : 4 mesos 

Silenci: negatiu 

Termini de les autoritzacions: màxim 
de 4 anys 

Presentar davant l'ajuntament 
corresponent la documentació que 
s'estableix en cada Pla de serveis de 
temporada. 

Article 152 del Reial Decret 
876/2014, de 10 d'octubre, por el 
que s'aprova el Reglament General 
de Costes. 

- Projecte bàsic o de construcció 

- Resguard acreditatiu de la 
constitució de les fiances que 
corresponguin 

Termini de resolució: 4 mesos 

Termini màxim de les autoritzacions: 
4 anys 

Silenci : negatiu 
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L'Ajuntament és l'administració 
responsable per l'atorgament de les 
autoritzacions d'aquestes activitats i 
instal·lacions. 

Termini de resolució: 1 mes 

Silenci : negatiu 

Termini de les autoritzacions: màxim de 4 
anys 

La documentació a aportar serà la 
mateixa que fins ara però ca ldrà 
presentar-la davant l'ajuntament 
corresponent. 

Presentar davant l'ajuntament 
corresponent la documentació que 
estableixi el Pla d'ús del litoral i les 
platges corresponent. 

Els procediments d'atorgament 
d'autoritzacions que tinguin per objecte 
l'explotació dels serveis de temporada 
han de garantir que es respectin els 
principis de publicitat, objectivitat, 
imparcialitat, transparència i 
concurrència competitiva . 

Autorització administrativa de. la 
Generalitat les activitats no 
contemplades en els plans d'ús del litoral 
i les platges en els que, encara que sense 
requerir obres o instal·lacions de cap 
tipus, concorrin circumstàncies d'especial 
intensitat, perillositat o rendibilitat i 
també l'ocupació del domini públic 
maritimoterrestre amb instal·lacions 
desmuntables. 

Termini de resolució: 4 mesos 

Termini màxim de les autoritzacions: 4 
anys 
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Concessions 
d'obres i 
instaHacions no 
desmuntables 
(art. 22) 

Articles 152 i del 85 al 93 del Reial 
Decret 876/2014, de 10 d'octubre, 
por el que s'aprova el Reglament 
General de Costes. 

Presentar davant la Generalitat: 

Projecte bàsic corresponent (i 
sotmetre'! a informació pública) 
(l'art. 88 especifica el contingut 
d'aquest projecte bàsic) 

Resguard acreditatiu de la 
· constitució de les fiances que 

corresponguin 

Estudi economicofinancer (l'art. 
89 especifica el contingut 
d'aquest estudi) 

Avaluació dels efectes del canvi 
climàtic en determinats casos 
(art. 92) 

Estudi bàsic de dinàmica litoral ~

en determinats casos (art. 93) 

d. Informe d'impacte de gènere 

i'····· .... ' , ,. ... : -. ·PJ· '-. .-i;~ .... ·t · . 1. • , . _ r 
La proposta normatrva no modifica f~ 
documentació a aportar per la sol·licitud 
de les concessions d'obres o instal·lacions 
en el domini públic que ve establerta per 
normativa estatal. 

La proposta normativa només afegeix el 
cànon per l'explotació d'activitats (art . 
24). 

- Presentació de la documentació per 
acreditar el dret a les bonificacions 

· de l'impost (la mateixa que calia 
presentar fins ara) 

- Autoliquidació de l'impost (com fins 
ara) 

El projecte normatiu no afavoreix situacions discriminatòries per raó de gènere atès que 
no estableix cap distinció entre homes i dones en la seva regulació . 
No es prenen mesures específiques per promoure la igualtat entre dones i homes, tenint 
en compte que les mesures que inclou el projecte de Llei d'ordenació del litoral no tenen , 
cap incidència en aquest àmbit, _ i que tampoc no es preveu cap mesura que es pugui 
considerar discriminatòria. 

3.Comparació ae les opcions de regulació considerades 

En l'annex I s'ha analitzat la comparació entre les opcions de regulació considerades que són 
únicament les de la normativa vigent i les de la proposta normativa . 

4. Implementació, seguiment i avaluació de la norma 

La implantació, seguiment i avaluació de la norma correspon al Departament de la 
Generalitat amb competències en matèria de costes i als ajuntaments costaners. El propi 
avantprojecte n'estableix com a instruments el Consell rector del Pla d'ordenació del 
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litoral català i dels consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges perquè estableix 
que hauran de fer, entre d'altres aquestes tasques (art. 27}: 

Aprovar el programa d'actuació i la memòria anual de gestió 
Coordinar les actuacions de les administracions representades que 
puguin afectar a l'espai litoral i fer-ne el seguiment. 
Ser objecte de consulta prèvia preceptiva abans de la tramitació de 
qualsevol disposició, pla o 'programa que afecti l'àmbit territorial de 
l'instrument d'ordenació i gestió. 
Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millora de l'espai 
litoral d'acord amb els principis i objectius fixats en l'avantprojecte. 
Proposar, si escau, modificacions de l'instrument d'ordenació i gestió o 
l'aprovació de nous instruments de gestió si es requereixen. 
Avaluar el compliment d'objectius del Pla. 

Agustí Serra i Manté 
Director General d'Ordenació del Territori 
i Urbanisme 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
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Annex Il. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 

~ · ~ ; ~~l_JV.r:~:~~~& ~~. ~~~-:~:r~ -~t~~ ·~ :~ .~~·, 
~f:t(3iti~i~R.~ rJt: ~l~;::~~~~~~ 

Mesura 1 
Redacció del Pla d'Ordenació del Litoral (arts. 2. 6 a 9 i 14 a 16) 

Beneficis Per a qui 

Major seguretat jurídica i més participació Tots ets agents 
pública en la gestió del litoral implicats Sense quantificar 

Gestió del litoral més ajustada a ta seva 
realitat per millorar-ne ta seva protecció 

e ............. 

Concepte 

Redacció del Pla d'Ordenació del litoral 

Total costos 

TOTAL MESURA 1 

Mesura 2 

Ciutadania Sense quantificar 

Generalitat 

Redacció dels plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

Beneficis 

Estalvi per ta no elaboració de t'autorització Ajuntaments 
d'usos i serveis de temporada de tes costaners 

100% 100% 

l{ ... ! .. J o e. n ~o 2 1 ~ " 

~:¡\i ~~~!~'t r~ 
¡.; . ~ ! 

~ 
•?--; · .·~·t...J··)._-.-':.;,.:,:-~·-.· ··.·-!:"- . ..,;;..,. 

Unitat 
temps 

1 Any 36.291 24.819 36.291 24.819 61.109 1 1 1 Generalitat 61.109 • 

platges Es compensa amb et costde ta redacc;i(>d_els plan~'~ ¡jet lit()rat i te~p@tges 

Costos Costos personal 

!Concepte Per a qui 

Revisió, modificació i aprovació dels Plans 
d'us Generalitat 

Control dels plans dús del litoral i de les 
platges Generalitat 

·Redacció dels plans d'us del litoral i de tes Ajuntaments 

I Nre. persones 
_!Tècnic [Admin. 

J. 

11 

I Temps (I) I Preu/unitat I Preu x temps I Suma rreqüèncil Afectats ¡:mport 
I %s/ jornada I Total temps [Unitat I temps (P x t) (F) (N) total 

_jTècnic Admin. Tècnic Admin. temps Tècnic Admin.[Tècnic _jAdmin. _l [Nre. !Organisme l(FxNxPxt) 

3 30% 30% 1 Any 36.291 24.819 21 .774 22.337 . 44.111 1 Generalita.t 44.111 

o 10% Any 36.291 39.920 39.920 1 Generalitat 39.920 

platges costaners És compensa amb l'estalvi de no fer l'autorització anual d'usos i serveis de temporada de les platges 

Total costos 

TOTAL MESURA 2 

Costos materials 

Quantitat (q) I Preu ~~¡~port 
unitari (p) total (B) 

Nre. [Tipus [Import xq) 

Cost total 
Import total 

(A)+(B) 

61.109 

61.109 

-61.109 

Cost total 
Import total 

(A)+(B) 

44.111 

39.920 

a4.oa1 

-84.031 o 
(_~ , 

O') 

e"""::> 



Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 

Mesura 3 
Declaració responsable municipal per l'autorització d'activitats i obres en zones de servitud (art. 18) * 

Beneficis E:Sf81Vl costOSPersonal 
Concepte 

Nre. persones Plo s/ jornada lab ·Preu/unitat temps 
Tècnic IAdmin.ITècnic IAdmin.ITècnic temps !Tècnic IAdmin.IProf. I Dir. 

Estalvi de la no tramitació de la comunicació Generalitat 
prèvia d'activitats i obres en determinats casos: 

Tramitació de la comunicació prèvia 3 1 30% 30% 1 1 Any 
Control i inspecció de la comunicació 
prèvia 

11 11% 1 Any 
Règim sancionador 2 10% 1 Any 

Propietaris de les 

36.291 24.819 

36.291 
36.291 

32.662 7.446 

44.710 
7.258 

Estalvi de la tramitació de la comunicació 
prèvia d'activitats i obres a la Generalitat zones de seNitud Temps d'anar a una altra administració diferent a la que sol.liciten la llicència d'obres per presentar una comunicació prèvia 

40.107 1 1 Generalitat 

44.710 1 1 Generalitat 
7.258 1 1 Generalitat 

Particu lars 2 hores · 107 particulars 
Empreses (1) 1 O O O 17,6 ,24,48 30,17 49,23 17,60 0,00 0,00 17,60 1 124 empreses 
Empreses (2) 0,5 0,15 0, 1 17,6 24,~8 30,17 49,23 8,80 3,67 4,92 17,40 1 124 empreses 

Total beneficis 

Costos 
Concepte 

Ajuntaments 
Tramitació de les d€:claracions responsables costaners Gaire bé nul perquè es tramitarà conjuntament amb la llicència d'obres 

40.107 

El cost dels desplaçaments no s'ha comptat 
perquè no suposarà un estalvi; seguiran rent les 
inspeccionssobrelarestad'actuaclons 

44.710 competència de la Generalitat 
7.258 

214 hores/ 
2.182 
2.157 

Increment de l'activitat inspectora en la zona Ajutaments lnspeccio 

40.107 

44.710 
7.258 

2.182 
2.157 

96.415 

231 173,62 (3) 

231 193,55 (4) 
3 2.419,39 

de servitud de rotecció costaners 231 ns 193,55 44.710 44.710 (5) 

Increment de l'activitat sancionadora en la Ajutaments 
zona de servitud de protecció costaners 10 sancions 2.419,39 24.194 24.194 (5) i (6) 

Total costos 

TOTAL MESURA 3 

(1) Assimilat a la obligacó C.14. de la taula de costos unitaris estàndard 
(2) A~similat a-la obligacó 8.5. de la taula de costos unitaris estàndard 
(3) Autoritzacions atorgades durant l'any 2014 
(4) Totes les autoritzacions atorgades durant l'any 2014 s'han d'inspeccionar. 
(5) S'ha suposat un preu unitari per cada sanció i inspecció igual als preus unitaris estimats per la Generalitat tenint en compte que en els costos de la Genralilat ja no s'hi havia tingut en compte el cost dels desplaçaments. 
(6) S'ha suposat que en repartir ta potestat sancionadora entre tots els ajuntaments costaners augmentarà la capacitat i la facilitat per imposar sancions. S'ha suposat que en comptes de les 3 sancions que havia imposat la Generalitat durant l'any 2014 els ajuntaments n'imposaran 15 en un any. 
" En substitució de la comunicació prèvia a la Generalitat per a aquelles obres i usos que no impliquin l'increment de la superficie ocupada ni la volumetria existent i tampoc no suposin un canvi d'ús. · 

Total inspeccions: 

Tarragona 506 
Barcelona 386 
Girona 523 
Total ~Total informes emesos pels inspectors de Ports i costes l'any 2014 

16,33% 231 Informes emesos pels inspectors de Ports i costes durant l'any 2014 relacionats amb els serveis de temporada r i ·: ~~~~,~;~~r~.;~~¡ .. ïJL:;·-~~:;~r~~ . ~ -~ 
I\U1tll~lHf·:· e* 
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Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. Avantprojecte de .llei d'ordenació del litoral català 

Mesura 4 
Autoritzacions municioals contemplades en els plans d'úS del litoral i les platges (art. 20) 

Beneficis 
Concepte Per a au I Temos {t 

Estalvi per la no elaboració i gestió de le~ 
autoritzacions d'activitats fora de temporada Que 
podran fer els ajuntaments 

Generalitat 

Estalvi per la no elaboració i gestió de les Generalitat 
autoritzacions d'activitats de temporada que podran fer 
els ajuntaments 

Estalvi per la reducció de la activitat inspectora en el Generalitat 
domini públic marltimoterrestere (DPMT) 

Estalvi per la reducció de la activitat sancionadora en Generalitat 
el domini públic maritimoterrestere (DPMT) 

11 

% s/lornada lab. I Total temos 
Dir. ITècnic IAdmln. !Prof. IDir. ITècnlc IAdmin. IProf. IOir. 

75% 75% 10% 

60% 60% 1 1 

16% 1 

40% 1 

any 36.291 24.819 72.205 54.436 18.614 

an)l 36.291 24.819 21.774 29.782 

an:z: 36.291 24.819 63.872 o 

any 36.291 24.819 29.033 

r 

l 
¡ 

-' . • ~···-""-:·-""~"o--.>~.~~'~·· 

·.r-\i'~. \..W1f..ii~~} ·~~- ':~ ~ l f" Ç~ :.J · i :, ~~ ; ~ ~- ;· 

~ttf~ ·t ~:1 l~~~, t~. éj :~¡- ; ~-~~¡) .. i~~ ~ 

._, 

~; H o e. n .. ~o ~t ... ~·. ¡ ':irtfi 

7.220 80.271 1 Generalitat 80.271 

51 .557 1 1 Generalitat 51 .557 

El cosl dels desplaçaments es mantindrà pa1qu& seguiran fent les 
lnspecclonssobl'lllareatad'actuacionscompelè~iadela 

63.872 1 1 Generalitat 63.872 Generalitat 

29.033 1 1 Generalitat 29.033 

Taxa de tramitació de l'autorització a la Generalitat Ciutadans que Vulguin Autort lzacions 
fer activitats en el atorgades a 

80.271 555 144,63 (1) 

51.557 153 336,97 (2) 

63.872. 323 197,75 (3) 

29.033 13 2.233,28 (4) 

DPMT) 65 articulars 2014 84.25 5.476 5.476 (5) 
Empreses que vulguin Autortizacions 
fer activitats en el atorgades a 
(DPMT) 228 empreses 2014 168,50 38.418 38.418 

Ajuntaments que Autortizacions 
vulguin fer aclivltats atorgades a ,.. 
en el (DPMT) 263 ajuntaments 2014 0,00 

Tramitació de l'autorització a la Generalitat Ciutadans que vulguin Autortlzacions 
fer activitats en el atorgades a 
DPMT 2 hores 65 particulars 2014 130 hores (5) 

Empreses que vulguin Autortizacions 
fer activitats en el Autoti tzacion atorgades a 
(DPMT)(a) 0,75 2 O 0,25 hores 24 ,48 17,60 30,17 49,23 18,36 35,20 0,00 12,31 65,87 1 304 sany2014 20.024 228 empreses2014 20.024 

Ajuntaments que Autortizacions 
vulguin ter activitats Autoritzacion atorgades a 
enei(OPMT){a) 0,75 2 O 0,25hores ~~.~ 19,49 .28,20 33__,§_~--- _g_1,15 _ ___1§,98 O_,Q9_~._4_2 68,55 -~-.§:?~:ny~ - - 23.993 __ ~ajuntaments2014 23.993 

Estalvi per la no elaboració de l'informe previ a Ajutaments costaners Autoritzacion 
l'autorilzaciódelaGeneralital {b) 2,75 2,5 2 0,5hores 28,20 19,49 28.20 33,69 77,55 48,73 56,4016,85199,52 1 708san:z:2014 141.260 141.260 (6) 
Total beneficis 453.904 

{a) Obligació d'informació A.1 . de ta Taula de costos unitaris estàndard (b) Obligació d'informació 8.12. de ta Taula de costos unitaris estàndard 
Nota: Alguns ajuntamenls tenen establertes diferents taxes que no es tenen en compte en aquests càlculs perquè són diferents per a cada municipi i perquè aquesta taxa no es modifica en la proposta normativa. 

Costos Estalvi en costos materials 

Concepte Temps {t Quantitat (q) 
%s/ oi-nada lab . 

Dir. (Tècnic Admin. Prof. Dir . Tipus 

Cost de l'elaboració i gestió de les autoritzacions Ajutaments costaners 
d'activitats i instaLiaclons contemplades en els plans 
d'ús del litoral i les platges que ara fa ta Generalitat. 555 autoritzacions 144,63 80.271 80.271 

autoritzacions no 
Increment de l'activitat Inspectora en el domini pUblic Ajutamenls costaners 81 a·untamenls 336,97 27.295 27.295 (7) 
marflimoterrestere DPMT 

autoritzacions no Increment de l'activitat sancionadora en el domini Ajutaments costaners 13 a·untaments 2.233,28 29.033 29.033 
úblic marilimoterrestere DPMT 

Menor recaptació de la taxa d'autorització 

Taxa de tramitació a cobrar pels ajutaments 

Total costos 

TOTAL MESURA 4 

Generalitat 

Ciutadans i empreses 
que vulguin fer 
actiVitats a les ptatjes 

Aqu í es preveu que no hi hagi cap incremerit respecte de la situació actual. Cobr~ran el mateix que cobraven abai')S . la proposta normativa només n'unifica el nom i. el concepte {art. 19). 

(1) S'ha partit del supòsit de que un 25% de tes autoritzacions d'activitats i usos de fora de temporada se seguiran fent des de la Generalitat: per tant s'han inclòs en el càlcul el 75% de les 740 autoritzacions que es van emetre l'any 2014 
(2) Autoritzacions d'activitats i usos de ~emparada emeses durant l'any 2014. 
(3) Nombre d'informes de serveis de temorada elaborats durant l'any 2014. 
(4) Nombre de sancions incoades durant l'any 2014. 

Total 

304 Taxes 
86 Taxes 

350 Taxes 
740 

{5) Seguint amb el supòsit que un 25% de les autoritzacions d'activitats i usos de fora de temporada se seguiran fent des de la Generalitat, s'ha calculat que nomésel 75% de les 740 autoritzacions que es van emetre l'any 2014, repartides per tipus de sol.licitant, passaran a tramitar.Jes els ajuntaments costaners 

168,50 51 .224 
84,25 7.246 
0,00 o 

79,01 58.470 

51 .224 
7.246 

58.470 

195.068 

258.836 

(6) Suma de les 555 autoftizacions de fora temporada i de les 153 de temporada de les que ja no hauran d'emetre informe a la Generalitat . · 
(7) Només 390 del total de 740 autoritzacions que es van atorgar durant l'any 2014 no van ser sol.l icitades pels propis 'ajuntaments; això suposa un 52,70% del total. S'ha aplica aquest percentatge al nombre d'inspeccions que feia la Generalitat perquè és de suposar que els ajuntaments no inspeccionaran les autoritzacions que s'atorguen a ells mateixos. 

I 

~ 
e~·, 

en 
~ 



Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. 
Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 

Beneficis 

¡concepte 

Ajustar més la gestió del litoral a la seva realitat per 
millorar-ne la protecció en determinar amb major 
precissió el règim d'ocupació de les platges 

.... .. .: ... 

¡Per a qui 

Ciutadania 

Major seguretat jurídica i més participació pública en la Tots els agents implicats en la gestió del litoral 
gestió de l'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte. 

Costos 

¡concepte I Per a qui 

Cost d'elaboració del Pla d'ordenació del Litoral Generalitat 

Mesura 6 
Establiment de criteris d'atorgament de les concessions i graduació dels terminis 
de les con ces ions (art. 7 .1.h., 7 .2. i 22.4)) 

Beneficis 
¡concepte 

Adequar els terminis de les concessions al tipus 
d'activitat 

Menor discreciónalitat a l'hora de determinar els 
terminis de les concessions i de les pròrrogues 

Costos 
¡concepte 

Cost d'elaboralció del Pla d'ordenació del Litoral 
(calculat a la mesura 1) 

Ciutadans i empreses que vulguin obtenir 
.concessions 

· Ciutadans i empreses que vulguin obtenir 
concessions 

Generalitat 

h . I f"-!''J t.¡··F_ ·• . 

,.i 

Sense quantificar 

Sense quantificar 

Calculat en la mesura 1 

Sense quantificar 

Sense quantificar 



Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. 
Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 

Mesura 7 
Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 

Beneficis 
¡concepte ¡Per a qui 

Cakulat en les mesures' 3 i 4 Generalitat 

Major proximitat a l'administració sancionadora Ciutadania Sense quantificar 

Costos 
¡concepte 

Calculat en les mesures 3 i 4 

Mesura 8 
Canvis en les funcions d'inspecció del litoral (art. 32 i 33) 

Beneficis 
¡concepte 

El reconeixement de la condició d'autoritat al personal al servei de les 
administracions públiques. Això vol dir que el que:_· 

-Podran inspeccionar tota mena d'obres i instal.lacions 
- Els fets que con,stati aquest personal tindran valor provatori 

Això permetrà : 

Detectar més infraccions 
Augmentar l'eficiència de les inspeccions 

Els informes que afectin les competències municipals que facin els òrgans de la 
Generalitat o altres ens locals han de ser comunicats als ajuntaments dels municipis 
on s'hagin produït els fets 
Això permetrà : 

Major col.laboració interadministrativa 

Major compliment de la nòrmativa d'usos, obres i activitats al DPMT i la seva zona 
d'influència 

Costos 
¡concepte 

Sense cost 

Ajuntaments 
costaners 

¡Per a qui 

Generalitat i 
ajuntaments 
costaners 

Ajuntaments 
costaners 

Ciutadania 

Sense quantificar 

Sense quantificar 

Sense quantificar 



Annex Il. Càlcu l dels impactes de les mesures proposades. Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 

Mesura 9 
Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) 

Beneficis 
Concepte 

Import de la recaptació del cànon 

Canvi d'ubicació de les activitats fora 
del DPMT. Major disponibil itat d'un 

Generalitat 

espai comú per l'ús que li és propi. (1) Ciutadania Sense quantificar 

Major disponibilitat de recursos 
econòmics per a Ja gestió del litoral 

Total beneficis 

Costos 
Concepte 

Import del cànon 

Declaració i pagament del cànon 

Cost de la gestió de Ja recaptació 

Total costos 

TOTAL MESURA 9 

Ciutadania Sense quantificar 

Empreses 
concession 
àries 

Empreses 
concession 
àries (2) 

Generalitat 

%s/ i ornada lab. 
Dir. IAdmin. !Tècnic !Prof. 

0,5 

50% 50% 

Preu/unitat temos 
Admin. !Tècnic !Prof. I Dir. IAdmin. !Tècnic 

Preu/unitat tem os I Preu x temps 
Admin. !Tècnic I Prof. I Dir. IAdmin. !Tècnic !Prof. I Dir. 

0,15 0,1 17,6 24,48 30,17 49,23 8,80 3,67 4,92 17,40 

24.819 36.291 12.409,34 18.145,40 0,00 30.555 

conces-
20 sions 348 

30.555 

conces-
20 sions * 

conces-
20 sions * 

*S'ha estimat les sol.licituds de noves concessions seguint la mitjana de les sol.l icitades el2014 i el2015 (7 concessions) més la mitjana de les transmesses entre els anys 2014 i 2015 i el nombre de les que acaben el seu termini l'any 2016 i són susceptibles de ser prorrogades. 

(1) Comentaris: Pot ser que aquesta mesura provoqui un canvi d'ubiCació de les activitats fora del DPMT 
La mesura segueix la lògica que les activitats situades en el DPMT estiguin més gravades 
Només es graven aquelles activitats que són lucratives 

(2) Assimilat a la obligacó B.5. de la taula de costos unitaris estàndard 
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976,00 19.520 

976,00 19.520 

19.520 

19.520 

19.520 

348 

30.555 

50.423 
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Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. Avantprojecte 
de llei d'ordenació del litoral català 

Mesura 9 (cont.) 
Cànon d'explotació d'activitats {art. 18) 

r-, ,. , :. ..\. ... ..... ;.a ~~..JW. ""r.J;1.i.:~~- :k': · '""~ 
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Concessions a extingir d'ara fins 31/12/2018 que tenen dret a pròrroga no exemptes 

Concessions sol.licitades no exemptes: 
2014 
2015 

Concessions que han demanat pròrroga no exemptes: 
2014 
2015 

Concessions que han sol.licitat la transmissió no exemptes: 

7 
13 

9 
13 

2014 7 
2015 4 

Previsió anual sol.licituds: 

Sol.licituds anuals 
Transmissions 

Noves {1) Pròrrogues {2) {3} 

2016 10 4 6 
2017 10 7 6 
2018 10 222 6 
2019 10 o 6 
2020 10 2 6 
2021 10 6 6 
2022 10 2 6 
2023 10 1 6 
2024 10 1 6 
2025 10 6 

Total 90 245 54 

IJmport mitjà cànon: 9761* . 

Previsió anual recaptació: 

Acumulat 

2016 20 
201-7 43 
2018 281 
2019 297 
2020 315 
2021 337 
2022 355 
2023 372 
2024 389 
2025 406 

Total 2.815 

(1) Mitjana de les sol. licituds de concessions no exemptes dels anys 2014 i 2015 

3 Pendents de sol.licitar 

Total Acumulat 

20 20 
23 43 

238 281 
16 297 
18 315 
22 337 
18 355 
17 372 
17 389 
17 406 

389 2.409 

Import total 

19.520 
41.968 

274.256 
289.872 
307.440 
328.912 
346.480 
363.072 
379 .664 
396.256 

2.747.440 

233 

(2) Estimació de les concessions que dèmanaran pròrroga cada any en funció de la data d'acabament de les existents 
(3) Mitjana de les sol.licituds de transmissió de concessions no exemptes dels anys 2014 i 2015 
*Calculat sobre una mostra de concessions atorgades l'any 2015 



Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. 
Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 
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Mesura 10 
Taxa municipal per les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del litoral 
i les platges (art. 25) 

Beneficis 
¡concepte 

Major proximitat 

Costos 
¡concepte 

Els costos s'han comptabilitzat 
conjuntament amb els de la mesura 4 

Ciutadania 

Sense quantificar 
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Creació del Consell Rector del Pla d'ordenació del litoral (art 27) 

Beneficis 
¡concepte 

Major coordinació i implicació de tots els 

Costos 
¡concepte 

Cost de constitució i funcionament del 
Consell 

Mesura 12 

Ciutadania 

Generalitat No hi haurà remuneració per assistir a les 
reunions del ConselL El cost s'haurà de 
comp\Jtar en hores de dedicacio i dependrà 
del nombre de reunions que s'estableixin 

Creació del Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 27) 

Beneficis 
¡concepte 

Major coordinació i implicació de tots els 

Costos 
¡concepte 

Cost de constitució i funcionament del 
Consell 

Ciutadania 

~~er a qui 

Ajuntaments No hi haurà remuneració per assistir a les 
costaners reunions del ConselL El cost s'haurà de 

computar en hores de dedicacio i dependrà 
del nombre de reunions que s'estableixin 
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Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. 
Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 

Mesura 13 __ _ 
Creació de la Comissió d'Ordenació del Litoral (art. 31) 

Beneficis 
¡concepte 

Major coordinació i implicació de tots els 
agents 

Costos 
¡concepte 

Cost de constitució i funcionament de la 
Comissió 

Ciutadania 

'Per a qui 

Generalitat S'establirà per reglament. El cost anirà en 
funció de la composició de la Comissió. 

. .. • .J 
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Annex 111. Impacte pressupostari. llei d'ordenació del litoral català 

Generalitat 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) -61.109 -62.332 
2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

-84.031 -40.718 -41.533 -42.363 -90.022 
3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a 

determinades obres en les zones de servitud. (art. 18) 

92.076 93.917 95.796 97.712 99.666 
4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions 

per a les activitats contemplades en els plans d'ús del 

litoral i les platges. (art. 20) 

166.263 169.588 172.980 176.439 179.968 
5. Classificació dels trams de les platges (art. 7.1.c. i 19) 

Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

~ròrroga de les concessions (arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 
Impacte inclòs en les mesures 3 i 4 

8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33) · Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) -11.035 11.642 253.547 275.190 299.710 
10. _Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 25). 
o o o o o 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) 
Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges 

art. 27 o o o o o 
13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 31) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex li 

Total 102.163 172.097 480.789 506.977 489.321 

Taxa d'increment anual dels costos 2% 
(1) El cost de la inspecció és anual però el ,de l'aprovació dels plans és quadriennal. 

~~-"~illi~¡i~~1)~~~;;t•· ·;'~ ,: --~ 
1~ ~ ~ J u~ ~ ~i. ~ ü 2 i '!.~ ~ 
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.. ,_: .; . f' ,;)'.,::.:1 . ·- ~- . ' , ... 
2021 2022 2023 2024 2025 

-44.075 -44.956 -45.855 -90.884 -47.708 

101.659 103.692 105.766 107.881 110.039 

183.567 187.239 190.983 194.803 198.699 

329.411 355.783 381.958 409.037 437 .047 

o o o o o 

o o o o o 

570.562 601.758 632'.852 620.838 698.077 

Total 

-123.441 

-572.145 (1) 

1.008.204 

1.820.528 

2.742.288 

o 

o 

4.875.434 

~ 
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Annex 111. Impacte pressupostari. Llei d'ordenació del litoral català 

~-10.• 

Ajuntaments 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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2022 2023 2024 2025 

n n 1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) O O O O O O O _ _ o 
2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a 

determinades obres en les zones de servitud . (art. 13) 

4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions 

per a les activitats contemplades en els plans d'ús del 

litoral i les platges. (art. 18) 

S. Classificació dels trams de les platges (art. 7.1.c. i 19) 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

o o o o 

-68.904 -70.282 -71.688 -73 .122 

28.655 29 .228 29.813 30.409 

Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

pròrroga de les concessions (arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) Sense quantificar, Veure relació de costos i beneficis en l'annex li 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 

8. lnsp·ecció del litoral (arts. 32 i 33) 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) 

10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 25). 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges 

Impacte inclòs en les mesures 3 i 4 

Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l 'annex li 

o o o o 

Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

o o o o 

(art. 27) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex li 

13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 31) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex li 

Total -40.249 -41.054 -41.875 -42.712 

Taxa d'increment anual dels costos 2% 

o o o o o o 

-74.584 -76.076 -77 .597 -79.149 -80.732 -82.347 

31.018 31.638 32.271 32.916 33.574 34.246 

o o o o o o 

o o o o o o 

-43.567 -44.438 -45.327 -46.233 -47 .158 -48.101 

Total 

o 

o 

-754.481 

313.768 

o 

o 

-440.713 

i' 

o 
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<:;."") 

-~ 1 



Annex lli. Impacte pressupostari. Llei d'ordenació del litoral català 

Generalitat i ajuntaments 

L Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 

2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts . 10 a 16) 

3. Declaració responsable davant l'ajuntamen-t per a 

determinades obres en les zones de servitud. (art. 13) 

4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions 

per a les activitats contemplades en els plans d'ús del 

2016 

-61.109 

-84.031 

23 .172 

2017 2018 2019 

-62 .332 

-40.718 -41.533 -42.363 

23.635 24.108 24.590 

litoral i les platges. (art. 18) 194.918 198.816 202.793 206.848 
5. Classificació dels trams de les platges (art. 7.Lc. i 19) 

Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex li 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 
pròrroga de les conc~ssions (arts . 7.Lh., 7.2. i 22.4.) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 

8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33) 

9. Cànon d'e~plotació d'activitats (art. 24) 

10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 25). 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges 

·impacte inclòs en les mesures 3 i 4 

Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

-11.035 11.642 253 .547 . 275.190• 

Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

Sense quantificar. Vewe relaci'ó de costos i beneficis en l'annex 11 

(art. 27) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art . 31) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

Total 61.914 131.043 438.914 464.265 

Taxa d'increment anual dels costos 2% 

2020 

-90.022 

25.082 

210.985 

299.710 

445.755 

_ ....... 

2021 2022 

-44.075 -44.956 

25.583 26.095 

215.205 219.509 

329.411 355 .783 

526.124 556.431 
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2023 2024 2025 

-45.855 -90.884 -47.708 

26.617 27.149 27.692 

223.899 228.377 232.945 

381.958 409 .037 437.047 

586.619 573.680 649.976 

Total 

-123.441 

-572.145 

253.723 

2.134.297 

2.742.288 

4.434.721 
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Annex IV. Impacte normatiu. Llei d'ordenació del litoral català I '····~·--~ - "'"''f'o;;.,'iO.-,. .• ~"- ,-.. --
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Annex V. Impacte econòmic i social. Llei d'ordenació del litoral catafà 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 

2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a 

determinades obres en les zones de servitud . (art. 18) 

4. Atorgament per part dels ajuntaments 

d'autoritzacions per a les activitats contemplades en els 

plans d'ús del litoral i les platges. (art. 20) 

5. Classificació dels trams de les platges (art. 7.1.c. i 19) 

Ajustar més la gestió del litoral a la seva realitat per millorar-ne la protecció. Major seguretat jurídica 

43.894 44.772 45.668 46.581 47.513 48.463 49.432 50.421 51.429 52.458 

Determinar amb més precissió el règim d'ocupació de les platges per adequar la normativa a la seva realitat. Major seguretat jurídica 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i _ 
pròrroga de les concessions (arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) Millora de l'adequació dels terminis de les concessions al tipus d'activitat. Major seguretat jurídica. Menor discrecionalitat en les decissions 

públiques. Major transparència sobre els cirteris d'atorgament, els terminis i l'atorgament de prÒrrogues de les concessions 
7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) Major proximitat de l'administració pública sancionadora a les actuacions sancionables. Major eficàcia i eficiència en la incoació de les 

8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33) 

sancions 
Major col.laboració entre administracions públiques. Més facilitat per a la detecció d'infracions. Increment de l'eficiència de les inspeccions. 

Més garantia del compliment de I anormativa d'usos, obres i activitats. 

480.630 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) -19.868 -42.807 -285.336 -307.614 -332.783 -363.145 -390.193 -417.056 -444.837 -473.563 -3.077.202 
10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el M·ajor dotació de recursos públics adreçats a la millora i protecció del litoral 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 25). 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) Major coordinació entre tots els agents implicats en la gestió del litoral i ,m·ajor implicació de tots en la seva gestió 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges Major implicacció i coordinació de tots els agents en la gestió del litoral. Afavorir sinèrgies entre la iniciativa pública i priv¡;¡da 

(art. 27) 
13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 31) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

... 
Total 24.026 1.965 -239.668 -261.034 -285.270 -314.683 ' -340.761 -366.635 -393.408 

Taxa d'increment anual dels costos 2% 
... ., 

:f···~;. ···"lli '·~·...;·~ 
! -·: •. ~ -~~ ... ~.~~~=·~- ... 1 .. • 

.. -

-421.105 -2.596.572 

<:"'::> 
1--· ~ 

~) 

~ 



Annex VI. Total anual dels impactes de cada mesura. llei d'ordenació del litoral català 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 

2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a 

determinades obres en les zones de servitud . (art. 18) 

4. Atorgament per part dels ajuntaments 

d'autoritzacions per a les activitats contemplades en els 

plans d'ús del litoral i les platges. (art. 20) 

5. Classificació dels trams de les platges (art. 7.1.c. i 19) 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

pròrroga de les concessions (arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 

8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33) 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) 

10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 25). 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les 

platges (art . 27) 
13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 31) 

Total 

2016 

-61.109 

-84.031 

27.511 

258.836 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

-30.555 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

110.651 

Taxa d'increment anual dels costos 2% 

2017 

-62.332 

-40.718 

28.061 

264.013 

-30.418 

158.606 

(1) El cost de la inspecció és anual però el de l'aprovació dels plans és quadriennal. 

2018 2019 

o o 

-41.533 -42.363 

28.622 29.195 

269.293 274.679 

-26.901 -27.259 

229.481 234.252 

2020 

o 

-90.022 

29.779 

280.172 

-27.594 

192.335 

-o.b. · 

2021 

o 

-44.075 

30.374 

285)76 

-27.873 

244.203 
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2022 2023 2024 

o o o 

-44.956 -45.855 -90.884 

30.982 31.601 32 .234 

291.491 297.321 303.267 

-28.234 -28.627 -29.033 

249.282 254.440 215.584 

2025 Total 

o -123.441 

-47.708 -572.145 (1) 

32.878 301.238 

309.333 2.834.181 

-29.453 -285.947 

265.050 2.153.885 
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Annex VI. Impacte total anual de cada mesura. Llei d'ordenació del litoral català 

fit'; !li Ut f V L h .:t; ~::·t;\:f! ¡;t.~ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 io23" ' 2'024 '"2025 ''T'btM"· ,_ e, ...... , . . . .~ i ,,. ~. .• J 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 
-61.109 -62.332 o o o o o o o o -123.441 

2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 
-84.031 -40.718 -41.533 -42.363 -90.022 :44.075 -44.956 -45.855 -90.884 -47.708 -572.145 (1) 

96.415 98.343 : 100.310 102.317 104.363 106.450 108.579 110.751 112.966 115.225 1.055.719 
-68.904 -70.282 -71.688 -73.i22 -74.584 -76.076 -77.597 -79.149 -80.732 -82.347 -754.481 

3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a 

determinades obres en les zones de servitud. (art. 18) 
27.511 28.061 28.622 29.195 29.779 30.374 30.982 31.601 32..234 32.878 301.238 
453.904 462.982 472.241 481.686 491.320 501.146 511.169 521.392 53 1.820 542.457 4.970.117 

-195.068 -198.969 -202 .948 -207.007 -211.148 -215.370 -219.678 -224.071 -228.553 -233.124 -2.135.936 
4. Atorgament per part dels ajuntaments 

d'a utoritzacions eer a les activitats contemelades en els 258.836 264.D13 269.293 274.679 280.172 285.776 291.491 297.321 303.267 309.333 2.834.181 
S. Classificació dels trams de les platges (art. 7.1.c. i 19) 

No quantificat 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

pròrroga de les concessions (arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) 
~uantificat 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 
No quantificat 

8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33) No quantificat 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) -11.035 11.642 253.547 275.190 299.710 329.411 355.783 381.958 409.037 437.047 2.742.288 
-19.520 -42 .059 -280.448 -302.448 -327..304 -357.283 -384.018 -410.585 -438.070 -466.500 -3.028.235 

-30.555 -30.418 -26.901 -27.259 -27.594 -27.873 -28.234 -28.627 -29.033 -29.453 -285.947 
10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 25). 
No quantificat 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) 
No quantificat 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les 

12latges (art. 27) No quantificat 

13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 31) No quantificat 

539.284 572.967 826.098 859.192 895.392 937.007 975.531 1.014.101 1.053.823 1.094.729 8.768.124 
-428.632 -414.361 ·596.617 -624.940 -703 .057 -692.804 -726.249 -759.661 -838.239 . -829.679 -6.614.239 

Total 110.651 158.606 229.481 234.252 192.335 244.2'03 249.282 254.440 215.584 265.050 2.153.885 

2% 
; .. . 

Taxa d'increment anual dels costos 

(1) El cost de la inspecció és anual però el de l'aprovació dels plans és quadriennal. .r;.._ ..... J .... · t~"'t' ,~ ~. ·~·-... 1 <::"::> 
a : • • ,' .. ~- ~" ... . ¡... .: • 
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Annex VIl . Resum d'impactes de cada mesura. Llei d'ordenació del litoral català 
' 

Impacte pressupostari 

Estimació 2016-2025 Generalitat Aj untaments Tota l 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 

-123.441 o -123.441 
2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

-572.145 o -572.145 
3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a 

determinades obres en les zones de servitud . (art. 13) 
1.008.204 -754.481 253.723 

4. Atorgament per part dels ajuntaments 

d'autoritzacions per a les activitats contemplades en els 

plans d'ús del litoral i les platges. (art. 18) 
1.820.528 313.768 2.134.297 

5. Classificació dels trams de les platges (art. 7.1.c. i 19) 
No quantificat No quantificat 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

pròrroga de les concessions (arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) 
No quantificat No quantificat 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) Inclòs en mesures 3 i Inclòs en mesures 3 i 
4 4 

8. Inspecció del litoral (arts. 32 i 33) No quantificat No quantificat 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 24) 2.742.288 o 2.742.288 
10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 25). 
o No quantificat 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 27) 
No quantificat o 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les 
olatges (art. 27) __--. o No quan-tificat 

, 13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 31) No quantificat No quantificat No quantificat 

Total 4.875.434 -440.713 . 4.434.721 

Taxa d'in'crement anual dels costos 2% 

(1) El.cost de la inspecció és anual però el de l'aprovació dels plans és quadrienna l. 

r 
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Impacte econòmic · 

i social 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

480.630 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

-3.077.202 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

·--2.596.572 

Impacte 

normatiu 

o 

o 

47.515 

219.254 

No quantificat 

No quantificat 
Inclòs en mesures 3 i 

4 

No quantificat 

48.967 

o 

No quantificat 

No quantificat 

No quantificat 

315.736 
' .,, 

;',;;';:-l; ¡_.{:.¡ -".<-"""'~'"' -d ' 

Total 

-123.441 

-572.145 

301.238 

2.834.181 

o 

o 

o 
o 

-285.947 

o 

o 

J o 
o 

2.153.885 

,_. · :~· ·· t, ¡; . ·~ : ... J\- , ' .• 
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•. !.& 

(1) 

·~ 
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Annex V III 

Llei •del titdi-~1. · ~~~:Ñr;:¡ 
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Resultats de la sessió del18 de març de 2015 efectuada al Museu de la Pesca de 
Palamós 

1. Antecedents i context 

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 dels espais costaners que no havien sofert un procés de 
transformàció urbanística i preservar-los de la seva transformació i desenvolupament urbà, per 
a gara.ntir el desenvolupament urbanístic sostenible del territori . 

El vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya amplia l'àmbit competencial sota aquest concepte, 
incorporant, entre d'altres, la gestió del d~mini públic maritimoterrestre. 

L'actual concepció del litoral, segmentat en funció d'un mapa competencial complex, contradiu 
l'esperit i el text de la Recomanació2002/413/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de 
maig de 2002, sobre l'aplicació de la gestió integrada de les zones costaneres a Europa, i el 
Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres al Mediterrani, que promouen 
justament l'adopció d'ur:¡ 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. 

L'aparició d'un marc normatiu regulador pot donar resposta a aquestes qüestions. La 
inexistència a l'ordenament jurídic vigent de figures pròpies per ordenar el domini públic 
maritimoterrestre fa necessària l'articulació de nous instruments que, amb coherència amb el 
planejament vigent, ordenin un àmbit especialment sensible i sotmès a nombroses pressions i 
que doni resposta a les necessitats de dotar de més seguretat jurídica als agents que hi 
intervenen, criteris clars als gestors d'aquest espai i a la necessitat de delimitar els trams 
naturals i urbans de les platges. 

Es considera necessari també garantir una major simplificació dels procediments administratius 
en domini públic o servituds de protecció mitjançant l'atorgament de majors competències als 
ajuntaments. 

Pels motius exposats esdevé necessana aquesta iniciativa que doni resposta als reptes 
plantejats, atorgant ala Gèneralitat 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. 

2. Objectiús i funcionament de la sessió 

Abans d'iniciar la redacció d'aquesta Llei es considera important donar a conèixer els treballs 
previs d'aquesta iniciativa i crear un espai on es pugin debatre les visions dels agents i actors 
socials que conflueixen al litoral català per tal de recollir les propostes i les aportacions que en 
sorgeixin . A tal efecte, s'han organitzat dues sessions obertes al conjunt dels actors del territori 
i la ciutadania. La de Palamós ha estat la primera. -

Per tal de centrar i dinamitzar el debat, la sessió s'ha dividit en dues parts: una d'informativa 
(dur~da 1 hora) i una altra de participativa (durada 2 hores) . 

~, 
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Presentació de la sessió (Font: El Punt Avui) 

En la part informativa, el senyor Jordi Foz, subdirector general de Costes i Acció Territorial, ha 
explicat -el document base del debat, amb .les principals novetats que es presenten. A 
continuació el senyor Joan Abad, subdirector general d'Ordenació Turística ha donat u.na visió, 
de la llei del litoral com una oportunitat per a l'ordenació i foment de l'ús turístic. 

En la part participativa, s'han sotmès deu qüestions a debat sobre les quals els assistents han 
pogut fer comentaris (intervencions obertes) i expressar el grau de consens o dissens en 
relació a dites qüestions. Concretament, per a cada qüestió, s'ha demanat als assistents que 
expressessin si hi estaven "Molt d'acord", "d'Acord", "en Desacord" o "Molt en desacord". Els 
resultats d'aquesta part de la sessió són els que es resumeixen en l'apartat 4 d'aquest 
document 

3. Perfil dels assistents 

La sessió ha tingut una assistència de 56 participants, amb la distribució de perfils següent: 

8,93 

o Administració local 

• Generalitat Catalunya 

o Associació esportiva 

o Associació turística 

o Empresa privada 

o Entitat sense lucre 

• Particular 

o.AJtres 
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4. Aportacions dels assistents 

En aquest apartat es recullen , de forma sintètica, els comentaris efectuats pels assistents al 
llarg de la sessió de debat. 

La necessitat d'un nou pla crea reticències, donat que existeixen diferents àmbits 
competencials que incideixen a la costa, plans urbanístics (PDUSC), plans de 
protecció, i aquesta nova figura pot ser negativa o innecessària. Es veuria la seva 
idoneïtat en el cas que integrés els diversos plans i regulacions existents a la zona. 

S'apunta que la gestió que s'està fent del territori no té en compte els interessats i es 
posa d'exemple la gestió que al Parc Natural de Cap de Creus s'ha fet amb la ocupació 
de boies. 

Un representant d'associacions veïnals mostra preocupació per la dinamització que han 
patit les platges per part dels municipis costaners. És difícil compatibilitzar la 
conviv$ncia dels veïns amb l'activitat que es desenvolupa a les platges sobretot per 
horaris i sorolls. Es Reclama que es tinguin en compte les AAW al regular els usos 
que es puguin autoritzar en platges urbanes i que es reculli aquesta preocupació. 
Preocupa que les platges urbanes. siguin un parc temàtic .. S'hauria d'integrar el Servei 
de Protecció de Contaminació Acústica i lluminosa en el debat. 

Un representant de Ports Esportius i Turístics mostra disconformitat amb els canals 
abalisats per banyistes i la normativa aplicable. 

Es manifesta que està molt bé fer sostenible territori i municipis, sense perdre de vista 
l'objectiu de protecció del territori. Hi ha recel a que una nova llei pugui suposar un 
impediment a la gestió que necessita el territori per sobreviure. Es posa de manifest 
que la Llei de protecció del Cap de Creus vigent, és una llei antiga que fa difícil 
gestionar la realitat d'aquest territori per poder sobreviure. Potser més que una llei nova 
el que cal és destinar esforços on tenim competències per gestionar millor arribant a un 
mateix lloc. 

El traspàs de competències als ajuntaments pot agilitzar la tramitació de les 
autoritzacions necessàries per dur a terme la gestió dels agents implicats en la costa. 
Es valora positivament el poder assolir resultats d'una manera més àgil. Si una nova llei 
ha de suposar una nova trava no ho veuria convenient. Cal que els recursos naturals 
es mantinguin per tal que millori la situació econòmica d'aquest sector. 

Es valora molt positivament qualsevol canvi que suposi una agilització en la tramitació, 
així com que estigui inclòs en el Pla d'Us del Litoral de cada municipi la previsió de 
quins usos són autoritzables o no per tenir el marc regulador de cada municipi 
preestablert. 

Explotació econòmica de les platges i les ordenances municipals molts cops no es fan 
complir per part de les administracions implicades. S'ha d'estudiar de manera amplia. 

Es dubta que el model de turisme de qualitat sigui el bo. El model de sol i platja ha 
d'existir, però hi ha un altre model, Lin model en el que el ciutadà çle Catalunya practica 
activitats i fa un ús del litoral tot l'any. El model hauria de intentar reforçar l'accés del 
ciutadà al recurs platja tot l'any, la qual cosa generaria un benefici al sector platja. 

No es vol que s'admeti tot a la platja urbana i res a la natural. 
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S'incideix en què les platges són en si mateix ur'f"êsl)a'i hètúral t¡üè"'es desnaturalitza • J 

per la oferta que hi ha d'usos i activitats. S'estan transformant les platges en 
restaurants i discoteques la qual cosa no és pertinent. 

· Una altra opinió exposa que és millor no establir una regulació dels usos de la platja. 
El territori s'ordena sol: millor no ordenar massa. 

Es fa incís en què no es pot pensar que en un tram urbà de platja ha d'estar tot permès, 
cal tenir en compte les necessitats dels veïns que viuen precisament a prop d'aquests 
trams de platja:• 

Es denuncien determinades activitats de platja com festes electro-acústiques, activitats 
esportives amb altaveus potents i en general molt sorolloses que no s'ajusten a les 
limitacions acústiques de les ordenances municipals que no són controlades per alguns 
municipis. 

Les entitats esportives de vela constaten que actualment tenen bonificació del 
cobrament del c~non estatal i no voldrien una doble imposició. Manifesten que són 
entitats que representen .una realitat del litoral català que la legislació estatal no ha 
protegit i no voldrien que una legislació catalana agreuges la seva situació. 

Es demana que per major garantia jurídica les tarifes de les autoritzacions dels serveis 
de temporada s'incloguin en els Plans d'usos. 

La legislació de costes origina problemes interpretatius i té un reglament que la 
desenvolupa molt exhaustiu, amb problemàtiques diverses, ports, clubs nàutics, etc. 
Això fa que la General itat no pot fer res més que tramitar. Cal dotar competències a la 
Generalitat per poder resoldre el~ problemes jurídics dels operadors amb aquests 
espais i solucionar problemes, tenir un procés de major transparència que el conjunt 
d'operadors tinguin la màxima participació, mitjançant la intervenció de diferents 
sectors implicats. 

5. Síntesi de resultats 

Les deu qüestions formulades als assistents han estat seleccionades per tal de poder abordar i 
debatre els principals aspectes de la nova llei i conèixer el grau de consens o dissens que 
susciten. En aquest apartat s'assenyalen els resultats. 

\ -
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Pla d'ordenació del litoral 

· 1) «Ens cal un pla d'ordenació del litoral que clarifiqui quins usos i instàl•lacions es 
poden ubicar en el litoral a fi i efecte de reduir la discrecionalitat i els dubtes en la presa 
de decisions ... » 

1 

51 ,72 

• Molt d'acord 

o D'acord 

DEn desacord 

111 Molt en desacord 

2) «El pla d'ordenació del litoral ha d'emprar tipologies intermitges entre els trams 
urbans i naturals per donar resposta adequada a la diversitat morfològica i de demanda 
de serveis de les platges catalanes ... >> 

2 

4,76 

• Molt d'acord 

o D'acord 

33,33 o En desacord 

57 ,1 4 • Molt en desacord · 
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3) «La regulació dels trams naturals ha de ser molt restrictiva en els usos perquè 
l'objectiu ha de ser la preservació i el gaudi dels seus valors naturals ... » 

3 

• Molt d'acord 

o D'acord 

o En desacord 

• Molt en desacord 
57,14 

4) «La regulació dels trams urbans, i especialment dels passejos marítims, ha de ser 
flexible amb els usos i ampliar el marge d'actuació municipal ... » 

4 
4,76 

• Molt d'acord 
38,1 o o D'acord 

o En desacord 

• Molt en desacord 

23,81 
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Plans d'usos del litoral local 

5) «Cal que els plan~ d'usos del litoràl local tinguin un abast superior temporal als usos 
de temporada (quatre anys) i incloguin tots els usos que es duen a terme en domini 
públic marítimo~terrestre per incrementar la seguretat jurídica dels operadors ... » 

5 

• Molt d'acord 

50,00 
o D'acord 

o En desacord 

• Molt en desacord 

6) «Els plans d'usos del litoral local han de permetre els Ajuntaments assumir les 
competències en autoritzacions en domini públic marítima-terrestre per incrementar 
l'eficàcia i la simplificació administrativa ... » 

6 

9,52 

• Molt d'acord 
23,81 o D'acord 

o En desacord 

• Molt en desacord 
66,67 
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Ingressos 

7) «La Generalitat ha de dotar-se d'un cànon p~r l'êiplòta'èió" dê" fes· ï:òYféessibns· ... 
destinat a les inversions previstes pel pla d'ordenació del litoral. en cadascun dels 
trams ... » 

10,00 
5,00 

35,00 

7 

• Molt d'acord 

D D'acord 

D En desacord 

• Molt en desacord 

8) «Els Ajuntaments han de percebre un ingrés per lés autoritzacions atorgades en el 
marc dels seus plans d'usos del litoral local, que estarà destinat als usos previstos en 
aquests .. » 

8 

4,76 

• Molt d'acord 
52,38 

o D'acord 

o En desacord 

33,33 • Molt en desacord 
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Gestió integral: òrgans de participació 

9) «Calen òrgans de participació local i nacionals per als operadors públics i privats a fi i 
efecte de garantir una mirada integral en el seguiment dels plans i en la determinació de 
les actuacions i inversions que se'n deriven ... » 

9 

• Molt d'acord 

o D'acord 

o En desacord 

65 ,22 • Molt en desacord 

Ens cal una llei? 

10) «El marc legal i reglamentari estatal és insuficient per ordenar els usos i garantir 
l'adequada gestió d'un recurs essencial per al país com la costa catalana .. » 

10 

4,35 

39,13 
• Molt d'acord 

o D'acord 

o En desacord 

43,48 • Molt en desacord 
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Resultats_ de la sessió del 26 de març de 2015 efectuada a l'auditori del Port de Tarragona 

1. Antecedents i context 

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 dels espais costaners que no havien sofert un procés de 
transformació urbanística i preservar-los de la seva transformació i desenvolupament urbà, per 
a garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del territori. 

El vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya amplia l'àmbit competencial sota aquest concepte, 
incorporant, entre d'altres , la gestió del domini públic maritimoterrestre. 

L'actual concepció del litoral , segmentat en funció d'un mapa competencial complex, contradiu 
l'esperit i el text deia Recomanació2002/413/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de 
maig de 2002, sobre l'aplicació de la gestió integrada de les zones costaneres 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. 

L'aparició d'un marc normatiu regulador pot donar resposta a aquestes qüestions. La 
inexistència a l'ordenament jurídic vigent de figures pròpies per ordenar el domini públic 
maritimoterrestre fa necessària l'articulació de nous instruments que, amb coherència amb el 
planejament vigent, ordenin un àmbit especialment sensible i sotmès a nombroses pressions i 
que doni resposta a les necessitats de dotar de més seguretat jurídica als agents que hi 
intervenen, criteris clars als gestors d'aquest espai i a la necessitat de delimitar els trams 
naturals i urbans de les platges. 

Es considera necessari també garantir una major simplificació dels procediments administratius 
en domini públic o servituds de protecció mitjançant l'atorgament de majors competències als 
ajuntaments. 

Pels motius exposats esdevé necessana aquesta iniciativa que doni resposta als reptes 
plantejats, atorgant ala Generalitatde 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. 

2. Objectius i funcionament de la sessió 

Abans d'iniciar la redacció d'aquesta Llei es considera important donar a conèixer els treballs 
previs d'aquesta iniciativa i crear·un espai on es pugin debatre les visions dels agents i actors 
socials que conflueixen al litoral català per tal de recollir les propostes i les aportacions que en 
sorgeixin . A tal efecte, s'han organitzat dues sessions obertes al conjunt dels actors del territori 
i la ciutadania, la de Palamós ha estat la primera. · 

Per tal de centrar i dinamitzar el debat, la sessió s'ha dividit en dues parts: una d'informativa 
(durada 1 hora) i una altra de participativa (durada 2 hores). 
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I 
Presentació de la sessió (Font: El Punt Avui) 

En la part informativa, el senyor Jordi Foz, subdirector general de Costes i Acció Territorial, ha 
explicat el document base del debat, amb les principals novetats que es presenten. A 
continuació la senyora Carme Rubió, subdirectora general de Programació Turística, ha donat 
una visió, de la llei del litoral com una una oportunitat per a l'ordenació i foment de l'ús turístic. 

En la part participativa, s'han sotmès deu qüestions a debat sobre les quals els assistents han 
pogut fer comentaris (intervencions obertes) i expressar el grau de consens o dissens en 
relació a dites qüestions. Concretament, per a cada qüestió, s'ha demanat als assistents que 
expressessin si hi estaven "Molt d'acord", "d'Acord", "en Desacord" o "Molt en desacord:'. Els 
resultats d'aquesta part de la sessió són els que es resumeixen en l'apartat 4 d'aquest 

·document 

3. Perfi l-dels assistents 

La sessió ha tingut una assistència de 73 participants, amb la distribució de perfils següent: 

17,81 

o A::lministració local 

• Generalitat Catalunya 

o lis sociació esportva 

o .1\ssociació turística 

o Empresa privada 

o Entitat sense lucre 

• Particular 

o Altres 
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En aquest apartat es recullen, de forma sintètica, els comentaris efectuats pels assistents al 
llarg de la sessió de debat. 

Es considera positiva la precisió de platges naturals-seminaturals. La determinació de 4 
tipus de platja s'ajusta més a la realitat de la costa. 

La platja com a valor turístic ho és tan pel valor de les seves platges urbanes com pel 
valor de les seves platges naturals que normalment són les que fan de reclam 
publicitari. Una platja malmesa és una platja degradada, gràcies a les mesures de 
protecció que s'imposen la platja pot arribar a ser diferent. 

És fa la reflexió que en nombroses ocasions la servitud de trànsit de 6m és la zona on 
físicament existeixen les dunes i que haurien d'estar protegides precisament del trànsit 
que en aquests casos seria més convenient que és poses a un altre lloc. enció de 
diferents sectors implicats. 

S'exposa u.na experiència amb la participació de 14 ajuntaments delimitant platges , 
verges, terme que es prefereix al de naturals. S'incideix en la importància que l'accés a 
aquestes platges sigui només a peu, i que els vehicles es deixin a 200 m de la platja 
final com a figura de protecció. 

Es té la percepció que les platges urbanes són cada cop un lloc més públic i menys 
privat. Cal que es tingui en compte l'aspecte de convivència. 

Es demana que als Consells que vol impulsar la llei estiguin representats els veïns, i 
que el debat no es centri només en el tema de l'activitat econòmica. 

Es demana que el procés participatiu'tingui un debat a Barcelona amb una 
convocatòria més amplia del sector implicat amb el litoral. 

Es vol saber si tots els sectors empresarials estaran presents en el Consell rector del 
Pla d'Órdenació del Litoral. 

Les platges urbanes estan molt saturades per la ocupació que es fa amb els serveis de 
temporada. Just les platges urbanes tenen molts serveis dels nucl is urbans proper a 
les platges, cal tenir-ho en compte per valorar aquestes necessitats. 

Es demana que la llei tingui en compte que el litoral no és només la platja sinó que hi 
ha molts serveis ecosistèmics que s'han d'avaluar, els sediments de la costa han estat 
degradats. 

La Memòria prèvia aprovada pel govern avalua els efectes econòmics però no els 
efectes sobre el medi ambient, molts degradats per un urbanisme no planificat. 

En els canons només surt la destinació dels diners: promoció i miUora dels serveis 
públ ics, gaudi general però també hauria d'haver un segon bloc destinat a protecció 
d'ecosistemes: fauna i flora i restauració ambiental per recuperar el que ht?m anat 
perdent. 
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En la classificació de les platges no es fa.esmênrè 1·a quelntitat ·d'usuaris·que reben leS 
platges i consideren que això s'ha de ten ir en compte. 

Es considera que la llei pot esdevenir una tasca addicional especialment pel que fa al 
cobrament dels canons de costes. La situació pressupostaria actual no permet aquesta 
sobrecàrrega. 

Es planteja si cal posar límits a la capacitat de càrrega de les platges, respecte a 
limitació, sabem que hi ha platges saturades i regressives i tenim un recurs molt escàs. 

La majoria de platges passen la capacitat d'ús i potser caldria establir numerus clausus. 

Es demana la incorporació d'aspectes que introdueix la llei de paisatge i els catàlegs de 
recent implantació. 

Cal tenir en compte la contaminació acústica i que els veïns i usuaris de la platja han de 
tenir la possibilitat de gaudir de l'entorn natural. 

Es fa la reflexió que les guinguetes grans com hauran de pagar méscanon, voldran fer 
més activitats per recuperar aquesta inversió. 

Un model de platja supramunicipal al voltant de la qualitat i la sostenibilitat i a partir 
d'aquí definir els productes i no a la inversa. 

Diverses intervencions manifesten recel pel que fa a l'atorgament de competències als 
ajuntaments. Manifesten que això pot portar el que les decisions es prenguin d'acord 
amb els interessos econòmics emergents. Demanen la regulació d'un òrgan de 
caràcter supramuncipal per poder resoldre problemes que puguin sorgir amb agilitat. 

Per altra banda la transferència de competència als ajuntaments pot ser un perjudici 
per la gestió integrada del litoral, atès que pot haver-hi criteris municipals molt diferents 
que vagin en contra d'aquesta. 

5. Síntesi de resultats 

Les deu qüestions formulades als assistents han estat seleccionades per tal de poder abordar i 
debatre els principals aspectes de la nova llei i conèixer el grau de consens o dissens que 
susciten. En aquest apartat s'assenyalen els resultats. 
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1) «Ens cal un pla d'ordenació del litoral que clarifiqui quins usos i instal•lacions es 

~ poden ubicar en el litoral a fi i efecte de reduir la discrecionalitat i els dubtes en la presa 
• de aecis'ions ... » 

I . 

1 

2,33 

37,21 • Molt d'acord 

o D'acord 

o En desacord 

60,47 111 Molt en desacord 

2) «El pla d'ordenació del litoral ha d'emprar tipologies intermitges entre els. trams 
urbans i naturals per donar resposta adequada a la diversitat morfològica i de demanda 
de serveis de les platges catalanes ... » 

2 

7,69 

92,31 

• Molt d'acord 

o D'acord 

D En desacord 

• Molt en desacord 
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Tipus de trams 
.... , 

3) «La regulació dels trams naturals ha de ser molt restrictiva en els usos perquè ' 
l'objectiu ha de ser la preservació i el gaudi dels seus valors naturals ... » 

3 

• Molt d'acord 

o D'acord 

O En desacord 

• Molt en desacord 

4) «La regulació dels trams urbans, i especialment dels passejos marítims, ha de ser 
flexible amb els usos i ampliar el marge d'actuació municipal...» 

4 
6,45 3,23 

• Molt d'acord 

45,16 
o D'acord 

o En desacord 

• Molt en dèsacord 
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5) «Cal que els plans d'usos del litoral local tinguin un abast superior temporal als usos ... 
de temporada (quatre anys) i incloguin tots els usos que es duen a terme en domini 
públic marítima-terrestre per incrementar la seguretat jurídica dels operadors ... » 

5 

• Molt d'acord 

o D'acord 

55 ,56 o En desacord 

• Molt en desacord 

6) «Els plans d'usos del litoral local han de permetre els Ajuntaments assumir les 
competències en autoritzacions en domini públic marítima-terrestre per incrementar 
l'eficàcia i la simplificació administrativa ... » 

6 

6,90 

• Molt d'acord 
48,28 o D'acord 

o En desacord 

44,83 • Molt en desacord 
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Ingressos 

7) «La Generalitat ha de dotar-se d'un cànon per l'explotació de les concessions 
destinat a les inversions previstes pel pla d'ordenació del litoral en cadascun dels 
trams ... » 

7 

• Molt d'acord 

o D'acord 

o En desacord 

• Molt en desacord 

27,27 

8) «Els Ajuntaments han de percebre un ingrés per les autoritzacions atorgades en el 
marc dels seus plans d'usos del litoral local, que estarà destinat als usos previstos en 
aquests .. »' · 

8 

• Molt d'acord 

o D'acord 

63,33 
o En desacord 

• Molt en desacord 
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9) «Calen òrgans de participació local i nacionals per als operadors públics i privats a fil 
efecte de garantir una mirada integral en el seguiment dels plans i en la determinació de 
les actuacions i inversions que se'n deriven ... » 

9 

5,88 

• Molt d'acord 

o D'acord 

o En desacord 

• Molt en desacord 

94,12 

Ens cal una llei? 

10) «El marc legal i reglamentari estatal és insuficient per ordenar els usos i garantir 
l'adequada gestió d'un recurs essencial per al país com la costa catalana .. » 

10 

• Molt d'acord 

o D'acord 

o En desacord 

67,86 
• Molt en desacord 
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Annex X 

53a edició 

salonautic 

10.00 h 

12.00h 

13.00 h. 

14.00 h 

15.00 h 

INTERNACIONAL DE BARCELONA 

Espai del mar 

lli Congrès espany:ol de turisme nàutic 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: Asociación Española de Estaciones Nautlcas 

Presentació del pla director de Ports 
d'Andalucia 2014-2020 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: Agencia Pública de Puertos de Andalucía 

legislació catalana d'ordenació del litoral 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat- Generali-
tat de Catalunya • 

Presentació Gran Final Campionat d'Espanya 
de Creuers 
Moll de la Fusta- Espaí del Mar 
Organitza: Real Federación Española de Vela 

li Congrès espanyol de turisme nàutic 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: Estaciones Nauticas 
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PROGRAMA D'ACTIVITATS 
divendres,-17 d'octubre 2014 

Convocatòria premis ADIN als millors 
projectes de negoci 

18.00 h ~- ADIN i els emprenedors del sector nàutic: 

Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: FADIN 

18.30 h I Presentació de la XXVIII edició de la Ruta de 
la Sal 
Moll de la Fusta - tspai del Mar 
Organitza: ANAM, Associació de Navegants d'Altura Medite
rranis 

19.00 h. I Uiurament premis circuit ANAM 2014 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Org~nitza: ANAM,Associació de Navegants d'Altura Medite
rranis 

19.30 h I Presentació circuit ANAM 2015 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: ANAM, Associació de Navegants d'Altura Medite
rrams 

19.45 h I Presentació del rallie dels parcs naturals 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: ANAM, Associació de Navegants d'Altura Medite
rranis 

20.00 h 120 Aniversari de Recambios Marinos 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: Recambios Marines, S.L 



Annex Xl 

Generalitat de Catalunya 
Escola d'Administració Pública 
de Catalunya 

Jornada de presentació i debat sobre la nova legislació 
catalana d'ordenació del litoral 

Urbanisme i medi ambient 

Divulgació, refleJÇió i debat 

Codi: 20222/2014-1 

Presentació 
la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de T erritorí i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya està treballant en l'elaboració d'una llei d'ordenació del litoral català. 

És important donar a conèixer aquest document als municipis costaners de Catalunya i saber ets dubtes que aquesta normativa 
els pugui generar, a més de crear un espai on fer totes les aportacions que considerin oportunes. 

Objectius 
Donar a conèixer l'avantprojecte de Llei d'ordenació del litoral català. 

Exposar els trets principals de la llei. 

Debatre els dubtes que aquest avantprojecte presenta als municipis costaners catalans. 

Persones destinatàries 
_Alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, tècnics municipals de plans d'usos i altres persones interesades de l'Administració 
pública catalana. 

Programa 
De 9.15 a 9.30 h 
Acredi.tació dels participants 

De9.30a10h 
Presentació 
Montserrat de Vehí i Torra 
Directora de l'Escola d'Administració PúbliCa de Catalunya 

Agustí Serra Monté . 
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat 

De 10 a 11.30 h , 
Objectius i finalitats de la llei. El nou paper dels municipis en la gestió i rordenació del litoral. 
Jordi Foz i Dalmau 
Subdirector de Costes i Acció Territorial 
Josep M" Aguirre 
Professor de dret administratiu de la Universitat de Girona i Advocat 

D'11.30 a 12 h Pausa 

De 12a 13h 
Fórum participatiu entre els assistents 

De 13.00 a 13.30 h 
Preguntes, conclusions i cloenda 

Dates i horari 
18 de novembre de 20)4, de 9.30 a 13.30 h 

Lloc 
Escola d'Administració Pública de Catalunya 
CI Girona, 20 
08010 Barcelona 

Places 
180 



CONCLUSIONS, , PREGUNTES I PROPOSTES PLANTEJADES PELS ASSISTENTS A LA 
JORNADASE>BRE l'A\1AN"fPROJECTE DE LLEI DEL LITORAL CATALÀ CELEBRADA EL 18 DE 
NOVEMBRE DE 2014 f\ LA SEU DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE 
CATALUNYA 

(en blau, respostes fetes al moment) 

1. Quan es regula el destí dels recursos dels ingressos derivats de la gestió de les con
cessions i les platges no fem referència a la necessitat de protegir el medi marí. 
Caldria tenir en compte que es tracta d'una competència estatal i per tant veure fins 

-quin punt els municipis o la Generalitat hauríem de tenir-ho com a objectiu. 

2. Es constata la necessitat de que es revisin els nous atermenaments d'acord atès la 
manca d'adequació a la realitat. 

3. La definició que es fa a la legislació estatal quan parla dels establiments que es po
den ubicar a les platges referint-se a establiments "expenedors de menjar i beguda 
no respon a la realitat. 

4. Quan es preveu que els ingressos que provenen de la utilització i explotació del 
domini públic maritimoterrestre es destinaran íntegr-ament al manteniment de la 
seva franja litoral d'acord amb els criteris fitxats pel Pla d'ordenació del litoral i el 
seu Pla d'ús del litoral i les platges, sens fa referència a que la gestió econòmica 
'pressupostària impedeix vincular directament els ingressos a una despesa. 

Es parla en el sentit que res impedeix d'acord amb la previsió d'ingressos derivats 
d'aquests conceptes es faci en la mateixa proporció una partida de despesa amb 
aquesta finalitat. 

5. Es demana incorporar fòrums de participació que ja existeixen al territori als Con
sells Rectors que incorporin agents implicats 

6. Es planteja la possibilitat d'incorporar criteris constructius per les guinguetes. 

7. El Departament de Medi Ambient demana participar en la delimitació dels tipus de 
platges. 

8. Es planteja si en cas d'alineació de façana, amb planejament aprovat, pugui fer-se 
directament una autorització d'obres de l'Ajuntament. 

9. Qüestionar el caràcter necessari o no del tràmit d'avaluaci(l ambiental en els serveis 
de temporada. 

10. Algun ajuntament manifesta certa recança a un excés de regulació, especialment en 
trams naturals de platges. Poden aparèixer noves limitacions i fer gairebé impossi
ble un ús turístic d'aquest tipus de trams. 

r~r~~(·;:~ 
l u 111 ~ <; o a. n. 20 u j :· , 

1 
~ 1 o ,' Ü~~ L;(~6" J ¡,'~; 'yf•,;¡,~- ¡ 

, ..... ,.~ ·· 
i. ,~ 1 



11. Es demana que la LOLC miri de portar una gestió conjunta de les adscripcions por
tuàries i del litoral. Reclamació en el sentit de preveure una major coordinació. Es 
recorda que Ja Llei de Ports catalana és qui gestiona aquests espais i que no cal es
perar Ja nova Llei per establir mecanismes que suposin una major coordinació. 

12. Considerar que la LOLC tingui en compte el dèficit de sediments i la gestió d'aquests 
per a la regeneració dels espais litorals. 

13. Un pensament estès i manifestat per més d'un ajuntament sobre el fet que, en as
sumir més competències, no es compliqui la tramitació i no disposin de prdu mit
jans tècnics per exerci r aquest nou horitzó competencial. L'assumpció d'aquestes 
competències, d'acord amb el que estableixi el pla director d'ordenació i el plans Jo
cals corresponent, suposarà una notable simplificació amb els mateixos mitjans de 
què disposen els ajuntaments. 

14. Pel que fa al règim de control i d'inspecció i sancionador, alguns ajuntaments mani
festen que ca ldrà que la presència de la Generalitat sigui permanent, perquè aques
ta pugui actuar on no hi arribin ejs consistoris. Manifesten que, d'aquesta manera, 
es podrà don-ar cobertura quan hi hagi un problema polític de fons o bé 
d'escassetat de mitjans. 

15. Se sol·licita que la nova Llei faciliti la tramitació i que sigui fàcil d'aplicar, per fugir 
del col ·lapse administratiu que pot suposar afegir més legislació. 

16. Que la Generalitat continuï tenint una visió més global, un enfoc més territorial, en 
· contraposició de la major autonomia local que impulsa. ' 

17. Aclariment sobre els cànons que es puguin cobrar sobre ocupació i sobre activitats: 

o Si autoritza la Generalitat, cobra un cànon per activitat. 
o Si autoritza l'Ajuntament, cobra un cànon per activitat. 

En ambdós casos, l'AGE continua cobrant el cànon d'ocupació del DPMT. 

18. Reclamació sobre serveis de temporada, en el sentit de si la nova Llei admetrà mo
dificacions de les ubica,cions de les instal ·lacions, sense haver d'esperar la resolució 
de la D(JOTU. Es remet a allò que s'acordi en el marc del pla director d'ordenació i 
als corresponents plans locals. 

19. Incidència en els trams naturals, en els sentit de limitar-ne els accessos. 

20. Quins terminis hi ha previstos per a l'aprovació de la nova LOLC ? Es preveu 
l'aprovació de la memòria preliminar (aprovada el passat 25.11.2014), un tràmit 
parlamentari d:uns.3ismesos i una tramitació administrativa d'uns altres sis mesos . 
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21. Es planteja la possibilitat que la LOLC estimi el sentit del silenci en zona de servitud 
de protecció. Es manifesta que Ja DGOTU preveu introduir el silenci positiu en les 
autoritzat ions en aquesta franja de sòl. 

22 . Possibilitat que en el marc del pla director d'ordenació i als corresponents plans 
locals, s'agilitin al màxim la tramitació dels serveis de temporada . 

23 . Referent a la classificació de l'es platges: L'observació del que actualment pOden ser 
' platges urbanes, semi-urbanes, semi-naturals o naturals pot quedar molt desdibui

xada si es contempla l'evolució històrica de la dinàmica litoral i el creixent dèficit 
sedimentari que pateix la costa (Veure document .del Llibre Verd de/litoral Català\ 
Una llei amb el títol d'ORDENACIÓ hauria de preveure quines són les platges de 
màxima prioritat a mantenir i quines poden tenir una lliure evolució. Els motius, 
que hauran de ser evidentment estratègics, es poden basar tant en el seu interès 
natural, turístic o de. defensa, però sempre caldrà contemplar que una part signifi
ca.tiva de la costa no pot tenir garantida la seva persistència en el temps, i caldrà 
veure quines actuacions de fixació de platja es poden plantejar en cada cas. 

24. Responsabilitat en el dèficit sedimentari: La responsabilitat de la pèrdua de .sorres 
{d'aproximadament 1,5 metres/any de mitjana al litoral català) cal observar-la glo
balment i pondera els efectes reals de la sobre-urbanització amb paviments im
permeables de conques i l'execució d'endegaments amb sorrals per evitar 
avingudes. Cal valorar aquest dèficit com una responsabilitat dels municipis litorals 
{amb construccions al front marítim), però també, i sobretot, de les actuacions que 
s'han dut a terme les darreres dècades al darrera de la costa, terra endins. 
Que aquesta llei s'englobi dins la nova Llei de Territori cal considerar-ho com una 
gran oportunitat per fer corresponsables tots els agents implicats en la pèrdua de 
sorres al litoral i la possibilitat de mancomunar esforços i actuacions entre 
municipis. 

25. La incidència del ports:_A nivell sectorial és el moment de revisar l'enfoc del paper 
de les infraestructures portuàries en relació a la possibilitat que ofereixen de gesti
onar les sorres de forma més eficaç i eficient. Tot i que una certa part del sediment 
que circula per davant dels dics principals és susceptible de perdre's mar endins en 
períodes de forts temporals {per efectes de la dinàmica trànsversal), el fet de rete
nir les sorres a un costat del port i evitar que es perdin al seu pas davant d'altres in
fraestructures dures -com els passeigs marítims o línies de ferrocarril-, . ofereix la 
possibilitat d'aprofitar aquestes sorres. S'obra la possibilitat que, a banda de poder 
transvasar aquest material, s'aprofiti l'oportunitat per fer recircular el sediment i/o 
garantir la seguretat d'aquelles platges considerades estratègiques per al territori. 
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El Test de pimes ~ .. / 

Dades de la iniciativa 

Títol 
Avantprojecte de la Llei d'ordenació del litoral català 

Identificació de la població d'empreses afectades 

1. Estimació del nom.bre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci , diferenciades segons la seva dimensió: 

Tipus d'empresa Nombre d'empreses Volum de negoci 

Microempreses 48.530 5.010.959,00 € 

Petites 2.955 .3.637.160,00 € 

Mitjanes 288 1.700.023,00 € 

Grans 80 1.847.752,00 € 

2. Estimació del nombre de treballadors ocupats .a les pimes del sector (indiqueu el nombre de treballadors) 
190.941 . 

Observacions 

Els resultats del punt 1. són la suma dels imports corresponents al següents subsectors: 
478 i 479 Comerç al detall en parades i fora d'establiments 
55 Serveis d'allotjament 
56 Serveis de menja i begudes 

• 

Per manca d'informació m$s precissa, s'hi han sumat totes les empreses de cadascun d'aquests 
susectors tot i que només una petita part d'aquests establiments estaran situats en algunes de les 
zones sobre les que estableix les seves mesures l'avantprojecte de llei -(el domini públic 
maritimoterrestre, la zona de servitud de protecció o la zona d'influència del domini públic) . 

Consulta al sector afectat 

3. S'ha consultat les pimes del sector afectat o les associacions empresarials que les representen sobre el disseny 
de la norma i les opcions de regulació abans de començar la tramitació? 

4. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles associacions empresarials que representin la major part 
de les pimes del sector afectat? 

Observacions 

Sí No . 

Els dies 18 i el 26 de març es van fer dues sessions obertes a tots els interessats per donar a 
conèixer les mesures que inclou l'avantprojecte de llei. La primera es va fer a Palamós i la segona 
a Tarragona. A la primera hi van assistir 56 participants dels quals: 
25,00% representants de la pròpia Generalitat 
23;21% membres d'ajuntaments 
14,29% membres d'entitats sense ànim de lucre 
10,71% representants d'empreses privades 
10,71% membres d'associacions turístiques 
8,93% membres d'associacions esportives . ' 

En la sessió de Tarragona hi van assistir un total de 73 participants d'àcord amb aquesta 
distribució: 
16,44% representants de la pròpia Generalitat 
24,66% membres d'ajuntaments 
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9,59% membres d'associacions turístiques I . . . . , ! 
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La convocatòria de les dues sessions així com els resultaf§ de èaè:fasóTrïa d'elles s'adjunten a la 
memòria d'impacte com a annexos VIII i IX respectivament. 

Mesurament de l'impacte sobre les pimes 

5. S'ha quantificat les càrregues administratives que es deriven del compliment de les mesures proposades? 

6. S'ha quantificat els costos financers o els costos substantius més rellevants de la proposta normativa? 

7. Es garanteix que els costos que es generen per a les pimes no impliquen .desavantatges competitius en relació 
amb les empreses de major dimensió? 

8. Es g~ranteix que les pimes poden operar en condicions de fliure competència en el mercat? 

Observacions 

Sí No 

~ · o 

En la memòria s'ha avaluat la reducció de càrregues adminsitratives. Aquesta reducció, que té un 
• impacte postitiu per a les empreses i per a la resta d'agents implicats, afavorirà també les pimes 

que vulguin fer determinades obres en les zones de servitud de protecció (mesura 3) i les que 
vulguin fer activitats en el domini públic previstes en els plans d'ús del litoral i les platges (mesura 
4). Per altra banda el cànon d'explotació de l'activitat que proposa implantar l'avantprojecte i que 
cobraria la Generalitat anirà en funció de la superfície ocupada per la qual cosa gravarà més a les 
activitats amb major ocupació del domini públic. És de suposar que les empreses que sol.licitin una 
major ocupació siguin també les més grans. 
L'avantprojecte de llei no inclou cap cost financer o substantiu ,per a les empreses ni pere,¡ la resta 
d'agents implicats. 

Valoració de mesures específiques per a les pimes 

Sí No 
9. S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el compliment de la regulació per a les émpreses més petites 

i, alhora, permeti assolir els objectius públics perseguits? D ~ 

Alguns exemples són: 
a. Exempcions temporals o períodes transitoris més llargs. 
b. Exempcions totals o parcials. 

c. Reduccions o bonificacions de quotes i ajudes financeres directes. 

d. Simplificació d'obligacions d'informació. 

e. Campanyes informatives, guies d'usuari, formació específica, atenció a l'usuari o altres mesures per millorar 
l'accés a la informació. 

f. Altres mesures que beneficiïn especialment les pimes. 

1 O. S'ha adoptat alguna d'aquestes opcions de regulació més flexibles per a les pimes a la proposta normativa? 

11 . S'ha redactat Ja proposta normativa en un llenguatge senzill i comprensible per a una persona sense formació 
específica en dret? 

12. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal de fer-Jo més accessible? 

Observacions 

~D 

No s'ha previst cap mesura simplificadora per a les pimes però la proposta normativa contribueix a 
simplificar el marc regulador del sector per tal de fer-lo més accessible des del moment en que 
simplifica l'autorització de determinades obres i usos en les zones de servitud de protecció i també 
permet tramitiar des dels ajuntaments les autoritzacions d'activitats en el domini públic previstes en 
els seus plans d'usos. Aquestes darreres autoritzacions abans calia tramitar-les des de la 
Generalitat. 
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