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Informació bàsica: 

Contingut de la proposta i aspectes principals I 
L'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral té per objectiu regular l'ordenació del litoral, a 
l'empara de l'article 149.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que atribueix a 
l'Administració de la Generalitat la competència exclusiva en aquesta matèria, respectant el 
règim general del domini públic. 

Es instruments de planificació previstos per ordenar el litoral són dos: el Pla d'ordenació del 
litoral, i els plans d'ús del litoral i les platges. L'avantprojecte defineix el Pla d'ordenació del 
litoral com l'instrument bàsic d'ordenació i gestió integrada de l'àmbit terrestre i marí del litoral 
català, i configura els plans d'ús del litoral i les platges com un instrument per ordenar, en 
l'àmbit municipal, els serveis de temporada i determinades activitats que es planifiqui situar al 
llarg de l'any en el domini públic maritimoterrestre i en els terrenys de titularitat pública que 
inclogui situats en la seva zona de servitud de protecció. 

Així mateix, s'ha regulat el règim d'intervenció administrativa en les zones de servitud. En 
aquest aspecte, s'ha de destacar que s'ha establert un règim de declaració responsable davant 
els ajuntaments per a determinades obres i usos que no impliquin increment de superfície 
ocupada ni de la volumetria existent, ni un canvi de l'ús autoritzat (que actualment era 
competència de l'Administració de la Generalitat), a fi de facilitar la gestió administrativa als 
administrats, els quals necessàriament han de sol·licitar la corresponent llicència o 
comunicació urbanística municipal. 

Quant al domini públic maritimoterrestre, l'avantprojecte en regula la gestió dels títols 
d'ocupació i ús, bàsicament a través d'autoritzacions i concessions; tanmateix, a fi acostar la 
ciutadania a la presa de decisions i de reduir els terminis per al seu atorgament, també s'ha 
previst que els ajuntaments puguin atorgar autoritzacions per a determinades activitats -que 
no necessàriament han de ser en la temporada d'estiu- sempre que les hagin previst en els 
respectius plans d'ús. 

D'altra banda, en la llei també es regula el règim econòmic financer del domini públic 
maritimoterrestre, que com a aspecte més rellevant, es preveu la creació d'un nou cànon en 
favor de la Generalitat per a l'explotació d'activitats que requereixin una concessió. Els 
ingressos d~rivats . çl,e)q liquidació d'aquest cànon resten afectats a la millora, conservació, 
recyper9çió~ ! re?,t9~raç(~çlel domini públic maritimoterrestre del litoral de Catalunya. 

També es preveu artiêtllar instruments de participació pública, entre els quals destaca la 
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creació del Consell Rector del Pla d'ordenació dè!~litoràn efs consells rectors dels plans d'ús del 
litoral i les platges que, en el marc élels···plans i instr'ñments que preveu aquesta Llei, exerciran 
les funcions de participació, consulta i tutela detl la gestió, vetllant pel compliment de la 
normativa reguladora. 

L'avantprojecte també estableix el nou marc competencial entre la Generalitat d~ Catalunya i 
els ajuntaments, concreta els òrgans competents en matèria de protecció de la legalitat i crea 
la Comissió d'Ordenació del Litoral depenent de l'Administració de la Generalitat, amb funcions 
de caràcter resolutiu, consultiu i informatiu i, a instàncies dels ajuntaments, amb funcions 
interpretatives. Destaca el fet que per primer cop una única norma ordena les competències 
de la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació del litoral. 

Finalment, es regula la inspecció del litoral, les seves facultats i funcions, i atorga la condició 
d'autoritat al personal al servei de les entitats públiques al qual s'encomanin aquestes 
funcions. 

Objectius I 
L'objectiu d'aquest avantprojecte de llei és regular l'ordenació del litoral (desenvolupant la 
competència exclusiva que preveu l'article 149.3 EAC en aquesta matèria), mitjançant els 
instruments de planificació esmentats (el Pla d'ordenació del litoral, i els plans d'ús del litoral i 
les platges), amb els quals es pretén millorar la seguretat jurídica en l'ordenació del litoral 
català. 

D'altra banda, amb la regulació del règim d'intervenció administrativa, tant de la Generalitat 
com dels ajuntaments, es vol assolir un major grau de simplificació en la gestió del litoral. 

Així mateix, s'han introduït noves fonts de finançament, i s'han previst nous mecanismes de 
coordinació i participació, amb la finalitat de millorar-ne la gestió i la preservació del litoral. 

I Pressupost I 
Informes i al·legacions integrades en la seva tramitació (índex dels documents que 
composen l'expedient administratiu- amb la memòria justificativa-, convenis, ... ) 

Memòria general 
Memòria de l'avaluació de l'impacte de les mesures proposades 
Informe jurídic preliminar 

Referències, si escau, en el Pla de Govern I 
En el Pla de Govern de la XI Legislatura, s'inclou com una mesura inclosa en l'Objectiu de 
"Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, 
tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials" (apartat 2.6.4) . 

Variables d'entorn: 

l Antecedents i dades de context (*) 

m~r~r;·~~·, :··· ;· ~ ··; ·; ·: ·v-r ·· · · ··· 
"IOta'"rRI Of!NIAAL 1 

· ~" t 7 o a. 1t ~o 21 ~h J : 

~ ~ .. ~ vv Uf •. J· ~ ~~ · i.~.~-~~~l. · · : ·. 
! 

.... 
:...l&it~ ~ -~ ·- .' ..t . 



' " ~ e . ,. .. (' .iL lèl ' mm Generalitat de Catalunya 

I Observacions 

I Fet rellevant (Sí/No) I Fet noticiable (Sí/No) 

(*) En aquest apartat s'inclou, entre d'altres, informació referent als antecedents que 
emmarquen l'actuació i les dades de context més rellevants, el suport mostrat pels organismes 
d'ens locals i els agents socials més significatius i tota aquella informació referent als 
organismes participants (les seves funcions i composició, les relacions amb la Generalitat, 
memòria d'activitats, si escau, etc.). 

r
'l'N(~. · ...... ':'·. :n:·r;;; .. -:.:--"'.Ï.t •,. ~- ' ~ . · ·~, 

. . t:\Hf~fftf! tJIHI~AL ¡ 

· 1 · 1~ " J. ' ~: O O~ lt t ¡¡ 2 t J b · ; 

~ I 
~ . . ' ~ ~. 


