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Data: 23 de novembre de 2016 

Assumpte: Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral 

1.- Objecte de !'informe 

Es sotmet a informe preliminar d'aquesta Assessoria Jurídica I'Avantprojecte de llei 
d'ordenació del litoral, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 7/1996, de 5 de julio!, 
d'organització del serveis jurídics de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb 
l'article 36.3.d de la Llel 13/2008, del 5 de novembre, de la presidencia de la Generalitat i 
del Govern -en la redacció donada per la disposició final .tercera.3 de la Llei 26/2010-, i 
amb l'apartat 11.1 O de les Directrius sobre contingut de l'expedient i procediment 
d'elaboració de disposicions de caracter general, aprovades per I'Acord de .Govern de 19 
de maig de 2009. 

2.- Conclusions 

S'informa favorablement l'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral a fi que pugui iniciar 
la tramitació corresponent. 

3.- Analisi jurídica 

L'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidencia de la Generalitat i del 
Govern, regula · la iniciativa legislativa del Govern. Concretament, en regula el 
procediment, i en l'apartat tercer -modificat per la disposició final tercera.3 de la Llei 
26/2010- se'n regula el contingut. 

Aquesta regulació cal que es completi, en tot alió que resulti vigent, amb les directrius 
sobre contingut de l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions de can3cter 
general, aprovades per I'Acord de Govern de 19 de maig de 2009, així com altres normes 
que siguin d'aplicació, com per exemple, el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures 
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per a l'eliminació . de tramits · i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat 
económica; I'Acord del Govern de 13 d'abril de 201 O, que a prava la Guia de Sones 
Practiques; i I'Acord del Govern de 1'11 defebrer de 2014, que aprova el Test de pimes. 

Exposat !'anterior, s'analitza jurídicament I'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral. La 
proposta d'aquest avantprojecte de llei ha estat iniciada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat, concretament perla Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. 

3.1.- Tramitació i documentació de 1' Avantprojecte de Llei. 

El procediment que cal seguir per a l'elaboració i la tramitació deis avantprojectes de llei 
és l'establert en l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidencia de la 
Generalitat i del Govern, i en alió que sigui aplicable l'establert al Títol VI de la Llei 
39/2015, d'1- d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

D'acord amb l'apartat 2 de l'article 36 de l'esmentada llei la tramitació d'un projecte de llei 
requereix l'acord previ del Govern sobre l'oportunitat de la iniciativa i s'inicia a proposta 
del departament interessat, al qual correspon elaborar l'avantprojecte de llei 
corresponent. Perla seva banda, I'Acord del Govern de 19 de maig de 2009, en la part 
relativa a l'oportunitat de les iniciatives del Govern, determina que l'acord preví del Govern 
sobre l'oportunitat d'elaborar un avantprojecte de llei ha de contenir una memoria 
preliminar. 

Mitjanc;ant Acord del Govern de data 25 de novembre de 2014 es va aprovar la memoria 
preliminar a l'inici de la tramitació de l'avantprojecte de llei de l'ordenació del litoral catala, 
per la qual cosa no era aplicable el tramit de l'article 133 de la Llei 39/2015. Aixo no 
obstant, i com s'acredita en els annexos 9 a 11 de la memoria d'avaluació d'impacte 
d'aquest avantprojecte, la Direcció General d'Ordenació del . ferritori i Urbanisme va 
realitzar jornades i sessions de participació pública respecte a l'elaboració d'una llei 
d'ordenació del litoral catala. · 

De conformitat amb l'article 36.3.a de la Llei 13/2008, en la redacció donada per la 
disposició final tercera.3 de la Llei 26/2010, els avantprojectes de llei han d'anar 
acompanyats d'una memoria general que incorpori els estudis, els informes i els 
dictamens pertinents sobre la necessitat de la iniciativa, i que ha de contenir, com a 
mínim, l'adequació de la norma als fins que es persegueixen; el marc normatiu en qué la 
norma s'insereix; la relació de les disposicions afectades per l'avantprojecte de llei_ i la 
taula de vigéncies i derogacions resultants; la competencia de la Generalitat sobre la 
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materia, i la relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'at&gar el 
tramit d'audiéncia o la procedencia de sotmetre l'expedient a informació pública. 

Així mateix, d'acord amb alió establert a l'article 36.3.b de la citada Llei 13/2008, en la 
redacció donada per la disposició final tercera.3 de la Llei 26/201 O, els avantprojectes de 
llei han d'anar acompanyats d'una memoria d'avaluació de !'impacte de les mesures 
proposades, que ha d'incloure, com a mínim, un informe d'impacte pressupostari, en qué 
s'avalua la repercussió de l'avantprojecte de llei en els recursos personals i materials i en 
els pressupostos de la Generalitat, i també les fonts i els ·procediments de financ;ament, si 
escau; un informe d'impacte económic i social, en qué s'avaluen els costos i els beneficis 
que implica la iniciativa legislativa per als seus destinataris i per a la realitat social i 
económica; un informe d'impacte normatiu, en qué s'avalua la incidencia de les mesures 
proposades per la norma en termes d'opcions de regulació, de simplificació administrativa 
i de reducció de carregues administratives per als ciutadans i les empreses; i, finalment, 
un informe d'impacte de genere. 

Consta a l'expedient una memoria general i una memoria d'avaluació de !'impacte de les 
mesures proposades (que inclou el test de pimes) del director general d'Ordenació del 
Territori i Urbanisme de dates 28 de setembre de 2016. 

En termes gef)erals, es pot considerar que en l'elaboració d'aquest avantprojecte de llei 
s'ha tingut en compte la normativa aplicable corresponent. 

Per tant, l'avantprojecte amb tota aquesta documentació i amb aquest informe jurídic 
preliminar, es pot incorporar al Sistema d'lnformació, Gestió i Tramitació deis Documents 
del Govern (SIGOV) per dur a terme el tramit d'audiéncia interdepartamental perqué els 
diferents departaments puguin formular les observacions que considerin pertinents i un 
cop valorades les observacions efectuades, s'ha de sotmetre a la corresponent sessió del 
Consell Técnic. En qualsevol cas, són preceptius els informes del Departament de la 
Vicepresidencia i d'Economia i Hisenda pel que fa a !'impacte pressupostari, i de la 
Direcció General de Modernització i lnnovació de I'Administració del Departament de 
Governació quant a !'estructura organitzativa. 

També cal indicar que de conformitat amb l'establert a l'article 20.1.b) del Decret 
277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
caldra disposar de !'informe del Servei d'Organització del Departament. 

Així' mateix, de conformitat amb I'Acord de Govern de 19 de maig de 2009, -apartat relatiu 
al procediment d'elaboració-, i amb l'article 3.g de la Llei 11/1989, de 1 O de juliol, de 
creació de l'lnstitut Catala de les Dones, en la redacció donada per la disposició final 
primera.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, en el 
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moment d'iniciar el tramit d'audiéncia interdepartamental s'ha d'haver efectuat la sol-licitud 
d'informe d'impacte de genere a l'lnstitut Catala de les Dones. 

D'altra banda, la Memoria general que acompanya I'Avantprojecte de llei propasa 
sotmetre'l a informació pública de conformitat amb alió previst en l'article 36.4 de la Llei 
13/2008; així com també es propasa donar audiencia a les associacions representatives 
deis ens locals, als col·legis professionals amb competéncies relacionades amb 
l'ordenació del litoral i altres ens interessats que en puguin resultar afectats, als 
ajuntaments, consells comarcals i diputacions afectats pel litoral, a I'Area Metropolitana de 
Barcelona, i al ministeris de I'Administració de I'Estat afectats per llurs competéncies 
sectorials. 

Una cop efectuats els tramits d'audiéncia i d'informació pública, de conformitat amb 
l'article 36.3.c de la Llei 13/2008 -en la redacció donada per la disposició final tercera.3 de 
lá Llei 26/2010-, la unitat competent haura d'elaborar una memoria en qué constin les 
consultes formulades, les al ·legacions presentades, les raons que han dut a estimar-les o 
desestimar-les i la incidencia de les consultes i les al·legacions en la redacció final de 
l'avantprojecte de llei. 

El text ha de ser informat favorablement pel Consell Técnic abans que sigui trames 
l'avantprojecte a la Comissió de Govern Local de Catalunya ates que afecta el régim 
local, de conformitat amb alió establert a l'article 193.1.a del Text refós de la Llei municipal 
i de régim local de Catalunya. 

Així mateix, l'avantprojecte de llei haura de ser dictaminat pel Consell de Treball 
Economic i Social de Catalunya, per a l'emissió d'informe preceptiu que preveu l'article 

2.1 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, ates que el projecte incideix en matéries socio
económiques. 

D'acord amb l'article 9.1.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica 
Assessora, és facultatiu el dictamen d'aquest organ en tractar-se d'un avantprojecte de 

llei. 

La nova versió de l'avantprojecte s'ha de trametre a aquesta Assessoria Jurídica a l'efecte . 
de l'emissió de !'informe final i, previa inclusió a l'ordre del dia del Consell Técnic, pot ser 
sotmés a la consideració del Govern. 

3.2.- Adequació de la proposta al marc normatiu vigent i a les directrius de técnica 

normativa. 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 04 
Fax 93 495 80 20 
http://www.9encat.caVterritori 

4 



R11'l Generalitat de CataJ\.mya · 
WW Departary¡er¿t d~ Térfitori i' Sostenibilitat 

Secretaria 'Gen"eral · · ._.,, · , 
Assessoria Jurídica . ,. 

r 
PMigp~\_f~fMt ,. ·: 

S.4 ,, H: ~ o N 1' i ti 21 ,. : · • O, f. uJ J l • 

~ / ~iiJ~t. t>t: fi~r!. ~~ ·.· ='Pi' ·. , 
- ... ..1 ....... ~ 

'-~. .1 

3.2.1- Ambit competencia! i normatiu 

L'article 55.2 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon al Parlament 
exercir la potestat legislativa; i l'article 62.1 de I'Estatut disposa que el Govern té iniciativa 
legislativa, la qual s'ha concretat en l'article 36.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de 
la presidencia de la Generalitat i del Govern. 

Cal destacar que un deis principis r~ctors reconeguts en el Capítol V del Títol 1 de I'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya és el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l'equilibri 
territorial. Eil aquest sentit, l'article 46 de I'Estatut estableix que els poders públics han de 
vetllar per la protecció del medi ambient per mitja de l'adopció de polítiques públiques 
basadas en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col-lectiva i intergeneracional, 
les quals han d'assegurar, entre d'altres, la defensa del litoral. 

D'altra banda, l'apartat 3 de l'article 149 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a 
la Generalitat la competencia exclusiva en materia d'ordenació del litoral, respectant el 
regim general del domini públic, que inclou en tot cas: a) L'establiment i la regulació deis 
plans territorials d'ordenació i ús del litoral i de les platges, i també la regulació del 
procediment de tramitació i aprovació d'aquests instruments i plans; b) La gestió deis títols 
d'ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre, especialment l'atorgament 
d'autoritzacions i concessions i, en tot cas, les concessions d'obres fixes a la mar, 
respectant les excepcions que es puguin establir per motius mediambientals en les aigües 
costaneres interiors i de transiGió; e) La regulació i la gestió del regim economic financer 
del domini públic maritimoterr'estre, en els termes que preveu la legislació general; i d) 
L'execució d'obres i actuacions al litoral catala quan no siguin d'interes general. 

Així mateix, l'apartat 4 de l'article 149 de I'Estatut atribueix a la Generalitat l'execució i la 
gestió de les obres d'interes general situades al litoral catala, d'acord amb el que estableix 

l'article 148. 

Quant a les competencies locals, cal tenir . en compte que l'article 84.2.n) de l'Estatut 
estableix que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competencies propies, en 
els termes que determinin les lleis, sobre la regulació, la gestió i la vigilancia de les 
activitats i els usos que es porten a ternie a les platges. 

Respecte a l'ambit normatiu de l'avantprojecte, cal indicar que el regim general del domini 
públic maritimoterrestre esta regulat en la Llei 22/1988, de 28 de julio!, de costes, 
modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de 
modificació de la Llei de costes, i en el Reial Decret 876/2014, de 1 O d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de costes. 
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En aquest marc normatiu sectorial ·de costes, cal destacar les sentencies del Tribunal 
Constitucional 149/1991, de 4 de juliol, i 198/1991, de 17 d'octubre, per les quals es va 
reconeixer la competencia de les Comunitats Autonomes per autoritzar els usos permesos 
en la zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre, en base a les 
quals es va aprovar el Decret 55/1992, de 1 O de febrer (DOGC núm. 1570, de 18.3.1992). 
Així mateix, cal tenir en compte el primer traspas en aquesta materia d'ordenació del litoral 
efectuat mitjanc;ant el Reial decret 3301/1981, de 18 de desembre, i els traspassos de 
funcions i serveis de I'Administració de I'Estat a la Generalitat de Catalunya en materia 
d'ordenació i gestió del litoral efectuats mitjanc;ant els Reials decrets 1404/2007, de 29 
d'octubre, i 1387/2008, d'1 d'agost. 

D'altra banda, cal tenir en compte les sentencies que ha dictat el Tribunal Constitucional 
en els recursos d'inconstitucionalitat interposats contra l'esmentada Llei 2/2013: STC 
233/2015 (BOE 296, d'11.12.2015); STC 6/2016 (BOE 45, de 22.2.2016); STC 28/2016 
(BOE 71, de 23.3.2016); i STC 57/2016 (BOE 97, de 22.4.2016). 

També cal ter esment a la disposició addicional sisena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
relativa a l'ordenació i gestió del litoral en materia de costes; i a la sentencia del Tribunal 

· Constitucional 17/2016 (BOE 57, de 7.3.2016} que va desestimar el recurs 
d'inconstitucionalitat interposat pel Presidente del Gobierno únicament contra l'apartat 
sete d'aquesta disposició addicional sisena (F.O 2n). 

En últim terme, i de conformitat amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació 
denominació i determinació de l'ambit de competencia deis departaments de 
I'Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament de Territori i 
Sostenibilitat la competencia en la política i la planificació territorial i l'urbanisme. Així 
mateix, en els articles 124 i següents del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de 
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, s'especifiquen les funcions 
atribu'ldes a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme en materia de 
planificació i en materia de costes r d'ordenació i gestió del litoral. 

D'acord amb aquest marc competencial, l'avantprojecte de Llei estableix, respectant el 
regim general del domini públic maritimoterrestre, els instruments d'ordenació i gestió del 
litoral, el regim d'intervenció administrativa en les zones de servituds, les especificitats en 
l'ambit de Catalunya en la tramitació d'autoritzacions i concessions, un regim economic 
financer del domini públic maritimoterrestre complementari, entre d'altres aspectes. 

3.2.2.- Contingut de 1' Avantprojecte de Llei 
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El text de I'Avantprojecte es compasa q'un preambul, tre'ñta-tres artiCiés~·tres'' disposicions J 

addicionals, cinc disposicions transitóries, una disposició derogatoria i dues disposicions 
finals. 

El Preambul, indica quin és l'objectiu i la finalitat de la norma i justifica la necessitat de 

dur-la a terme. 

El Títol primer, relatiu a les disposicions generals, conté l'objecte, l'ambit d'aplicació i les 
finalitats de l'avantprojecte de llei. 

Respecte a aquest títol, i concretament a l'ambit d'aplica~ió de les seves disposicions, que 
com s'estableix a l'article 2 poden afectar als béns del domini públic maritimoterrestre del 
litoral de Catalunya o a la seva zona d'influencia, cal fer un seguit de consideracions. 

Pel que fa al domini públic maritimoterrestre, la classificació i definició del qual esta 
establert en els articles 3 i 4 de la Llei de costes, cal posar de relleu que la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional (STC 28/2016, FD 3r; i STC 149/1991, FD 4 A) ha especificat 
que "la competencia autonómica en materia d'ordenació del litoral s'estenia al domini 
públic maritimoterrestre", sens perjudici de les limitacions que I'Estat pugui establir com a 
titular del domini o en exercici de la seva competencia mediambiental, les quals en cap 
cas poden determinar un regim concret d'utilització i ocupació del domini, imposant-ne un 
ús concret. 

Pel que fa a la zona d'influencia del domini públic maritimoterrestre, cal destacar que a 
diferencia de l'article 30 de la Llei de costes -que determina aquesta zona a partir del límit 

( 

interior de la ribera del mar-, l'avantprojecte delimita la franja de 500 metres d'amplada de 
la zona d'influencia a partir de l'atermenament del domini públic maritimoterrestre, en 
coherencia amb l'ambit territorial d'aplicació del pla director urbanístic del sistema 
costaner de Catalunya vigent (art. 4.1 PDUSC), la qual cosa és compatible amb la 
regulació de mínims de la legislació estatal, ates que la superfície de la zona d'influencia 
delimitada a partir de l'atermenanient sempre sera superior a la delimitada a partir dellímit 
interior de la ribera del mar. 

Aixó no obstant, als efectes de l'aplicació de les determinacions de l'avantprojecte, 
aquesta zona d'influencia s'entén com un espai físic, en el qual també s'engloben 
majoritariament els terrenys afectats per la zona de servitud de protecció i transit. 

D'altra banda, pel que fa a la possibilitat que el Pla d'ordenació del litoral pugui ampliar la 
zona d'influencia (art. 2.b, 6.3 i 7.1.b de l'avantprojecte), cal tenir en compte que aquesta 
opció esta emparada en alió establert en article 30 .1 de la Llei de costes, que permet als 
instruments d'ordenació territorial i urbanística afTlpliar l'esmentada zona d'influencia. 
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En el títol segon, s'estableixen els instruments d'brd~Qª~io i ·géistiq ;geJ litoral'. El títol es: 
divideix en 4 capítols: el capítol primer regula les disposicions comunes deis esmentats 
instruments. 

En l'avantprojecte de llei es preveuen dos instruments d'ordenació i gestió del litoral: el Pla 
d'ordenació del litoral, i els plans d'ús del litoral i les platges. L'establiment i la regulació 
d'aquests instruments de planificació del litoral mitjanc;ant una norma amb rang de llei és 
necessari per desenvolupar el contingut de l'article 149.3.a de I'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, i per garantir-ne la seva seguretat jurídica, i així evitar reproduir la situació 
esdevinguda amb el Decret 248/1993, de 28 de setembre, sobre la redacció i l'aprovació 
deis plans d'ordenació de platges i deis plans d'usos de temporada, que va anul·lat 
mitjanc;ant la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya núm. 598/1995, de 
17 de juliol (confirmada per la sentencia del Tribunal Suprem de 13 de juny de 2003 ·
recurs de cassació 5687/1997-), en considerar que no comptava amb la necessaria 
cobertura d'una norma amb rang de llei. 

El capítol segon, relatiu al Pla d'ordenació del litoral, estableix el seu objecte, naturalesa 
jurídica, i ambit territorial; el seu contingut; la documentació que ha de contenir; i la seva 
tramitació i aprovació. 

La llei crea una figura específica d'ordenació territorial per l'ambit litoral, i pel que fa a 
l'ordenació deis usos del sol li reconeix la naturalesa jurídica propia deis plans directors 
urbanístics amb la conseqüéncia que aixó suposa a nivell de planificació urbanística. 

Respecte al contingut de l'article 7, i per tal de garantir la seguretat jurídica del Pla 
d'ordenació del litoral, es suggereix que a l'apartat 1 es precisi que el contingut d'aquest 
Pla ha de respectar el regim general del domini públic maritimoterrestre. Així mateix, i a fi 
de garantir-ne la comprensió es suggereix fer una precisió de redactat en l'apartat 1.d), in 
fine, del citat article 7 i posar "i les relatives a abocaments d'aigües residuals i pluvials a 
mar" en lloc de "abocaments d'aigües residuals i pluvials a mar". 

El capítol tercer d'aquest títol, relatiu als plans d'ús del litoral i les platges, estableix el seu 
objecte i ambit territorial; el seu contingut; la documentació que ha de contenir; i la seva 
tramitació i aprovació. 

En aquest capítol es suggereix precisar la redacció tant de l'article 10.1 com deis articles 
11.f) i 11.g) a fi de millorar-ne la seva comprensió. 

Quant a l'article 13, relatiu a la tramitació i aprovació deis plans d'ús del litoral i les 
platges, es suggereix que s'introdueixi un termini per resoldre el pla, i no es posposi el seu 
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establiment per el desenvolupament reglamentari j.;'que, 'entre d_'altres·>motius, segons la ; 
disposició final primera d'aquest avantprojecte aquest desplegament no té cap previsió 
temporal. 

D'altra banda, cal posar de relleu que el contingut de l'article 13.6 de l'avantprojecte 
(relatiu a qué amb l'aprovació del pla suposa l'atorgament a l'ajuntament corresponent de 
l'autorització per a l'explotació deis serveis de temporada per al termini contemplat en el 
pro pi pla, que no p.ot excedir de 4 anys ), es compatible amb alió previst a l'article 113.3 del 
Reglament general de costes. 

El capítol quart regula !'entrada en vigor i la publicitat deis instruments de planificació 
litoral, la seva vigencia, i la seva modificació i revisió. 

El termini de vigencia deis plans d'ús del litoral i les platges s'ha redu'it respecte a la 
normativa vigent, i ha passat de cinc anys (d'acord amb el previst en l'apartat 3 de la 
disposició addicional sisena de la Llei 3/2012) a quatre anys; la qual cosa, i ates el 
contingut d'aquest tipus de plans, s'ajusta al termini maxim de vigencia de les 
autoritzacions que es poden a~orgar a !'empara d'aquest (art. 11.g) i al termini maxim de 
les autoritzacions prevista la normativa de costes (art. 52.4 LC i 111.4 RGC). 

El títol tercer estableix el régim d'intervenció administrativa en les zones de servitud. 

En aquest títol es regula el nou procediment d'autorització de les sol·licituds d'usos, obres 
i instal·lacions en les zones de servitud de protecció, transit i accés al mar, que són 
competencia de I'Administració de la Generalitat (article 17). Actualment, el procediment 
d'autorització de les sol·licituds que afecten a la zona de servitud de protecció esta regulat 
en el Decret 55/1992, de 1 O de febrer; en l'avantprojecte també s'inclouen les sol·licituds 
que afectin a la zona de servitud de transit i d'accés al mar, les quals van ser 
traspassades en l'annex 8 .3 del Reial decret 1387/2008, d'1 d'agost, pel qua! es van 
ampliar les funcions i serveis traspassats en materia d'ordenació i gestió del litoral de 
I'Administració de I'Estat a la Generalitat de Catalunya. 

D'altra banda, en l'article 18 de l'avantprojecte s'ha previst que les sol·licituds de noves 
actuacions que es plantegi~ en relació amb les obres, activitats i instal-lacions implantades 
legalment en la zona de servitud de protecció i de transit del dor:nini públic 
maritimoterrestre que no comportin increment de la superfície ocupada o de la volumetria 
existent, ni un canvi de l'ús auto.ritzat, estiguin subjectes únicament a una declaració 
responsable davant I'Ajuntament que correspongui; la declaracio responsable ha 
d'expressar el compliment deis requisits exigits per la normativa de costes (que les obres 
no suposaran un augment de volum, altura ni superfície de les construccions existents, i 
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que les obres compliran els requisits sobre eficiéñcia energéticai estalv.Ld'algiJa', "qU'i=m e1s 
sigui d'aplicació -DT 4.3 LC i DT 15.1 RC-). 

En la legislació catalana, concretament en la disposició addicional sisena, apartat 7, de la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, es preveia un régim de comunicació previa a l'órgan 
competent en materia de costes per aquest tipus d'actuacions si afectaven la zona de 
servitud de protecció; régim que no va ser declarat inconstitucional en la sentencia del 
Tribunal Constitucional núm. 17/2016, de 4 de febrer (F.O 2n). En l'avantprojecte de llei 
s'ha previst per aquest tipus d'actuacions -fins i tot si afecten a la zona de servitud de 
transit1

-, un régim de declaració responsable, que coincideix amb el régim general 
establert en la legislació estatal2 , i a fi de simplificar i facilitar la interacció del ciutada amb 
l'administració, amb la corresponent reducció del termini per al seu atorgament, en 
l'avantprojecte es preveu que aquesta declaració es faci a la corporació municipal de 
forma conjunta ambla sol-licitud de llicéncia o comunicació urbanística. 

En últim terma, respecte a l'apartat tercer d'aquest article 18 de l'avantprojecte, es 
suggereix que es precisi que el termini per executar les actuacions a qué fa referencia 
aquest article, atés que la remissió del redactat de l'avantprojecte al régim urbanístic 
podria implicar· la possibilitat que les actuacions es prolonguessin durant 3 anys (article 
189 TRLU), termini que resulta excessiu per: (1) la tipologia d'actuacions a realitzar en 
construccions o instal·lacions ja existents; (2) en comparació amb el menor termini atorgat 
a l'article 17.5 (2 anys) per realitzar noves construccions o instal·lacions; i (3) per !'especial 
emplac;ament, proper al litoral i a les platges, on es situen aquestes actuacions. 

1 D'acord amb l'annex 8.3 del Reial decret 1387/2008, d'1 d'agost, es va traspassar a 
I'Administració de la Generalitat de Catalunya la gestió i l'atorgament d'autoritzacions en zona de 
servitud de tn3nsit, així com la vigilancia, la tramitació i la imposició, i la recaptació de les sancions 
que corresponguin, pel que fa a l'incompliment d'aquestes en els termes que van ser atorgades. 
2 L'apartat tercer in fine de la disposició transitoria quarta de la Llei de costes, introdun per l'article 
1.40 de la Llei 2/2013, de 29 de maig, la declaració responsable s'ha de presentar davant els 
organs competents de les Comunitats Autonomes. Tanmateix, tot i que en la disposició transitoria 
15.2 del Reglament General de Costes, aprovat pel Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, 
disposa que la declaració responsable de les obres a realitzar en l'ambit d'allo previst a la 
disposició transitoria quarta de la Llei de costes, que afectin a la zona de servitud de transit i no 
incideixin en la resta de servitud de protecció, s'ha de presentar davant del Servei Periferic de 
Costes de I'Administració de I'Estat, a Catalunya la gestió i l'atorgament d'autoritzacions en zona 
de servitud de transit va ser traspassada a I'Administració de la Generalitat per l'annex 8.3 del 
Reial Decret 1387/1008, d'1 d'agost (DOGC núm. 5214, de 12.9.2008 i 80E núm. 221, de 
12.9.2008), que continua vigent. 
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El títol quart regula· la utilització del domini públic.wmaritimofertésfre. El"títol es dividéix en 
2 capítols: el capítol primer regula el régim d'ocupació i ús de les platges atenent la seva 
naturalesa; i el capítol segon regula l'explotació de serveis de temporada de les platges, 
autoritzacions i concessions. 

Quant a aquest títol, cal destacar la possibilitat que s~atorga als ajuntaments de poder 
atorgar autoritzacions d'activitats en el domini públic maritimoterrestre, sempre i quan 
aquestes activitats s'hagin previst en el corresponent Pla d'ús del litoral i les platges 
(article 20.1.b, 20.3 i 20.4 ). Aquesta possibilitat, com així s'exposa a la memoria general 
de l'avantprojecte, té per objecte simplificar el procediment d'atorgament d'aquelles 
activitats que es sol·liciten anualment (actes vinculats a la revetlla, de Sant Joan, la 
realització de proves esportives, etc), les quals han estat verificades en el marc del 
corresponent Pla d'ús per la resta d'administracions supralocals, i acostar-ne la presa de 
decisió a l,a ciutadania. En el suposit que no estiguin contemplades en el respectiu Pla 
d'ús del litoral i les platges, l'autorització de les activitats les ha d'atorgar I'Administració de 
la Generalitat d'acord amb el procediment establert a l'article 21, regulat a l'empara de 
l'article 149.3.b de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya, com es fa actualment arran del 
traspas efectuat per I'Annex 8.3 del Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que per primera vegada es regula a Catalunya la 
gestió deis títols d'ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre, especialment 
l'atorgament d'autoritzacions (article 21) i concessions (article 22), de conformitat amb la 
competencia prevista a l'article 149.3.b de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

En l'article 23 de l'avantprojecte s'ha previst el régim de deci<Úació responsable davant 
l'organ competent en materia d'ordenació del litoral de la Generalitat, per aquelles obres a 
realitzar en construccions existents en el domini públic maritimoterrestre amb concessió 
vigent; suposit previst en la disposició transitoria 4.2.a de la Llei de costes. 

En últim terme, es suggereix que s'introdueixi un nou article en aquest capítol relatiu al 
Registre de concessions del domini públic maritimoterrestre que gestiona I'Administració 
de la Generalitat de Catalunya, ates que tot i que s'esmenta en l'article 16.2 de 
l'avantprojecte, aquest no el preveu. En aquest article s'hauria de preveure, amb rang de 
llei, entre d'altres, la necessitat de portar actualitzat un registre de concessions del domini 
públic maritimoterrestre de Catalunya, en qué s'haurien d'inscriure d'ofici, i en la forma 
que reglamentariament es determinés. 

D'altra banda, es suggereix precisar la part de l'apartat 2 de l'article 19 que disposa "així 
com les infraestructures amb qué erí el seu cas delimitin els trams", per tal de millorar-ne 
la comprensió. 
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Aquest régim és complementari de l'establert en la normativa seCtorial de costes, .~ que 

estableix el canon d'ocupació i el canon d'aprofitament del domini públic maritimoterrestre. 

En aquest títol , la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha previst la 
creació d'un nou canon en favor de I'Administració de la Generalitat de éatalunya 
únicament per a l'explotació d'activitats que requereixin una concessió, a l'empara de la 
previ~ió de l'article 149.3.c de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i tenint en compte que 
era una possibilitat contemplada en l'annex C.4 del Reial decret 1387/2008, d'1 d'agost. 

Així mateix, també s'ha previst que les activitats que atorguin els ajuntaments, sempre que · 
hagin estat previstes en el corresponent Pla d'ús del litoral i les platges, siguin gravades 
amb una taxa en favor seu, que s'haura de determinar en la corresponent ordenanc;:a 
fiscal . 

El títol sise regula la participació pública. En aquest títol es reconeixen un seguit de 
mesures per a garantir la informació pública, i es preveuen un seguit d'organ col-legiats 
que han de vetllar per l'aplicació deis plans que preveu l'avantprojecte de llei. 

Respecte als esmentats organs, denominats Consells Rectors, en l'avantprojecte no 
s'indica de forma expressa si són de constitució obligatoria o voluntaria. De totes 
maneres, aquest és un aspecte que caldra concretar, especialment en funció del tramit 
d'informació pública i d'audiéncia als ens locals. 

El títol sete estableix les competéncies administratives, tant de I'Administració de la 
Generalitat com deis diferents ajuntaments amb competéncies en el litoral; així com els 
organs competents en materia de protecció de la legalitat. També es preveu la creació de 
la Comissió d'Ordenació del Litoral. 

El títol vuite regula es facultats i funcions en materia d'inspecció del litoral. 

Per últim, la Llei conté tres disposicions addicionals, cinc disposicions transitories, una 
disposició derogatoria, i dues disposicions finals. 

Quant a la disposició addicional segona, relativa a la declaració de béns d'interés cultural 
al litoral, es suggereix que es valori si pera la declaració d'un bé cultural d'interés local, tot 
i situar-se en un ambit tant sensible com el litoral, són necessaris els mateix informes que 
preveu l'article 8.3 de la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Catala per a la declaració d'un 

bé cultural d'interés nacional. 
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Per tot l'exposát, es considera que, en termes generals, l'avantprójecte conté ·la- . ..1 

documentació necessaria per iniciar la tramitació corresponent i s'adequa al marc 
norm~tiu vigent. 
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