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Us enviem l'informe sobre l'avantprojecte de la Llei d'ordenació litoral , signat pel tècnic i la cap de servei d'Organització. 

Marta Chaparro Fabregues 
Àmbit func;mt-" i C nitzaci6, Informació 
I Comunicac: . .J lnierna 
ext. 18 709 
T ~ . directe 93 557 08 19 
marta chaparrg@gencat ca t 
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Antecedents 

2 .L ~ .. ·. 

1. El 30 de novembre de 2016 va tenir entrada al Servei d'Organització, via correu 
electrònic, l'avantprojecte de Llei d'Ordenació del litoral, la Memòria general, 8 
memòries d'avaluació d'impacte i l'informe jurídic en el qual es considera que s'ha de 
sol· licitar informe al Servei d'Organització del Departament de Territori i Sostenibilitat 
d'acord amb l'article 20.2.b) del Decret 277/2016, de 2 d'agost. 

L'informe jurídic preliminar conclou que l'avantprojecte de Llei conté la documentació 
necessària per iniciar la tramitació corresponent i s'adequa al marc normatiu vigent. 

2. El 15 de desembre de 2016 va tenir entrada al Servei d'Organització, via correu 
electrònic, una proposta de modificació dels articles 17 i 18 de l'avantprojecte de Llei 
per part de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que s'incorporen en aquest 
informe. · 

Fonaments de dret 

L'article 20.1 b) del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del 
Departament de Territori i Sostenibilitat estableix que. el Servei d'Organització ha 
d'informar les disposicions normatives que afecten els proçessos administratius per 
assegurar-ne l'adequació als criteris de simplificació, racionalització i administració 
electrònica. 

Consideracions 

1. L'article 13.2 de l'àvantprojecte de Llei estableix que el Pla d'ordenació del litoral i els 
plans d'ús del litoral i les platges s'han de penjar en les webs de la Generalitat i de 
l'Ajuntament. En aquest sentit, creiem més idoni penjar aquesta informació al Portal 
de Transparència de la Generalitat i de l'ajuntament corresponent d'acord amb els 
articles 8 i 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i la disposició addicional setena del Decret 232/2013, 
de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica. 

2. L'article 17.1 esmenta on presentar les sol-licituds relacionades amb les 
autoritzacions d'usos, obres i instal·lacions admesos en les zones de servitud de 
protecció, trànsit i accés al mar, amb l'excepció de les que són de competència 
municipal. D'acord amb I'OGE, us proposem que es valori la possibilitat de modificar 
el redactat de l'article 17 que fan referència a la tramitació i llocs de presentació 
d'aquests tràmits, i que en els supòsits en que estiguin relacionats amb un 
establiment d'una activitat ecÒnòmica, introduïm la possibilitat de presentació davant 
del portal electrònic únic per a les empreses regulat per l'article 16 de la llei 16/2015, 
ja que d'aquesta manera, per aquests supòsits anteriorment mencionats, podrem 
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donar una informa'èíó més ·unitaria ·a·- les necessitats que tinguin els empresaris, 
. . a~avorint que. des del mateix portal de Canal Empresa, des d'on obtenen la· 

informació, puguin fer la tramitació corresponent. Per tant, la proposta de text és la 
següent: 

"1 . Les sol•licituds d'autorització d'usos, obres i instal•lacions admesos en les zon'es 
de seNitud de pròtecció, trànsit i accés al mar, amb l'excepció de les que són de 
competència municipal d'acord amb aquesta llei, s'han de presentar al portal únic 
per a les empreses (http://canalempresa:gencat.cat) al qual es podrà accedir també 
des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seÍJ.gencat.cat), per 
ser tramesa a davant de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del litoral de la 
Generalitat conjuntament amb la documentació següent:." 

3. El mateix article 17.1 estableix que s'ha de presentar entre la documentació de la 
sol·licitud el certificat de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament. D'acord amb 
l'article 28.2 de la Llei 39/2015 s'hauria de valorar si s'ha de presentar ja que els 
interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol 
Administració, independentment del fet que la presentació dels documents esmentats 
tingui caràcter preceptiu o facultatiu en el. procediment de què es tracti, sempre que 
l'interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o sol·licitin. 
S'hauria de valorar en el sentit que aquesta documentació actualment no està a les 
seves xarxes corporatives ni es pot consultar mitjançant les plataformes 
d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics. habilitats a l'efecte (PICA) 
però si que es podria sol ·licitar via informe d'acord amb l'article 17.1 i demanar-lo 
mitjançant les xarxes corporatives (plataforma EACAT). Valorar si el fet de demanar 

. l'informe pot simplificar o allargar el tràmit i el fet de reduir la documentació que ha de 
presentar la ciutadania o empreses. 

4. L'article 18.1 fa referència a· les actua~ions sotmeses al reg1m de declaració 
responsable davant de l'Ajuntament. D'acord amb I'OGE, us proposem que es valori 
la possibilitat de modificar el redactat de l'article 18 que fa referència a la tramitació i 
llocs de presentació d'aquest tràmit, i que en els supòsits en que estiguin relacionats 
amb un establiment d'una activitat econòmica, introduïm la possibilitat de presentació 
davant del portal electrònic únic per a les empreses regulat per l'article 16 de la llei 
16/2015, ja que d'aquesta manera, per aquests supòsits anteriorment mencionats, 
podrem donar una informació més unitària a les necessitats que tinguin els 
empresaris, afavorint que des del mateix portal Canal Empresa, des d'on obtenen la 
informació, puguin fer la tramitació corresponent. Però a diferencia de l'article 17, la 
seu electrònica no és la de la Generalitat sinó la de l'ajuntament corresponent. Per 
tant, la proposta de text és la següent: 

"1. Les noves actuacions que es plantegin en relació amb les obres, activitats i 
instafolacions implantades legalment en la zona de servitud de protecció i de trànsit 
del domini públic maritimoterrestre que no comportin increment de la superfície. 
ocupada o de la volumetria existent, ni un canvi de l'ús autoritzat, estan subjectes al 
règim de declaració responsable, al portal únic per a les empreses 
(http://canalempresa.gencat.cat) o també des de la seu electrònica de l'ajuntament 
corresponent." 
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5. En l'article 20, en el cas que afectin a empreses, incorporar el contingut que s'ha 
esmentat en el punt 4 d'aquest informe en referència a les seus electròniques on 
presentar, en aquest cas, les autoritzacions. 

6. En l'article' 21 incorporar el contingut que s'ha esmentat en el punt 2 d'aquest informe 
pel que fa a les seus electròniques on presentar, en aquest cas, les autoritzacions 
d'activitats. 

7. Pel que fa l'article 21.2, en referència a la presentació del document ambiental que 
s'hagi de sotmetre a un procediment d'avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la 
legislació vigent es podria substituir mitjançant una declaració responsable, que 
s'hauria d'indicar a la Llei, de manera que el document es podria demanar 
posteriorment a la unitat corresponent ja que el disposa el mateix Departament, 
seguint l'esperit de l'article 28.2 de la Llei 39/2015. 

8. En l'article 22 incorporar el contingut que abans s'ha esmentat en el punt 2 d'aquest 
informe en referència a les seus electròniques on presentar, en aquest cas, les 
sol· licitud de concessions. 

9. Referent a l'article 22.2, fer una declaració responsable d'acord amb el punt 7 
d'aquest informe. 

10. En l'article 23 incorporar el contingut que abans s'ha esmentat en el punt 2 d'aquest 
informe en referència a les seus electròniques, en aquest cas, per presentar les 
sol·licituds d'obres en construccions existents amb concessió, contràries a la 
normativa aplicable. 

Conclusió 

L'avantprojecte de la Llei d'ordenació del litoral es considera viable des del punt de vista 
organitzatiu si incorpora les observacions formulades referents al tema de la seus 
electròniques i valora el fet de reduir documentació que disponible en altres administracions. 

Barcelona, 20 de desembre de 2016 
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