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MEMÒRIA SOBRE LA TRAMITACIÓ EFECTUADA I VALORACIÓ DELS INFORMES 
I AL·LEGACIONS (LLEI D'ORDENACIÓ DEL LITORAL) 

1. Elaboració del Projecte i subjecció a audiència prèvia interdepartamental. 

La proposta ha estat elaborada sota la direcció de la Direcció General d'Ordenació del 
Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Per a l'elaboració del Projecte de llei, es va crear un grup de treball en que han 
intervingut personal tècnic i jurídic de la Direcció _ General d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme, de l'Assessoria Jurídica del Departament de Territori i Sostenibilitat i el 
Doctor Josep María Aguirre Font. 

El Projecte de llei es va sotmetre a audiència dels altres departaments de 
l'AdministraCió de la Generalitat de Catalunya, des del 28 de setembre de 2016 al 13 
de desembre de 2016, a través del Fòrum de l'aplicació SIGOV. Durant aquest termini 
van presentar observacions de la Direcció General de Pressupostos del Departament 
de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, l'Oficina del Govern, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Direcció General de 
Protecció Civil del Departament d'Interior. 

El Projecte que incorporava les observacions ateses va ser vist en l'apartat 11 de la 
sessió del Consell Tècnic de 13 de desembre de 2016. 

La valoració de les observacions formu lades pels departaments de la Generalitat en 
relació a aquesta versió del Projecte de Llei, va ser la següent: 

Observacions 

Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda. Direcció General de 
Pressupostos 

Aquest centre directiu, des del punt de vista 
estrictament pressupostari, informa 
favorablement sobre l'Avantprojecte de llei 
d'ordenació del litoral, no obstant, recomana 
respectar el principi de no afectació dels 
ingressos, atès que el conjunt dels ingressos ja 
garanteix el compliment de les obligacions de la 
Generalitat i no es necessari el finançament 
exclusiu d'una determinada despesa per mitjà 
d'una llei. 

Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

Resposta observacions 

Emet informe favorable . 

Proposa una esmena d'addició al Preàmbul, Es troba encertada la redacció proposada, i s'ha afegit 
d'afegir abans de començar el lli apartat: al Preàmbul el text proposat. 
"Així mateix, en el marc dels requeriments 
previstos a la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, 
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d'accessibilitat, l'ordenació del litoral ha d'afrontar 
les mancances en matèria d'accessibilitat que 
segueixen persistint en molts espais i ha de 
preveure mesures suficients per permetre a 
tothom gaudir-ne en igualtat de condicions." 

Proposa una esmena d'addició a l'article 7 per 
indicar quins camins de ronda son accessibles i 
quins no. 

Proposa una esmena d'addició a l'article 11 per 
determinar les platges que han de disposar de 
punts de banys accessibles i el nombre mínim de 
punts que correspon a cada una. 

Proposa una esmena d'addició a l'article 22 5. 
Per a l'atorgament de les concessions s'ha de 
valorar la integració paisatgística de les obres o 
instal·lacions i el compliment d'unes condicions 
d'accessibilitat adequades al tipus d'activitat i 
entorn . 

Oficina del Govern 
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Es troba encertat que el Pla hagi de contenir la 
identificació dels trams de ronda que són accessibles i 
els que no ho són. Per contra no es considera encertat 
que el Pla hagi de ser l'instrument a través del qual 
s'indiqui quins trams de ronda han de ser considerats 
com "d'actuació preferent per ser accessibles" ja que la 
competència per actuar sobre els camins de ronda 
correspon als Ajuntaments per on discorren i correspon 
a aquests fixar els criteris d'actuació preferent sobre 
els mateixos en funció de les necessitats que una 
actuació d'aquest tipus pretén satisfer (interessos 
socials, econòmics, turístics, etc .. . ). 

Es troba encertada la redacció proposada (amb 
l'epígraf que correspongui) en el sentit que els plans 
d'ús del litoral i les platges hagin de contenir la 
determinació de les platges que han de disposar de 
llocs de banys accessibles i el nombre mínim de punts 
que correspon a cada una. Es considera més encertat 
parlar de "llocs de bany accessibles" que no de "punts 
de bany accessibles". 

Es troba encertada la redacció proposada en els sentit 
que per a l'atorgament de les concessions s'hagi de 
valorar, a més de la integració paisatgística de les 
obres o instal-lacions, el compliment de condicions 
d'accessibilitat adequades al tipus d'activitat i entorn. 

Es troben encertades les recomanacions i s'incorporen 
Fa una sèrie de recomanacions en relació al títol a l'avantprojecte. 
del Preàmbul, i alguns articles de l'avantprojecte. 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació (Direcció General de Pesca i Afers 
marítims) 

Es proposa afegir una disposició addicional Es troba adient Ja proposta i s'incorpora com disposició 
contemplant que les autoritzacions i concessions addicional quarta. 
d'aqüicultura es regeixen per la seva normativa 
específica. · 

Departament d'Interior (Direcció General de 
Protecció Civil) 

En relació a l'article 3 de l'avantprojecte es 
proposa un desenvolupament en el sentit de Ja 
identificació de les zones d'inundació marítima. 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
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Article 3.e: Aquest article, relatiu a les finalitats de Ja llei 
a portar a terme mitjançant els instruments d'ordenació 
i gestió, es correspon amb els objectius de la gestió 
integrada de les zones costaneres definides a l'article. 5 
del Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones 
costaneres de la Mediterrània (DOUE de 23 d'octubre 
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A la redacció de l'article 5 i) quan es fa referència 
als impactes negatius en les zones costaneres, 
es considera que caldria especificar que no 
només aquests impactes negatius es poden 
donar a les zones costaneres sinó també en la 
seguretat de les persones. A més, quant a 
aquesta funció i avaluació, la competència s'ha 
d'entendre sens perjudici de les competènCies 
que corresponen a les autoritats competents en 
matèria de protecció civil. 
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Respecte a la possibilitat d'identificar les zones 
d'inundació marítima, cal tenir en compte que en el Pla 
d'ordenació del litoral, tant per efectuar la diagnosi i la 
caracterització de l'estat del litoral (art. 7.1.a) com per 
incorporar mesures d'adaptació al canvi climàtic (art 
7.1.j) s'hauran de tenir en compte aquestes zones 
d'inundació. 

Article 5.i: S'accepta la primera especificació, i 
s'incorporarà una referència a la seguretat de les 
persones en aquest apartat. 

Quant a les competències que corresponen a les 
autoritats competents en matèria de protecció civil, cal 
tenir en compte que en l'elaboració dels instruments 
d'ordenació i gestió del litoral que preveu aquest 
avantprojecte (art. 9.1 i 13.2) ja es sol·licitarà informes 
a l'òrgan competent en matèria de protecció civil a fi 
que aquest pugui efectuar les observacions 
corresponents. 

En relació a l'article 30 i) es considera que seria Article 30.i: S'accepta l'observació efectuada, 
adient que parlés directament de protecció civil, s'incorporarà a l'article. 
en tot cas que digués i/o l'òrgan competent en 
matèria de protecció civil. 

L'article 34 fa referència a les funcions 
inspectores. Aquesta funció correspon també a 
les forces i cossos de seguretat i no només amb 
caràcter col·laborador. 

Es planteja la possibilitat que els diferents 
instruments de planificació que regula aquest 
avantprojecte de llei, haurien de fer una proposta 
de serveis mínims de servei de vigilància i 
salvament a les platges. 

Article 34: Quant a les funcions inspectores, cal teni r 
en compte que aquest article segueix la mateixa 
regulació que la prevista en matèria urbanística pels 
articles 99 i 100 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014. En tot 
cas, a l'apartat primer ja s'especifica que les funcions 
inspectores es podrà portar a terme pel personal al 
servei de les diferents administracions competents. 

Quant a l'última observació, s'ha incorporat a l'article 
11. 

2. Audiència i informació pública del Projecte vist pel Consell Tècnic en data 13 
de desembre de 2016 

S'ha donat audiència a diverses unitats, organismes, organitzacions associacions 
relacionades amb la matèria, com són les següents: 

- Federació de Municipis de Catalunya. 
-Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 
- Col·legi d'Economistes de Catalunya. 
- Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. 
- Col ·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. 
- Col·legi de Geògrafs a Catalunya. 
- Consell dels ll·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. 
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-Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de 
Catalunya. 
- Col·leg i de Biòlegs de Catalunya (CBC) 
- Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. 
- Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC). 
- Consell de les Persones Consumidores de Catalunya. 
- Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) 
- Centre Mediterrani EUCC 
- Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) 
- Grup d'Estudi i Protecció del Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya 
(GEPEC-EdC) 
- Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE). 
-Capitania marítima de Barcelona, Girona i Tarragona. 
-Servei Provincial de Costes de Barcelona, Girona i Tarragona. 
-Consells Comarcals. 
-Diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona. 

-Ajuntament de Portbou 
-Ajuntament de Colera 
-Ajuntament de Llançà 
-Ajuntament del Port de la Selva 
-Ajuntament de Cadaqués 
-Ajuntament de Roses 
-Ajuntament de Castelló d'Empúries 
-Ajuntament de Sant Pere Pescador 
-Ajuntament de l'Escala 
-Ajuntament de Torroella de Montgrí 
-Ajuntament de Pals 
-Ajuntament de Begur 
-Ajuntament de Palafrugell 
-Ajuntament de Mont-ras 
-Ajuntament de Palamós 
-Ajuntament de Calonge 
-Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 
-Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
-Ajuntament de Santa Cristina d'Aro 
-Ajuntament de Tossa de Mar 

-Ajuntament de Lloret de Mar 
-Ajuntament de Blanes 
-Ajuntament de Malgrat de Mar 
-Ajuntament de Santa Susanna 
-Ajuntament de Pineda de Mar 

-Ajuntament de Calella 
-Ajuntament de Sant Pol de Mar 
-Ajuntament de Canet de Mar 
-Ajuntament d'Arenys de Mar 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
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-Ajuntament de Caldes d'Estrac 

-Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt . 
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-Ajuntament de Sant Andreu de Llavanèies _:.:._ ____ ~~.: __ ::__~__:_:.~~~·: : ~--
-Ajuntament de Mataró 
-Ajuntament de Cabrera de Mar 

-Ajuntament de Vilassar de Mar 
-Ajuntament de Premià de Mar 
-Ajuntament del Masnou 
-Ajuntament de Montgat 
-Ajuntament de Badalona 
-Ajuntament de Sant Adrià de Besàs 
-Ajuntament de Barcelona 
-Ajuntament del Prat de Llobregat 
-Ajuntament de Viladecans 
-Ajuntament de Gavà 
-Ajuntament de Castelldefels 
-Ajuntament de Sitges 
-Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
-Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
-Ajuntament de Cubelles 

-Ajuntament de Cunit 
-Ajuntament de Calafell 
-Ajuntament del Vendrell 

-Ajuntament de Roda de Berà 
-Ajuntament de Creixell 
-Ajuntament de Torredembarra 
-Ajuntament d'Altafulla 

-Ajuntament de Tarragona 
-Ajuntament de Vila-seca 
-Ajuntament de Salou 
-Ajuntament de Cambrils 

-Ajuntament de Mont-roig del Camp 
-Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de 

l'Infant 

-Ajuntament de l'Ametlla de Mar, 
-Ajuntament del Perelló 
-Ajuntament de l'Arn polla 
-Ajuntament de Deltebre 
-Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja 
-Ajuntament d ·Amposta 

-Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 
-Ajuntament d'Alcanar 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
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Tel. 93 495 BO 00 
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S'ha sotmès a informació·pública pel termini de 20 dies hàbils, mi~ançant la publicació 
d'un edicte al DOGC núm.7287, de 16 de gener de 2017. El text de Projecte s'ha pogut 
consultar presençialment a la, ~eu. ~entra I d~l Departament de Territori i Sostenibilitat i 
al web d'aquest Departament. 

Per tant, la informació pública i audiència, donen compliment satisfactori a les 
exigències derivades del l'article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
Presidència de la Generalitat i del Govern. 

2.1. Relació i valoració dels informes presentats 

Informes 

- Oficina de Gestió Empresarial. Departament 
d'Empresa i Coneixement. (rebut 15.12.2016). 

La Oficina de Gestió Empresarial del 
Departament d'Empresa i Coneixement 
considerant que es tracta d'un procediment que 
afecta a activitats econòmiques implantades al 
front marítim i que tenen incidència per l'activitat 
econòmica proposa modificar la redacció dels 
articles 17 i 18 pel que fa a la tramitació i llocs de 
presentació dels tràmits, introduint la possibilitat 
de presentació davant del portal electrònic únic 
per a empreses regulat a l'article 16 de la llei 
16/2015 per donar una informació més unitària a 
les necessitats. 

- Direcció de Serveis. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. (rebut 27.12.2016). 

El Servei d'Organització de la Direcció de Serveis 
del Departament de Territori i Sostenibilitat en el 
seu informe consideren, respecte de l'article 13.2 
que seria més idoni penjar la informació al portal 
de Transparència de la Generalitat i l'ajuntament 
corresponent d'acord amb els articles 8 i 12 de la 
llei 19/2014, de 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. 

Recull també en el seu informe les propostes de 
modificacions proposades per l'Oficina de Gestió 
Empresarial del Departament d'Empresa i 
Coneixement, en relació a incloure l'adreça 
electrònica on presentar la documentació, als 
articles 17, 18, 20, 21 , 22 i 23. 

Afegeix un comentari en relació a la 
documentació a adjuntar amb la sol ·licitud, el 
certificat · de compatibilitat urbanística de 

Av. de Josep Tarradellas , 2-6 
08029 Barcelona 
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Valoració 

Les previsions de l'avantprojecte i els tràmits que 
es preveuen estan adreçats a ajuntaments i 
particular i no a empreses que faran els seus 
tràmits a través dels ajuntaments. 

Cal indicar que no es considera oportú, per 
tècnica jurídica, incloure adreces de pàgina web a 
la Llei ja que qualsevol modificació d'aqúestes 
implicaria haver de ~eguir el tràmit parlamentari 
legislatiu . 

El redactat de l'article 13.2 de l'avantprojecte 
estableix que acordada l'aprovació inicial del pla 
d'ús del litoral i les platges, s'ha de sotmetre a 
informació pública. Amb el redactat genèric de 
l'avantprojecte s'inclouen les disposicions vigents 
de la Llei de transparència, i les disposicions 
generals previstes a l'article 82.3 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions 
públiques, En tot cas, és l'Administració local que 
ha de dur a terme la informació pública a través 
del butlletí oficial corresponent i/o del seu portal 
electrònic. 

En relació al suggeriment d'incloure l'adreça de la 
pàgina web per la presentació de documentació, 
es remet a la valoració a l'al ·legació de l'Oficina 
de Gestió d'Empresarial i es desestima la seva 
inclusió. 

S'accepta l'al·legació i es suprimeixen les 
lletres d) i e). La documentació necessària es 
pot entendre inclosa en la sol·licitada a la lletra 
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I'Ajuntamérit; establert a l'àrticle . 17.1.d) • .de 
l'avantprojecte. D'acord amb l'article 28.2 de la 
Llei 39/2015 els interessats no estan obligats a 
aportar documents que hagi elaborat qualsevol 
Administració, independentment que el document 
tingui caràcter preceptiu o facultatiu, si 
l'interessat ha expressat el seu consentiment 
perquè es consulti. S'ha de valorar si la 
documentació actualment està a les xarxes 
corporatives (plataforma EACAT), i si demanar 
l'informe pot simplificar o allargar el tràmit i reduir 
la documentació a presentar per la ciutadania o 
empreses. '1 

En relació a la disposició de l'article 22.2 es 
proposa també la substitució d'avaluació 
d'impacte ambiental miljançant una declaració 
responsable, d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 
39/2015. 

- Area de Millora de la Regulació. Direcció 
General de Coordinació lnterdepartamental 
(rebut 24.01.2017). 

Es fan una sèrie de recomanacions sobre la 
memòria d'avaluació d'impacte de les mesures 
proposades. 

Es recomana supnm1r una referència a l'opció 
proposada en l'apartat "a. Identificació del 
problema". 

Es recomana que en l'apartat "c. Identificació de 
les opcions de regulació" es faci constar de forma 
expressa que s'ha valorat l'opció "no fer res" o la 
"situació actual" com a punt de comparació de 
l'opció proposada. 

Es recomana quantificar els diversos impactes de 
forma separada per facilitar-ne la comprensió al 
lector. 

Pel que fa a l'impacte econòmic i social es 
recomana valorar des d'un punt de vista de la 
competència el nou cànon, atès que fes 
empreses que actualment estan subjectes només 
a un cànon (estatal) passaran a estar subjectes a 
dos. Convindria analitzar si això pot afectar 
l'accés a l'activitat de les empreses i, en especial , 
d'aquelles més petites. 

Es troba a faltar que s'expliqui de manera més 
explícita la raó per la qual es graven fets 
imposables diferents a fi que quedi prou 
justificada la inexistència d'una doble imposició. 
L'Estatgrava qualsevol ocupació o aprofitament 
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a) i, en tot cas, es· podra obtemr dels 'iiiformes 
sectorials. 

L'article 22.2 de l'avantprojecte preveu que la 
documentació de la sol·licitud de concessió haurà 
d'incloure el document ambiental que 
correspongui. Aquesta previsió respon a la 
normativa sectorial ambiental i a la normativa 
europea aplicable. 

S'accepta la recomanació i es treu la referència a 
l'opció proposada d'aquest apartat. 

Es recull la recomanació i s'explicita quina és l'opció 
"no fer res". 

En els càlculs dels costos de cada mesura s'ha 
especificat al costat de cada cost o benefici si es 
tracta d'un impacte normatiu, d'un impacte 
pressupostari o d'un impacte econòmic i social tot i 
que s'ha mantingut un quadre per cada mesura amb 
tots els costos. 

S'ha ampliat la valoració d'aquesta mesura amb 
l'estimació de l'import miljà del cànon estatal per a 
cada concessió i la valoració de l'impacte que 
suposarà a les empreses haver de pagar dos 
cànons. 
També s'analitza l'impacte sobre les empreses en 
funció de la seva mida. 

En la memòria s'ha ampliat l'explicació de là 
diferència que hi ha entre els dos cànons. 
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del domini públic marítima-terrestre· ·que· es fac(. 
en virtut d'una concessió o d'una autorització, 
mentre que el nou cànon té com a fet imposable 
l'expiotació d'activitats al domini públic marítima
terrestre quan calgui disposar de concessió de la 
Generalitat. 

L'informe d'impacte normatiu conté una 
identificació parcial (no sistemàtica) de les 
càrregues administratives i sembla suggerir-se 
que estar subjecte a una taxa o un impost és 
una càrrega administrativa quan no ho és. En 
aquest sentit es remet al Manual Internacional 
del Model de Costos Estàndard (pàg. 9 i 10) per 
a consultar els conceptes. S'adjunta exemple de 
quantificació de càrrega administrativa per 
facilitar la tasca. 

Es confon al ciutadà amb persona física. Cal 
distingir les persones físiques que exerceixen 
una activitat econòmica de les que no i les que 
l'exerceixen s'han d'assimilar a la població 
d'empreses als efectes de quantificació de els 
càrregues. Es recomana la utilització del Manual 
de costos estàndard per a ciutadans si es 
decideix fer una quantificació de les càrregues 
administratives per a aquests. Es proposa un 
acarament que identifica les càrregues 
administratives tant de ciutadans com 
d'empreses. 

Un cop identificats i mesurats els impactes 
positius i negatius de les opcions considerades 
s'ha de poder concloure que l'opció proposada 
defensa millor els interessos generals que l'opció 
"no fer res" i que també compleix amb els 
principis de bona regulació. 

Test de pimes, consideració en relació a la 
primera pregunta: 

- Es suggereix actualitzar les dades sobre 
nombre d'empreses a partir de les 
dades publicades per l'Àrea de Millora 
de la Regulació, "Informació estadística 
per l'aplicació del test de pimes (2016)". 

- Es recomana valorar presentar les 
dades de l'apartat primer per cadascuna 
de les 3 branques d'activitat afectades. 

- El nombre d'empreses i dades 
econòmiques es presenten en l'àmbit de 
tota Catalunya, es suggereix ajustar les 
dades a partir de la informació exposada 
a la pàgina 8 de la memòria. 

S'ha ampliat i detallat la identificació de les 
obligacions d'informació i s'han calculat de nou les 
càrregues administratives. 
El pagament de les taxes s'ha considerat, des d'un 
principi, com a impacte econòmic i social i no com a 
impacte normatiu. El que s'ha considerat com a 
impacte normatiu són els costos de l'autoliquidació 
dels cànons per part de les empreses. 

Quan es parla de ciutadà es fa referència a aquelles 
persones físiques que, respecte de les mesures de 
la proposta normativa, no actuen com a exercents 
d'una activitat econòmica. 
S'ha recollit l'acarament de les obligacions 
d'informació proposat i s'ha modificat en alguns 
punts en que s'ha considerat necessari fer-ho. A 
partir d'aquest acarament s'ha calculat l'import de 
·les càrregues administratives. 

S'han argumentat les raons per les que l'opció 
proposada es considera que defensa millor els 
interessos generals que l'opció "no fer res". 

S'ha modificat el Test de pimes en el sentit 
d'incloure aquestes consideracions. No s'ha fet el 
càlcul de l'estimació del nombre d'empreses del 
sector de l'hostaleria que exerceixen la seva 
activitat al litoral però si que s'han afegit unes dades 
més detallades dels subsectors relacionats amb el 
turisme. 

S'inclou una taula amb l'acarament de les S'ha recollit l'acarament de les obligacions 
obligacions d'informació tant de ciutadans com d'informació proposat i s'ha modificat en alguns 
d'empreses de la ·normativa vigent i la proposta punts en que s'ha considerat necessari fer-ho. A 
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normativa, que un cop revisada i corregida hauria partir d'aquest acarament s'ha calculat l'import de 
d'incorporar-se en un annex de la memòria les càrregues administratives. 
d'avaluació, tal i com indica l'informe d'impacte 
normatiu. 

Aspectes metodològics dels costos de 
compliment per l'Administració (Annex 11). Es fan 
les següents observacions: · 

No es cita la font de dades de les S'ha afegit la font de les dades corresponents a les 
retribucions anuals. retribucions anuals. 

En el càlcul de costos laborals s'ha aplicat S'ha modificat i s'han fet servir els costos generals 
un increment del 25% per · incloure els per hora que proposa l'Àrea de Millora de la 
costos generals però aquest increment Regulació; els que també utilitza l'Administració 
només s'ha d'aplicar a les empreses i no General de l'Estat. 
a l'Administració. 

Es proposa la utilització de l'import 
establert per l'Administració General de 
l'Estat per als costos generals que és una 
quantitat fixa per hora per a tots els grups 
professionals. 

2.2. Relació de les al· legacions presentades amb motiu de la informació pública i 
audiència 

Han presentat observacions, suggeriments o al-legacions, dintre de termini, les 
persones, entitats i organismes següents: 

Associació naturalistes de Girona (Registre d'entrada del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de Girona 2 de febrer de 2017) 
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans. (Registre d'entrada del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de Tarragona 1 O de febrer de 2017) 
Gremi d'àrids de Catalunya (Bustia TES Llei Litoral de 15 de febrer de 2017). 
Ajuntament de Barcelona.(Registre d'entrada Departament de Presidència 22 de 
febrer de 2017). 
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya 
Centre Internacional d'Investigació del Recursos Costers. Universitat Politècnica 
de Catalunya. (Correu electrònic de 10 de març de 2017) 
Federació de municipis de Catalunya (Registre d'entrada Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de 14 de març de 2017). 
Ajuntament de Begur. (Bustia TES Llei Litoral, 4 d'abril de 2017). 

A continuació s'annexa el QUADRE RESUM DE LES AL-LEGACIONS que inclou la 
seva valoració. 

Av. de Josep Tarradéllas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
Fax 93 495 80 01 

9 

¡ .r-. 

~ . '\ 

: ,, 

j 



.¡ l . : .. , ...... ···., 
PARi..ÀÏ~tNT OE ·e;\;~.-,,·~- tJ ·¡ ¡:- "j 

••. f' . ~ \1 . "' -~ ~ ••• 

R1J1l Generalitat de Catalunya . · 

R¡Otf;TJ~f GENERAL ! 
r. ' , n fi 1' 7 n 
"• J f.;\ .• I. c .· 21 f ! ' I ' 

ut L llU4 Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General d'Ordenació 

.o: t q • ~·~'t'i ur: r l'!:. •· ;~J • · ~ •t • ~ · 
del Territori i Urbanisme _,·, ·-----··----~------ --.. ·-· 

Al·legacions presentades 

- Associació naturalistes de Girona 
(al·legacions de 02.02.2017). 

L' article 3 hauria de fer menció específica a la 
biodiversitat i espècies protegides, així com als 
serveis ecosistèmics del sistema costaner. 

En relació a l'article 8 i la documentació a 
contenir pel Pla d'Ordenació del Litoral 
l'Associació de Naturalistes de Girona considera 
necessari incorporar un estudi d'impacte 
ambiental. 

En relació a l'article 12 amb la documentació que 
ha contenir el Pla d'ús del Litoral i les platges i, 
l'article 17 en relació al procediment 
d'autoritzacions es considera necessari · 
incorporar un estudi d'impacte ambiental. 

La classificació de les platges, prevista en el Pla 
d'Ordenació del Litoral de l'article 19, s'hauria de 
tractar a la llei , considerant factors com la 
dinàmica del litoral i l'increment del nivell del mar 
amb el canvi climàtic. S'hauria de garantir que el 
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Valoració 

La previsió de l'article 3 en la seva lletra b) inclou 
necessàriament la biodiversitat i les espècies 
protegides en el sentit establert en el Protocol 
relatiu a la gestió integrada de les zones 
costaneres al Mediterrani, adoptat en el marc del 
Conveni per a la protecció del medi marí i de la 
regió costanera del Mediterrani (conveni de 
Barcelona). 

No es considera necessari incloure aquesta 
precisió, atès que la pròpia redacció de l'article ja 
ho preveu en l'apartat b) en el que es fa una 
rem1ssió genèrica sense especificar la 
documentació concreta , que depèn de la normativa 
sectorial. 

S'estima parcialment l'al ·legació en relació a la 
inclusió d'una avaluació ambiental en la relació de 
documentació dels plans d'ús del litoral i les 
platges. S'afegeix a l'article 12 el següent apartat 

"b. La documentació mediambiental adequada 
a la legislació sectorial aplicable". 

Es modifica la numeració de la resta d'apartats en 
conseqüència amb la nova numeració. · 

En coherència amb aquesta modificació es 
necessari afegir un apartat 2 a l'article 13 i procedir 
a numerar en conseqüència a aquesta adició la 
resta d'apartats: 

"2. El pla d'ús del litoral i les platges s'ha de 
sotmetre al procediment d'avaluació ambiental 
estratègica d'acord amb la legislació sectorial 
aplicable." 

No s'estima l'al·legació en relació a l'article 17, 
atès a que en el tràmit de les autoritzacions fora de 
domini públic maritimoterrestre, la tramitació 
ambiental ja forma part del planejament urbanístic i 
no correspon a les previsions d'aquest 
avantprojecte incloure aquesta prescripció . 

S'estima parcialment l'al ·legació i es considera 
necessari incloure un nou apartat 3 a l'article 16 en 
el sentit de l'al ·legació efectuada, per tal de 
considerar factors com la dinàmica del litoral, 
l'increment del nivell del mar, el canvi climàtic. 
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Pla d'Ordenació del Litoral prevegi quines son les 
platges de màxima prioritat a mantenir i quines 
poden tenir una lliure evolució en funció de 
l'interès natural, turístic o de defensa que 
presentin. 

Afirma que en el destí dels recursos derivats del 
cànon d'explotació previst a l'article 25 i 26 es fa 
insuficient referència a la necessitat de protegir el 
medi marí i s'hauria de fer major incidència en 
aquest punt. S'haurien de limitar els permisos 
d'explotació i concessions que es donen per 
garantir que part d'aquests ingressos reverteixin 
en la conservació i millora de l'entorn natural (eco 
taxa). Caldria també, en relació a la destinació 
dels ingressos incloure un segon bloc destinat a 
protecció d'ecosistemes: fauna i flora i 
restauració ambiental per recuperar el que s'ha 
anat perdent. 

L'Associació considera necessari integrar el 
Consell Rector com a part interessada en el 
desenvolupament del Pla d'Ordenació, previst a 
l'article 28. 

En relació a l'article 32 es considera que s'hauria 
d'incorporar la societat civil i entitats 
ambientalistes per tal de millorar i garantir la 
participació ciutadana. 

Es considera necessari que la llei incorpori com 
s'articularà amb el planejament i figures de 
protecció vigents. 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
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També es consideraran els aspectes previstos a 
l'article 7.1 lletres a) i b) relatius a la diagnosi, 
caracterització de l'estat del litoral, la indicació 
gràfica de.la.línia d'atermenament per la qual cosa 
el Pl'a . êJ'ordenació del litoral serà objecte 
d'actualització çom a mínim cada deu anys. La 
nova Tedacêió del article 16.3 serà la següent: 

"3. El P'fa d'ordenació del litoral ha de ser 
objecte d'actualització, com a mínim, cada deu 
ar¡ys .. Si els treballs d'actualització posen de 
manifest la necessitat de modificar algun 
aspecte · del Pla aprovat, cal tramitar la 
corresponent modificació o revisió d'aquest." 

En relació al destí del ingressos l'apartat 7 de 
l'article 25 de l'avantprojecte preveu el destí dels 
ingressos derivats del cànon d'explotació 
d'activitats. Per tant, no es considera necessari 
que es concreti més el destí dels ingressos. 

L'apartat 3 de l'article 28 estableix que 
reglamentàriament es fixarà el reg1m de 
funcionament i composició dels consells, que 
hauran de comptar amb la representació 
d'Administracions Públiques, assoc1ac1ons 
organitzacions representatives d'interessos 
econòmics i socials, per tant les associacions 
s'inclouen de forma genèrica i s'haurà d'estar a allò 
que prevegi el reglament. 

En el mateix sentit que l'article 28, atès que 
s'haurà d'esperar al desenvolupament 
reglamentari. 

Atesa la naturalesa jurídica del pla director 
urbanístic i l'article 13.2 del text refós de la Llei 
d'urbanisme que preveu que la jerarquia normativa 
informa i ordena les relacions entre els diversos 
instruments de planejament urbanístic, ja estan 
previstos els mecanismes d'articulació de 
planejament oportuns per la normativa vigent. 
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Considera insuficient la creació 'del Consell 
Rector per garantir aquesta actuació transversal, 
essent necessari incorporar mecanismes de 
coordinació i comunicació específics entre els 
Departaments implicats. 

La llei hauria de contemplar els riscos derivats 
del canvi climàtic en els municipis litorals així 
com el canvi d'usos que pugui derivar de 
l'augment del nivell del mar, així com mesures 
d'adaptació als efectes del canvi climàtic en el 
sistema costaner. 

Per una altra banda proposa· tenir en compte 
mesures de desestacionalització del sector 
turístic vinculat a la costa i compatibil itzar un 
allargament de la temporada turística amb la 
possibilitat de recuperació dels recursos naturals. 

Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes 
Catalans (al·legacions de 10.02.2017). 

Reprodueixen les al-legacions fetes per 
l'associació de naturalistes de Girona afegint que 
s'hauria de limitar la flota nàutica i la capacitat de 
càrrega de les platges. 

Gremi d'àrids de Catalunya (al·legacions de 
15.02.2017). 

Argumenta en les seves al -legacions que l'article 
7 no fa cap referència expressa relativa a 
l'extracció d'àrids, però quan es parla de 
l'establiment de mesures normatives o 
d'actuacions necessàries per preservar la 
integritat de la geomorfologia i del ecosistemes i 
paisatges costaners, fa pensar que podrien ser 
utilitzats com arguments per prohibir o restringir 
de forma genèrica les extraccions d'àrids i el 
sanejament/dragatges necessaris en algunes 
zones infringint l'article 122 de la Llei 22/1973 
"Qualsevol prohibició continguda als instruments 
d'ordenació sobre activitats incloses a la Llei . de 
Mines haurà de ser motivada i no podrà ser de 
caràcter genèric". 

Considera que l'activitat extractiva és necessària 
i estratègica pel futur de Catalunya, subministrant 
materials necessaris pel progrés que ha d'ésser 
deç¡udament autoritzada. L'activitat extractiva és 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
Fax 93 495 80 01 

p/,Ri.Àt~-~NT DE CA l; .. ,¿ .. _. I ~ ; : 

R-G4~TRE Gf:NERAL ·= 
~ , .. 
v • v 

•. .J 

En relació a la actuació transversal i els 
mecanismes de coord inació i comunicació l'article 
107 de la Llei 26/2010, de procediment 
administratiu comú estableix els principis que 
regeixen les relacion s interadministratives. Per 
tant, la normativa vigent ja preveu els mecanismes 
de coordinació oportuns. 

En relació a la contemplació dels riscos ja està 
previst a l'article 7 .1 apartats a) i j) de 
l'avantprojecte. Es considera la referència a les 
mesures d'adaptació en la modificació de l'article 
16 incloent el nou apartat 3 exposada 
anteriorment. 

Correspon al pla estratègic de turisme el 
tractament d'aquestes mesures i no forma part de 
l'àmbit d'aquest avantproj~cte . 

En relació a les al·legacions que reprodueixen les 
de l'associació de naturalistes de Girona es remet 
a les respostes d'aquelles al-legacions. Per una 
altra banda, el pla d'ordenació del litoral servirà per 
dimensionar la capacitat de càrrega de les platges 
sense prejutjar les conseqüències i per 
dimensionar els serve is dels usuaris de les platges. 
La limitació de la flota nàutica, es regula en el marc 
de les autoritzacions de temporada. 

En relació a aquest a al ·legació, en la darrera 
memòria general de 14 de desembre de 2016 que 
es va sotmetre a infor mació pública, no es fa cap 
previsió particular en relació a l'extracció d'àrids. 
Els criteris territorialitat s s'incorporaran al pla i a les 
autoritzacions previstes a l'article 7.1 g). 

En relació al suggeriment de ponderació del 
interessos concurrents es considera que aquesta 
llei no és el marc adequat per aquesta regulació. 

12 

o e: ( 



'I[ .1.1.: •'• ... ¡:_"·· 

., .. _. '"· -~.:! ..,,;n ~ • .:' ,¡"" 

mJI Generalitat de Catalunya ·< (. . .~ "" 
ll1U Departament de Territori i Sostenibilitat 

Direcció General d:Prdenació. ~ .... 
del Territori i Urbanisme ~ .. ~~~ ~~ . 

•.\ \ 

una activitat temporal, el seu impacte també i es 
restaurarà amb totes les garanties. És una 
activitat ' de proximitat que no precisa de 
desplaçament o transport llarg que sí tindria un 
cost ambiental i urbanístic. És també una activitat 
condicionada per la ubicació concreta del 
recursos, donat que la geologia condiciona 
l'activitat del agremiats al lloc a on es troben els 
emplaçaments. En conseqüència amb aquestes 
premisses el Gremi considera que la llei 
d'ordenació del litoral es una oportunitat per 
ponderar el interessos concurrents i harmonitzar 
la protecció del medi i l'explotació dels recursos 
naturals des del planejament. 

Manifesta la seva disconformitat d'una ordenació 
de les activitats extractives que sigui prohibitiva o 
desproporcionadament, segons el que figura a la 
memòria general i a la memòria d'avaluació de 
l'impacte de les mesures proposades a 
l'avantprojecte on es preveu que el Pla 
d'ordenació haurà de regular les extraccions 
d'àrids (Illig. 1 O de la memòria general). 

En la seva al·legació quarta assenyala el Gremi 
la conveniència de la recuperació de les platges 
mitjançant l'aportació de sorra procedent 
d'extractives com alternativa molt més ecològica i 
econòmica consistent en l'aportació de nova 
sorra procedent de les extraccions en terra 
ferma. Critica el fet de que ni l'avantprojecte, ni 
les memòries facin cap previsió en relació a la 
necessitat de pedra d'escullera per a la 
construcció i/o manteniment de ports i 
infraestructures del litoral. 

Ajuntament de Barcelona (al·legacions de 
22.02.2017). 

Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, al ·lega 
en relació a l'article 7 entén que l'apartat 1, lletres 
e) i g), impliquen una afectació al principi 
d'autonomia local i al règim especial de 
Barcelona en relació amb l'ordenació i la 
planificació municipal en àmbits competencials 
propis, que caldria evitar. Per tant, s'hauria de 
preveure que les prescripcions establertes per 
l'Ajuntament de Barcelona en els aspectes de 
competència pròpia siguin de caràcter vinculant. 

En relació a l'article 13, als plans d'ús del litoral i 
les platges, estableix que existeix una evident 
analogia entre la figura dels plans especials 
d'usos i els plans d'ús del litoral i les platges. En 
aquest sentit cal tenir present l'article 67.2 la 
Carta municipal de Barcelona la figura del plans 
especial d'usos que "tenen com a objectiu 
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En quan a aquesta al ·legació en la darrera 
memòria general de 14 de desembre de 2016 que 
es va sotmetre a informació pública, no inclou 
aquestes previsions. 

En relació als suggeriments de l'aportació de sorra 
i de necessitat de pedra d'escullera, es considera 
que correspon a altres instruments d'ordenació el 
tractament d'aquestes qüestions. 

Es considera que en relació a la previsió de la 
lletra e) de l'article 7, la mera localització no afecta 
a les competències municipals. Respecte a la lletra 
g) la Generalitat de Catalunya és la competent per 
resoldre les demandes d'autorització i de serveis 
de temporada d'acord amb l'apartat B) del Reial 
Decret 1404/2007, de 29 d'octubre, de traspàs de 
funcions i de serveis de l'Administració de l'Estat a 
la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació 
i gestió del litoral. 

En relació amb aquesta al ·legació no hi ha 
analogia perquè els dos plans responen a títols 
competencials diferents, i quan a la carta 
municipal es regulen els plans especials es 
refereix exclusivament als instruments de 
planejament derivat de caràcter urbanístic. Així 
mateix, tampoc s'aprecia l'analogia al ·legada 
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ordenar ra incidència i els efectes urbanístics, 
mediambientals i sobre el patrimoni urbà que les 
activitats produeixen en el territori, mitjançant la 
regulació de la seva intensitat i les condicions 
físiques del seu desenvolupament en funció de 
les distàncies, el tipus de via urbana i les 
circumstàncies anàlogues", i que seran aprovats 
pel Consell Municipal (articles 68CMB). És 
evident ·que seria desitjable sotmetre aquesta 
última figura, també, a la competència municipal 
pel que fa a la seva aprovació definitiva, a 
diferència de la resta de municipis en què 
aquesta aprovació correspon, d'acord amb 
aquest article, a l'òrgan competent en matèria 
d'ordenació del lftoral de l'Administració de la 
Generalitat. 

Fa referència al que disposa la Memòria General 
de l'Avantprojecte en quant a l'article 18 que "la 
Llei delega als ajuntaments l'autorització d'usos i 
obres admesos en zona de servitud de protecció 
i transit, definides per la Llei 22/1988, de 28 de 
juliol, de costes, que no comporti l'increment de 
la superfície ocupada o de la volumetria existent, 
ni canvi de l'ús autoritzat". L'Ajuntament afirma 
que si pròpiament es tractés d'una delegació de 
competències de l'Administració de la Generalitat 
als municipis, s'hauria de tenir en compte el que 
disposa l'article 219.3 de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya per garantir els recursos suficients 
per a afrontar la delegació de competències, així 
com l'article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

Es considera que segons el Reial Decret 
1404/2007, de traspàs de competències de 
l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria 
d'ordenació del litoral, aquest cànon previst a 
l'article 25 ha passat a ser meritat per la 
Generalitat de Catalunya i que, el pagament que 
fins ara s'estava duent a terme a l'Estat reverti~à 
a la Generalitat un cop aprovada la Llei i que no 
hi haurà duplicitat de taxes i que aquesta qüestió 
que no queda clara en aquest article. 

En relació a la taxa municipal establerta a l'article 
26 afirma que pel seu establiment es requereix la 
voluntat de l'acord municipal, de conformitat amb 
allò que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals. Caldria aclarir el redactat 
de l'article donat que tot i que prevegi una taxa 
municipal no deriva directament en la seva 
imposició. 
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per la pròpia naturalesa dels béns de domini 
públic maritimoterrestre de titularitat estatal. 

En relació a les actuacions sotmeses al règim de 
declaració responsable davant l'Ajuntament, no 
suposa ni un increment de despesa ni de càrrega 
de treball, tal i com va ser objecte d'anàlisi a la 
memòria d'impacte de l'avantprojecte. 

Correspon realitzar en aquest punt una aclariment 
respecte al cànon d'explotació d'activitat que 
estableix l'article 25 de l'avantprojecte, atès que es 
tracta d'un cànon complementari al cànon 
d'ocupació meritat per l'Estat i no el substitueix. 

S'estima parcialment l'al·legació de 
l'Ajuntament i es modifica la redacció de 
l'article 26 per aclarir el seu redactat, afegint 
l'exacció de preus públics per part del 
ajuntaments: 

"Article 26. Règim econom1c corresponent a 
l'explotació dels serveis de temporada de les 
platges i a les activitats autoritzades en el marc 
dels plans d'us del litoral i les platges. 

1. L'explotació dels serveis de temporada 
de les platges genera, en el cas de gestió 
directa, el preu públic i, en el cas de 
ç¡estió indirecta, el cànon de licitació 
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En relació a l'article 28 l'ajuntament de Barcelona 
també considera necessari formar part del 
Consell Rector del Pla d'Ordenació del Litoral. 

Afirma que l'avantprojecte no regula les 
especificitats competencials en aquesta matèria 
per al municip¡' de Barcelona, si bé en el marc de 
la Carta municipal i de la Llei 1/2006, les hauria 
d'atorgar. Les competències es regulen a l'article 
29 del text articulat, sense tenir en compte el 
principi de diferenciació reconegut a l'article 84 
de I'EAC. Quan la memòria Preliminar afirma 
"sens perjudici, naturalment, que la ciutat de 
Barcelona aprofiti el major sostre competencial 
definit per l'avantprojecte per assumir la gestió de 
competències que fins ara corresponien a la 
Generalitat", no està tenint en consideració que 
aquest major sostre comp~tencial l'ofereix per a 
tots el municipis catalans costaners, no només al 
municipi de Barcelona en atenció al seu règim 
competencial. Malgrat això, no s'ha sotmès el 
text als mecanismes previstos a l'acord sobre 
participació de l'Ajuntament de Barcelona, és a 
dir, la participació en la fase inicial d'impuls de 
l'avantprojecte i la formulació d'al·legacions en el 
si de la Comissió Mixta, sinó que es sotmet a 
tràmit d'audiència en peu d'igualtat amb la resta 
de municipis costaners de Catalunya en una línia 
homogeneïtzadora, que no encaixa amb el règim 
especial de Barcelona. 

L'Ajuntament de Barcelona també considera 
necessari formar part de la Comissió d'Ordenació 
del Litoral previst a l'article 32. 
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2. Les activitats que s'autoritzin pels 
ajuntaments en el marc dels plans d'ús 
del litoral i les platges no compreses a 
l'apartat anterior, són gravades amb una 
taxa en favor seu. 
3. L'import de les taxes i preus públics 
municipals a què fan referència els 
apartats 1 i 2 s'han de determinar en les 
respectives ordenances fiscals. 
4. El pagament de les taxes, preus 
públics i els cànons a què fa referència 
aquest article, s'entenen sense perjudici 
dels que siguin exigibles per altres 
administracions." 

L'apartat 3 de l'article 28 estableix que 
reglamentàriament es fixarà el reg1m de 
funcionament i composició dels consells, que 
hauran de comptar amb la representació 
d'Administracions Públiques, assoc1ac1ons 
organitzacions representatives d'interessos 
econòmics i socials, per tant s'haurà d'estar a allò 
que prevegi el reglament. 

En relació amb aquesta al ·legació cal tenir en 
compte que l'especificat del municipi de Barcelona 
està reconeguda expressament a la Disposició 
Addicional tercera que recull la participació de 
l'Ajuntament de Barcelona en l'elaboració del Pla 
d'ordenació del litoral, i la remissió expressa a 
l'article 6.3 d·e la Llei 1/2006 .. 

En el mateix sentit que la valoració de l'al ·legació 
relativa a l'article 28, s'haurà d'esperar al 
desenvolupament reglamentari. 
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Exposa que existeix una incidència de 
l'avantprojecte en el reg1m especial de 
Barcelona. La regulació continguda al text de 
l'avantprojecte incideix en aspectes de la gestió i · 
el control dels béns de domini públic 
maritimoterrestre del terme 'municipal de 
Barcelona, o en el règim jurídic del Pla 
d'ordenació del litoral i dels plans d'ús del litoral i 
les platges. Tot i que la memòria general indica, 
en relació al redactat d'aquesta disposició 
addicional que l'aprovació de l'avantprojecte en 
cap cas anirà en perjudici del règim especial del 
municipi de Barcelona, eximint l'aplicació dels 
mecanismes previstos en relació a aquest règim 
especial , l'Ajuntament considera que aquesta 
interpretació no és correcte. La intervenció de la 
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament no 
s'articula per al casos en que la norma pot ser 
"perjudicial" per als interessos de l'ajuntament de 
Barcelona. Intervé la Comissió Mixta quan la 
norma pot afectar al seu règim especial, per tal 
de poder valorar aquesta incidència. Es 
considera que caldria sotmetre el text als 
mecanismes de participació propis del règim 
especial, i concretament al Grup de Treball que 
hauria de valorar i resoldre les discrepàncies que 
suscita aquest text pel que fa a la seva incidència 
en el règim especial de Barcelona, reconegut en 
la normativa. 

Es considera que la disposició addicional tercera 
s'hauria de desglossar en dues de diferents, una 
relativa al règim derivat del la llei de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i una altra referent al . 
règim especial per al municipi de Barcelona i 
redactar aquesta última en els termes següents: 

"L'Ajuntament de Barcelona participa en 
l'elaboració del Pla d'ordenació del litoral 
d'acord amb el .que preveuen la Llei 
2211988, de 30 de desembre, de la Carta 
municipal de Barcelona i la Llei 112006, de 
13 de març, per la qual es regula el règim 
especial del municipi de Barcelona. 

De conformitat amb el previst a la 
normativa reguladora del règim especial 
del municipi de Barcelona, l'aprovació i 
modificació del Pla d'ordenació del litoral 
ha de sotmetre's a informe previ i 
preceptiu de l'Ajuntament de Barcelona, 
que serà vinculant en tots aquells 
aspectes que afectin a les seves 
competències municipals. 

El Pla de gestió intègrada del litoral de 
Barcelona contemplat en l'article 6.3 de la 
Llei 1/2006, de 13 de març, es 
desenvolupa de conformitat amb el 
conveni entre el Ministeri de Medi 
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Es desestima aquesta al ·legació atès que s'ha 
realitzat el tràmit d'aud iència a tots els ajuntaments 
de la costa catalana per a que presentin les seves 
observacions, suggeriments i al ·legacions sobre 
l'avantprojecte. 

S'estima parcialment l'al·legació. La disposició 
addicional tercera es desglossa en dues 
diferents la tercera del règim derivat de 
Barcelona. i la quarta del règim de l 'Àrea 
Metropolitana de Bar celona. 

En relació amb la redacció proposada respecte al 
Pla de gestió integrada, per tècnica legislativa es 
considera oportú no fer esment a la data del 
Conveni entre el Ministeri de Medi Ambient, la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Barcelona, sinó fer una referència genèrica. 
L'actual Disposició Addicional quarta és la 
disposició Addicional cinquena. 

Es desestima la redacció proposada en relació a la 
nécessitat de sotmetre l'aprovació del pla 
d'ordenació del litoral a informe previ i preceptiu de 
l'Ajuntament de Barcelona atès que l'apartat 1 de 
l'article 9 de l'avantprojecte estableix que la 
tramitació del pla d'ordenació del litoral es durà a 
terme d'acord amb el procediment específic que 
estableix la legislació urbanística per a l'aprovació 
dels plans directors urbanístics, que ja preveu els 
mecanismes de consulta oportuns. 

Així mateix, com s'ha exposat anteriorment i atesa 
· la inexistència d'analogia entre els plans especials 
urbanístics i plans d'us del litoral i les platges al 
desenvolupar títols competencials diferents, i per 
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Ambient, Ja Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Barcelona de data 15 de 
maig de 2007. 

L'Ajuntament de Barcelona és l'òrgan 
competent per aprovar els plans d'ús del 
litoral i les platges en el seu terme 
municipal." 

Afirma que caldrà revisar acuradament la situació 
de les concessions actualment existents en zona 
litoral del municipi de Barcelona, gestionades 
algunes pels privats, per la Generalitat o pel propi 
Ajuntament. 

Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Catalunya (al·legacions de 
09.03.2017). 

El Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de Catalunya en les seves al-legacions 
assenyala la necessitat que El Consell Rector del 
Pla d'ordenació del litoral i els consells rectors 
dels plans d'ús del litoral i les platges, previst a 
l'article 28 compti amb la participació efectiva de 
les disciplines amb competències directes en 
l'ordenació i gestió d'aquest àmbit. Les 
competències en matèria d'enginyeria civil, 
representades pel Col·legi hauran de tenir pes 
específic en l'elaboració del conjunt de criteris en 
les matèries de: "ports i costes"; "urbanisme i 
ordenació del territori" i "medi ambient". 
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tenir un contingut diferent en atenció a la- pròpia 
naturalesa dels béns de domini públic 
maritimoterrestre de titularitat estatal, no es 
considera justificat que l'Ajuntament sigui 
l'òrgan competent per aprovar aquest tipus de 
plans sectorials del litoral. 

Les disposicions addicionals tercera i quarta 
restarien redactats en els termes següents: 

"Tercera. ' . 
AjuntamentY:ie tf3arcelona 

"1. L 'Ajl(ntament de Barcelona participa en 
l'elaboració del Pla d'ordenació del litoral 
d'acord amb el que preveuen Ja Llei 22/1988, de 
30 · de desembre, de Ja Carta municipal de 
Barcelona i Ja Llei 1/2006, de 13 de març, per Ja 
qual es regula el règim especial del municipi de 
Barcelona. 

2. El Pla de gestió integrada del litoral de 
Barcelona es desenvolupa d'acord amb 
l'establert a l'article 6.3 de Ja Llei 1/2006, de 13 
de març, per Ja qual es regula el règim especial 
del municipi de Barcelona". 

Quarta. 
Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L í4rea Metropolitana de Barcelona participa en 
l'elaboració del Pla d'ordenació del litoral 
d'acord amb .el que preveu Ja Llei 31/2010, del 3 
tl'agost de I'Area Metropolitana de Barcelona". 

Aquesta al-legació és una recomanació genèrica 
que no incideix en l'articulat de l'avantprojecte. 

L'apartat 3 de l'article 28 estableix que 
reglamentàriament es fixarà el reg1m de 
funcionament i composició dels consells, que 
hauran de comptar amb la representació 
d'Administracions Públiques, assoc1ac1ons i 
organitzacions representatives d'interessos 
econòmics i socials, per tant s'haurà d'estar a allò 
que prevegi el reglament. 
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Proposa la implantació d'una Gestió integrada de 
la zona costanera (GIZC) s'ha enunciat 
reiterades vegades però mai s'ha dut a terme 
d'una forma real i efectiva. Per la qual consta 
s'insta a l'Administració perquè dotin 
d'estructures i recursos suficients per la 
integració de les polítiques sectorials i àmbits 
competencials, per tal de facilitar la gestió i la 
implantació de directrius clares. 

Així mateix, a nivell sectorial el Col·legi insta a 
que amb l'aprovació de la llei es doni un impuls 
definitiu a l'estratègia de gestió litoral que abasti 
el problema de la regressió generalitzada de les 
platges, des de les tres vessants de la 
sostenibilitat (ambiental, social i econòmica). 

Centre Internacional d'Investigació del 
Recursos Costaners (CIIRC) (al·legacions de 
10.03.2017). 

El Centre Internacional d'Investigació del 
Recursos Costaners (CIIRC) recomana que en el 
Pla d'ordenació del litoral es faci esment de la 
informació continguda al Llibre Verd, ja que una 
ordenació del litoral que no consideri les taxes 
mesurades d'erosió a la costa serà vàlida per un 
període de temps més curt, però si es considera 
la platja actual més la taxa mesurada d'erosió es 
pot arribar a una ordenació del litoral més 
robusta. 

En relació a la classificació de les platges 
recomana fer explícit que la classificació 
evolucionarà amb el temps degut a la dinàmica 
natural de la costa i al canvi climàtic. 

S'hauria de fer menció explicita a que la 
modificació i revisió, prevista a l'article 16, haurà 
de ser periòdica, depenent de la freqüència 
d'actualització de les taxes d'erosió que varien 
per a diferents trams de la costa i també amb la 
pujada de nivell mig del mar degut al canvi 
climàtic. Tenir prevista aquesta actualització, per 
exemple, per a períodes de 10 anys permetrà 
tenir un litoral més preparat per a fer front a 
aquests desafiaments del climes futurs. 

En relació amb el títol 4 recomana fer esment de 
la necessitat d'adaptar aquesta utilització a les 
taxes d'erosió mesurades per a la costa catalana. 
Aquesta informació està disponible al Llibre Verd 
de la costa catalana. 

Considera que el temps de la concessió 1 

l'evolució prevista de l'amplada de la plalja amb 
a) taxes d'erosió del Llibre Verd i b) pujada mitja 
del nivell mig del mar (aproximadament entre 
50cm i 1 m per l'any 2100). En funció del període 
de viqència de la concessió caldria considerar 
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Aquest avantprojecte té com objecte i finalitat la 
gestió integrada de la zona costanera, així ho 
estableixen l'article 1 i 3. 

Aquesta al·legació és una recomanació genèrica 
que no incideix en l'articulat de l'avantprojecte. 

La memòria general de l'avantprojecte menciona el 
Llibre Verd i l'article 7.1.a) preveu que en la 
diagnosi i caracterització de l'estat del litoral es 
tindrà en compte la regressió o acreció de les 
platges. 

Amb la modificació de l'article 16 de 
l'avantprojecte, es preveu l'actualització del Pla 
d'ordenació del litoral per adaptar-lo a la 
dinàmica natural de la costa i el canvi climàtic. 

Es remet a la resposta i modificació de l'article 
16, mencionada anteriorment. 

Aquesta necessitat ja està considerada com a 
criteri general a l'article 7.1 a l'hora d'atorgar 
concessions i autoritzacions. 

La diagnosi i la caracterització de l'estat del litoral 
prevista a l'article 7.1 a) permetrà establir els 
criteris oportuns. 
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quina serà l'amplada de platja disponible per tal 
d'evitar després nous conflictes basats amb 
l'esperança de que la plalja continuï sota les 
condicions presents. 

S'hauria de combinar la inspecció de la plalja 
emergida amb la platja submergida per tal de 
mantenir un inventari de la sorra disponible i 
combinar-ho amb la qualitat de l'aigua, paràmetre 
important per a la utilització d'esbarjo de les 
platges (seguiment que actualment fa l'AGA). 

Assenyala la importància de preparar el ·litoral 
català per a climes futurs, com la pujada del 
nivell mig del mar de 1 O cm en 25 anys. En 
relació al règim d'ocupació i us de les platges 
atenent a la seva naturalesa seria adient 
mencionar la ocupació i l'ús en funció de la 
velocitat d'erosió presents i futures, i la pujada 
del nivell mig del mar. Assenyala que l'espai 
litoral es un espai dinàmic, afectat per les 
velocitats d'erosió presents i futures i per la 
pujada del nivell mig del mar, cap terra endins 
per la qual cosa es requerirà la seva actualització 
periòdica, essent interessant començar a 
preparar espai a la reraplatja per un retrocés 
ordenat a les zones que es considerin. 

En relació a l'activitat turística fer esment a 
l'activitat de protecció de les platges, doncs el 
cordo sorrenc ofereix una de les proteccions més 
efectives per els usos i infraestructures que hi ha 
al darrera de la platja emergida. 

En quant a les noves fons de finançament, fer 
explícit que moltes de les nostres platges 
catalanes son artificials i, per tant, necessitaran 
un manteniment permanent. Això vol dir preparar 
unes noves fonts de finançament que considerin 
aquesta inversió continuada i permanent en el 
temps, la qual cosa ajudarà a l'elaboració d'una 
planificació del territori basada en els valors 
naturals, socials i econòmics. 

Federació de municipis de Catalunya 
(al ·legacions de 14.03.2017). 

L'autonomia local obliga a què l'article 9 de 
l'avantprojecte, contempli com un tràmit 
necessari que els ajuntaments afectats informin 
favorablement d'aquelles previsions de la seva 
competència, que afectin al seu terme municipal, 
sense perjudici que, en les altres qüestions, es 
segueixi la tramitació pròpia dels plans directors 
urbanístics. 

En els casos en què el pla d'ús del litoral i les 
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Aquestes valoracions seran tingudes en compte al 
desenvolupar les previsions de l'article 7.1 a) en el 
contingut del Pla d'ordenació del litoral. 

Es remet a la resposta i modificació de l'article 
16, mencionada anteriorment que contempla 
l'actualització del Pla d'ordenació cada deu 
anys per la seva adaptació als canvis climàtics, 
la dinàmica de la costa ... etc. 

A la tramitació ambiental dels plans d'usos del 
litoral i les .platges es considerarà la necessitat de 
preservar aquests usos. 

En relació al destí del ingressos l'apartat 7 de 
l'article 25 de l'avantprojecte preveu el destí dels 
ingressos derivats del cànon d'explotació 
d'activitats. Per tant, no es considera necessari 
que es concreti més el dest) dels ingressos 

L'apartat 1 de l'article 9 de l'avantprojecte estableix 
qúe la tramitació del pla d'ordenació del litoral es 
durà a terme d'acord amb el procediment específic 
que estableix la legislació urbanística per a 
l'aprovació dels plans directors urbanístics, que ja 
preveu els mecanismes de consulta oportuns. 

La Generalitat de Catalunya és la competent per 
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platges sigui l'àmbit municipal, l'aprovació 
definitiva d'aquest pla hauria de correspondre a 
l'ajuntament. 

Caldria diferenciar entre l'autorització als 
ajuntaments dels serveis de temporada a les 
platges i l'aprovació del pla d'ús del litoral i les 
platges i, per tant, eliminar de la llei aquesta 
identificació que fa l'avantprojecte entre aquella i 
aquesta. 

En relació a l'activitat dels ajuntaments de control 
de la conformitat de les declaracions 
responsables dels interessats sobre noves 
actuacions relatives a obres, activitats i 
instal·lacions implantades legalment en la zona 
de servitud de protecció o de trànsit, 
l'Avantprojecte res no diu sobre el finançament 
d'aquesta competència municipal. 

No s'acaba de veure quina mesura pot adoptar 
l'Ajuntament en cas d'incompliment de 
l'interessat de l'obligació de presentar la 
declaració responsable en supòsit de noves 
actuacions relatives a obres, activitats i 
instal·lacions implantades legalment en la zona 
de servitud de protecció o de trànsit o en cas de 
discrepància entre la referida declaració i les 
actuacions portades a terme per l'esmentat 
interessat. 

La regulació de l'avantprojecte pot suposar una 
despossessió competencial als ajuntaments per 
a la prestació dels serveis de temporada, 
garantits per la normativa estatal , en cas de no 
aprovar-se per al seu municipi el pla d'ús del 
litoral i les platges abans referit. 

La prestació pels ajuntam,ents dels serveis de 
temporada no ha d'estar condicionada a 
l'aprovació del pla d'ús del litoral i les platges. 

La competència municipal per autoritzar les 
activitats previstes en el pla d'ús del litoral i les 
platges res hi hauria d'objectar, tret la manca 
d'un finançament adequat d'aquesta nova 
comesa assignada als ajuntaments. 

L'Ajuntament hauria d'autoritzar les activitats a 
portar a terme a la platja del terme malgrat que 
l'autorització de la referida activitat no fos 
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resoldre les demandes d'autorització i de serveis 
de temporada d'acord amb l'apartat B) del Reial 
Decret 1404/2007, de 29 d'octubre, de traspàs de 
funcions i de serveis de l'Administració de l'Estat a 
la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació 
i gestió del litoral. 

Els plans d'ús del litoral i les platges integraren les 
autoritzacions dels serveis de temporada. 

En relació a les actuacions sotmeses al règim de 
declaració responsable davant l'Ajuntament, no 
suposa ni un increment de despesa ni de càrrega 
de treball , tal i com va ser objecte d'anàlisi a la 
memòria d'impacte de l'avantprojecte. 

L'ajuntament té la potestat prevista a l'article 30.h) 
de l'avantprojecte, en relació a les mesures a 
adoptar en cas d'incompliment. També son 
aplicables les mesures previstes en el marc de 
l'incompliment urbanístic la potestat sancionadora i 
a la normativa de costes. 

La regulació proposada en cap cas suposa una 
afectació competencial municipal ; en la normativa 
vigent (DA 6 de la Llei 3/2012), per poder autoritzar 
l'explotació de serveis de temporada pels 
ajuntaments, cal l'aprovació prev1a del 
corresponent pla de distribució d'usos i serveis de 
temporada. 

Tal i com s'ha indicat a al -legació anterior, per 
poder prestar els serveis de temporada cal la 
prèvia aprovació del pertinent pla de distribució 
d'usos i serveis (DA 6.4 Llei 3/2012). 

· Aquesta al -legació reitera qüestions que ja han 
estat plantejades i tractades en al -legacions 
anteriors. Les formes de finançament per dur a 
terme les noves tasques està previst l'article 26 de 
l'avantprojecte. 

Tal i com s'ha tractat en al ·legacions anteriors, la 
Generalitat de Catalunya és la competent per 
resoldre les demandes d'autorització i de serveis 
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prevista pel pla d'ús del litoral i les platges. 

No és procedent l'aprovació de la Llei 
d'ordenació del Litoral sense que prèviament no 
s'aprovi una llei que garanteixi el finançament 
dels ajuntaments en l'exercici de les seves 
competències en relació al domini públic marítim 
terrestre català i les seves zones de servitud, 
aprovació que correspondria al Parlament de 
Catalunya. 

L'avantprojecte remet la determinació de la 
composició tant dels consells rectors del pla 
d'ordenació del litoral i dels plans d'ús del litoral i 
les platges com de la Comissió d'Ordenació del 
Litoral al reglament per bé que s'assenyala 
alguns criteris sobre la composició d'aquests 
òrgans, hauria de ser més precís i garantir la 
representació municipal per mitjà de les entitats 
associatives d'ens locals. 

L'avantprojecte hauria de determinar amb més 
detall les potestats dels ajuntaments pel que fa al 
control de legalitat de les actuacions realitzades 
en domini públic marítim terrestre (especialment 
en trams de platja) o en les zones de seryitud 
subjectes a l'autorització o altra intervenció 
administrativa de les corporacions locals, 
establint un règim d'infraccions i sancions propi, 
encara que concordants amb la LC, i determinant 
el procediment per a l'adopció, en cas 
d'incompliment, de mesures de protecció de la 
legalitat relatives a la restauració de la realitat 
física alterada. 

I sobre les facultats i funcions d'inspecció, 
concretar si aquesta funció d'inspecció del litoral 
s'entén a la franja de 500 m a partir de 
l'atermenament del domini públic 
maritimoterrrestre o tan sols al propi domini 
públic maritimoterrestre. 

Ajuntament de Begur (al·legacions de 
04.04.2017). 

Presenta una sèrie de preguntes en relació al 
avantprojecte: 

Si en la redacció del futur Pla d'ordenació del 
litoral, s'inclouran determinacions relatives a 
criteris o estratègies per al planejament en els 
àmbits de sòl urbà en la zona d'influència del 
domini públic maritimoterrestre. 
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de temporada d'acord amb l'apartat 8) del Reial 
Decret 1404/2007, de 29 d'octubre, de traspàs de 
funcions i de serveis de l'Administració de l'Estat a 
la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació 
i gestió del litoral 

Els efectes de finançament i pressupostaris van 
ser objecte d'anàlisi a la memòria d'impacte de 
l'avantprojecte a la que ens remetem. Per tant, no 
es considera necessari l'aprovació prèvia d'una llei 
que garanteixi el finançament. 

Tal i com s'ha mencionat anteriorment, l'apartat 3 
de l'article 28 estableix que reglamentàriament es 
fixarà el règim de funcionament i composició dels 
consells, que hauran de comptar amb la 
representació d'Administracions Públiques, 
assoc1ac1ons i organitzacions representatives 
d'interessos econòmics i socials, per tant s'haurà 
d'estar a allò que prevegi el reglament. 

Les potestats dels Ajuntaments i el control de 
legalitat està previst a l'article 30 h) i 33. 1 de 
l'avantprojecte. En quant al règim d'infraccions i 
sancions, aquest és establert per la legislació 
bàsica en matèria de costes . 

Les facultats i funcions d'inspecció comprenen en 
tot el marc previst a la llei d'acord amb l'article 2 de 
l'avantprojecte. 

El Pla d'ordenació del litoral respondrà a les 
finalitats establertes a l'article 3 i als criteris de 
l'article 7 de l'avantprojecte. 

Si en la redacció dels plans d'usos del litoral i les Amb la redacció actual no es preveuen els plans 
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platges, en el cas d'àmbits que pertanyin a més 
d'un municipi, els plans d'ús podran ser conjunts 
només per aquest àmbit concret o tindran que 
abastar el conjunt dels dos municipis. 

En relació al Consell Rector del Pla d'ordenació 
del litoral i els consells rectors dels plans d'ús del 
litoral i les platges, a l'espera de les atribucions 
que es determinin de manera reglamentària, si es 
podria avançar l'abast de les funcions 
encomanades a aquests òrgans en relació a les 
administracions amb les que estan adscrites. I 
del Consell rector del Pla d'ordenació del litoral 
respecte dels consells rectors municipals?. 

Quins criteris es preveuen per determinar 
l'assignació dels ingressos derivats del cànon 
d'explotació d'activitats sobre el domini públic 
maritimoterrestre per destinar-los a la millora, 
conservació, recuperació i restauració del domini 
públic maritimoterrestre català?. · 
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d'ús conjunts per més d'un municipi, no es pot 
tramitar per àmbits homogenis sinó per termes 
municipals. 

Tal i com s'ha mencionat anteriorment, l'apartat 3 • 
de l'article 28 estableix que reglamentàriament es 
fixarà el règim de funcionament i composició dels 
consells, que hauran de comptar amb la 
representació d'Administracions Públiques, 
assoc1ac1ons 1 organitzacions representatives 
d'interessos econòmics i socials, per tant s'haurà 
d'estar a allò que prevegi el reglament. 

Els criteris es determinaran als plans que 
oportunament s'aprovin . 

Ha presentat observacions, suggeriments o al -legacions, fora de termini, la Diputació 
de Tarragona 

Al-legacions presentades 

En relació a l'article 11 de l'avantprojecte es 
troba a falta en l'apartat f) una menció específica 
al límit quantitatiu del règim de responsabilitat 
previst en garantia de les autoritzacions 
concedides i de les explotacions adjudicades; 
així com les formes en què es pugui prestar 
aquesta garantia. 

Referit a l'article 26, de la redacció donada als 
apartats primer, segon i tercer se'n dedueix que 
la imposició tributària és imperativa pels termes 
que fa servir. No obstant, s'han de tenir en 
compte que l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, faculta a les entitats locals per a decidir 
sobre la imposició de les taxes, en virtut del 
principi d'autonomia local reconegut de l'article 
137 de la Constitució. 

De la redacció de l'article 28 cal indicar que 
s'està d'acord que és en via reglamentària quan 
caldrà definir la composició i el règim de 
funcionament. No obstant, es troba a faltar la 
concreció pel que fa a la constitució voluntària o 
obligatòria d'aquests òrgans, ja que el redactat 
literal no es pronuncia expressament en cap 
sentit. 
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Valoració 

No correspon a la Llei fixar el límit quantitatiu 
al ·legat, el qual s'haurà de fixar per cada pla en 
funció de les activitats i usos que contempli. 

L'article 26 no comporta cap modificació de les 
competències establertes pels ajuntaments a la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Es considera que per les seves funcions i 
característiques es fa necessària la seva 
constitució de forma obligatòria. 
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En relació a l'apartat f) de l'article 30 que 
estableix l'emissió d'un informe per part dels 
Ajuntaments en cas de sol·licituds 
d'autoritzacions de competència de 
l'Administració de la Generalitat i cq.ncessions 
per a l'aprofitament del domini públic 
maritimoterrestre es troba a faltar indicació 
expressa sobre el caràcter vinculant o merament 
consultiu d'aquest informe, així com el sentit que 
caldrà donar-li en cas de manca d'emissió. 

En quant a la redacció donada a l'apartat primer 
de l'article 31 es troba a faltar indicació concreta 
de la normativa de referència, constituïda en 
aquest cas per l'article 90 de la Llei 22/1988, de 
28 de juliol, de costes. 

En relació a la Comissió d'Ordenació del Litoral 
prevista a l'article 32, durant el tràmit 
reglamentari caldrà delimitar .de forma molt 
precisa en quins termes participaran 13is 
representats dels ens locals que integrin la 
Comissió en les funcions que li són pròpies 
regulades a l'article 32.3, ja que es tracta de 
funcions de competència autonòmica, tals com 
l'aprovació definitiva dels plans d'ús del litoral i 
les platges. 

En quant a l'article 33, es valora positivament el 
reconeixement de la condició d'autoritat al 
personal al servei de les entitats públiques al 
qual s'encomani expressament l'exercici de la 
inspecció del litoral , així com l'establiment de que 
en l'exercici d'aquesta activitat, el .Personal de 
l'administració pública competent pugui 
inspeccionar tota mena d'obres i d'instal·lacions, i 
que els fets que constati tinguin un valor 
probatori d'acord amb la legislació de 
procediment administratiu comú . S'entén que 
aquesta darrera aprec1ac1o fa referència 
expressa a l'article 77.5 de la Llei 39/2015, del 
Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 

En relació amb la redacció donada a l'apartat 
segon de la Disposició transitòria segona es 
troba a faltar la concreció del termini màxim per a 
formular els Plans d'ús del litoral i les platges. 
S'entén que un cop aprovat aquests tipus de 
plans, malgrat el redactat literal digui "els 
ajuntaments poden tramitar", de tal manera que 
els plans regulats a l'antiga normativa seguiran 
vigents tan sols pel termini que els quedi 
pendent. En aquest sentit, cal tenir present que 
segons l'apartat tercer de la Disposició addicional 
sisena de la Llei 3/201 O els plans de distribució 
d'usos i servis de temporada de platges tenen 
una vigència de cinc anys. 
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L'article 30.f) es limita a reconèixer com a 
competència dels ajuntaments, l'emissió d'informes 
ja establerts a la normativa sectorial bàsica de 
costes (article 152.6 del Reglament General de 
Costes), o en el text de l'avantprojecte (art. 17.2). 
D'acord amb la normativa bàsica de procediment 
administratiu comú, els informes no són vinculants . 

Es considera que per tècnica legislatiya no cal fer 
esment a l'article concret de la normativa de costes 
sinó fer una referència genèrica. 

Els termes de la participació dels ens lacats que 
integrin la Comissió s'establirà reglamentàriament. 

L'article 33 s'ajusta a l'establert a l'article 77.5 de la 
Llei 39/2015. 

Al tractar-se d'una disposició de caràcter general 
d'iniciativa municipal, únicament s'ha establert el 
termini que disposa l'Administració de la 
Generalitat (3 mesos) per aprovar el Pla un cop 
aquest ha sigut aprovat provisionalment per 
l'ajuntament; sense predeterminar ni fixar el termini 
que cada ens local disposi pel culminar la seva 
part de tramitació de l'instrument sectorial. 
Efectivament, els plans redactats d'acord amb 
l'antiga normativa seguiran vigents fins que 
s'aprovin els plans redactats d'acord amb la nova 
legislació. Tanmateix, a fi d'aclarir aquest 
aspecte, s'incorpora una modificació en 
l'apartat segon de la disposició t ransitòria 
quarta de l'avantprojecte, que quedarà 
redactada en els termes següents: 
"2. A partir de l'entrada en vigor del Pla 
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tramitar els plans d'ús del litoral i les platges. 
Mentre no s'aprovin aquests nous instruments, 
els plans de distribució d'usos i serveis de 
temporada de les platges vigents es continuen 
aplicant i regint per la normativa anterior durant 
el seu termini de vigència. 
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