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AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DEL LITORAL 

MEMÒRIA D'AVALUACIÓ DÉ l'IMPACTE DE LES MESURES 

PROPOSADES 

Aquesta memòria s'ha elaborat d'acord amb el que estableix el vigent l'article 36.3 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, l'article 4 
del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la 
simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, la Guia de Bones 
Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de la normativa amb incidència en l'activitat 
econòmica. 

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

a. Identificació del problema 

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

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

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

El domini públic marítima-terrestre (DPMT): 
definit a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, 
inclou el mar territorial i les aigües interiors 

La zona d'influència del domini públic: 

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

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

1. Ecosistema fràgil i sensible sotmès a múltiples pressions 

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

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

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

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

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

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

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

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

Concentració de població: 

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

Pel que fa al grau d'urbanització, la franja costanera terrestre de 100 metres de 
profunditat es troba urbanitzada, en nuclis de pob lació compacta {pobles i çiutats) i difusa 
{cases unifamiliars, hotels, càmpings) en 340 km lineals dels 580 km 
totals; això representa el 59% de tota la costa . Si no es compta la longitud del delta de 
l'Ebre, des de Sant Carles de la Ràpita fins l'Ampolla {112 km), ni la del cap de Creus, des 
de la cala Montjoi de Roses fins la cala Tamariu en el Port de la Selva {50 km); la proporció 
de costa urbanitzada és significativament més alta: 81% de la superfície total. 

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

7 
.... . . 

~PiR .€CIC~ . . .... 



- .. 1 •• ,• 

·' ' 

Activitat turística: 

\ . 
~. ;\.j .. ~ . .. ~ · ~-~·. ,.,.1 

. . 't f~-:. --·. --·--
~.;u'-1. •. _ .. ------· 

~ •. \ ': .. ~--~ .. -~ 

• /1 .... 

El Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 inclou algunes dades significatives 
sobre l'activitat turística. Entre la informació que recull aquest Pla hi ha una dada prou 
sign ificativa: l'any 2010 el 84% de les places d'allotjament turístic regularitzat de 
Catalunya estaven situades en el litoral i es distribuïen d'aquesta manera entre zones: 

Places turístiques (2010} 

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

Total costa : 502.921 84% 

Total Catalunya: 599.159 100% 

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

Amb aquestes dades queda demostrada, a grans trets, la forta pressió que exerceix la 
població del país sobre els 76 municipis que conformen el litoral català . 

M unicipis costaners 

1 Portbou 37 el Masnou 

2 Colera 38 Montgat 

3 Llançà 39 Badalona 

4 el Port de la Selva 40 Sant Adrià de Besòs 

s Cadaqués 41 Barcelona 

6 Roses 42 el Prat de Llobregat 

7 Castelló d'Empúries 43 Viladecans 

8 Sant Pere Pescador 44 Gavà 

9 l'Escala 45 Castelldefels 

10 Torroella de Montgrí 46 Sitges 

11 Pals 47 Sant Pere de Ribes 

12 Begur 48 Vilanova i la Geltrú 

13 Palafrugell 49 Cubelles 

14 Mont-ras so Cunit 

15 Palamós 51 Calafell 

16 Calonge 52 el Vendrell 

17 Castell-Platja d'Aro 53 Roda de Berà 
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18 Sant Feliu de Guíxols · . 54 CreixeFI 

19 Santa Cristina d'Aro 55 Torr.edembarra 

20 Tossa de Mar 56 Altafulla 

21 Lloret de Mar 57 Tarragona 

22 Blanes 58 . yila-seça 

23 Malgrat de Mar 59 Salo~ 
24 Santa Susanna 60 ' Cambp.jl~ ·. ·~ .. 

25 Pineda de Mar 61 Mont-roig del Camp 

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

27 Sant Pol de Mar 63' ' l'Ametlla de Mar 

28 Canet de Mar 64 .el Perelló 

29 Arenys de Mar 65 l'Ampolla 

30 Caldes d'Estrac 66 Deltebre 

31 Sant Vicenç de Montalt 67 Sant Jaume d'Enveja 

32 Sant Andreu de Llavaneres 68 Amposta 

33 Mataró 69 Sant Carles de la Ràpita 

34 Cabrera de Mar 70 Alcanar 

35 Vilassar de Mar 71 Tortosa 

-36 Premià de Mar 72 L'Aldea 

73 Riumors 74 Vilamacolum 

75 l'Armentera 76 Torroella de Fluvià 

2. Complexitat competencial 

L'ordenació del litoral català s'ha articulat, fins ara, de manera molt segmentada a partir 
d'una distribució competencial complexa, on concorren les tres administracions 
territorials: la local, l'autonòmiça i l'estatal. Per altra banda també s' ha articulat des 
d'àmbits competencials molt diferents que van des del med i ambient fins l'urbanisme. 

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

L'actual concepció del litoral, segmentada en funció d'un mapa competencial complex, 
contradiu l'esperit i el tèxt de la Recomanació 2002/413/CE del Parlament Europeu i del · 
Consell, de 30 de maig de 2002, sobre -l'aplicació de la gestió integrada de les zones 
costaneres a Europa, i el Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres del 
Mediterrani, que promouen justament l'adopció d'un planejament estratègic basat en la 
gestió integrada amb el suport i la participació de totes les instàncies administratives 
competents a escala estatal, regional i local. 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
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Com a conseqüència de la distribució
1 
coñípetencial sobre l'ordenació del litoral, en alguns 

casos, les competències de la Generalitat sobre la matèria s'articulen de manera que 
· l'obliguen a gestionar fins a un nivell dè detall que seria molt més propi de l'administració 
local. Això comporta, en alguns casos, com es veurà més endavant en aquesta memòria, 
uns costos de gestió desproporcionadament alts en relació a la tipologia de les 
actuacions. Com a exemple del detall a que ha d'arribar la gestió de la Generalitat en 
l'àmbit de l'ordenació del litoral d'acord amb la normativa vigent; durant l'any 2016 
aquesta va haver de tramitar l'autorització de 855 activitats en el domini públic marítima
terrestre que van des de l'autorització de casaments a la platja fins a la filmació d'anuncis 
passant per les activitats pròpies de temporada com ara el lloguer d'hamaques. 

Aquest nivell de detall al que ha d'arribar la gestió de la Generalitat es fa palès també en 
que és Aquesta qui ha d'autoritzar tots els usos i obres en les zones de servitud de 
protecció, trànsit o accés, definides per la Llei 22/1998, de 28 de juliol, de costes, encara 
que no comportin l'increment de la superfície ocupada o de la volumetria existent ni el 
canvi de l'ús autoritzat. El nombre d'autoritzacions d'aquest tipus tramitades per la 
Generalitat durant l'any 2016 va ser de 288 comunicats previs i 127 autoritzacions en 
servitud de protecció. . 

4. Necessitat de noves figures de gestió i ordenament 

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

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

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

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

6. Poca coHaboració entre els agents implicats en la gestió del litoral 
{~'\_. .... 1 "". 

El valor del litoral com a bé públic, la pressió que s'hi exerceix; la Ímportància de garantir
ne la seva preservaCió, .. fan necessària la participa,ció de tots e, s agents implicats en la 
seva gestió per garantir-ne la bona governança mitjançant ~ participació adequada de 
tots els interessats en la planificació i gestió de l'espai litoral. 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
TeL 93 495 80 00 
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b. Establiment dels objectius 

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

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

Aquests objectius generals s'han concretat en aquests objectius instrumentals: 

1. Millorar la seguretat jurídica en l'ordenació del litoral català 
2. Assolir un major grau de simplificació administrativa en la gestió del litoral 
3. Introduir noves fonts de finançament 

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

12 
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Cadascuna de les opCions de regulació considerades i les que en cada cas s'han triat 
responen a cadascun dels objectius abans fixats: 

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

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 4, 6 a 9 i 14 a 16} . 
S. Classificació i ocupació dels trams de les platges (arts. 7.1.c. i 19} 
6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i pròrroga de les concessions 

(arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) 
8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34) 

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

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

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

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

Objectiu 3. Introduir noves fonts de finançament 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) 
10. Taxa municipal per a les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del 

litoral i les platges (art. 26} 

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

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28) 
12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 28) 
13. Comissió d'Ordenació del Litoral (art. 32) 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
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Objectiu 1: Millorar la seguretat jurídica en l'ordenació del litoral català 

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

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15 i 16) 

Opció "no fer res": 

No existeix la figura del Pla d'ordenació del litoral ni cap altra figura similar. 

Opció proposada: 

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

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

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

La classificació i categorització dels trams de platges, d'acord amb els criteris fixats per 
l'article 19, la determinació dels llindars de la seva capacitat de càrrega i la definició 
dels límits màxims de les seves ocupacions . 

. La localització de les infraestructures i instal·lacions existents tals com passejos 
ma rítims, camins de ronda, piscifactories, esculls· artificials, abocaments d'aigües 
residuals i pluvia ls a mar. 
Els criteris territorialitzats per atendre les demandes d'autoritzacions i dels serveis de 
temporada de les platges en domini públic marítima-terrestre. 
Els criteris territorialitzats per resoldre les demandes per a l'atorgament, la renovació, 
la pròrroga, la modificació i l'extinció de concessions així com els criteris de graduació 
dels terminis màxims d'atorgament i pròrroga d'aquestes. 
L'establiment dels criteris per a determinar les prioritats d'inversió en l'àmbit 
territorial del pla. 

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

. S'ha optat per assimilar aquest Pla als Plans directors urbanístics perquè correspon a una 
figura ja existent en l'ordehament jurídic català i perquè permet incloure tot el seguit de 
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criteris i directrius que s'han enunciat abans i que han de millorar la defin ició de les 
figures de gestió del litoral i, per tant, la seva seguretat jurídica. 

5. Classificació i ocupació -dels trams de les platges (arts. 7.1.c. i 19) 

Opció "no fer res": 

La normativa vigent classifica les platges es classifiquen un urbanes i naturals. 

Opció proposada: 

L' avantprojecte proposa que el Pla d'ordenació del litoral català inclogui la classificació 
del trams de platges i en defineixi les diferents categories. tenint en compte la classificació . . 
i les categories de sòl establertes per la planificació territorial i urbanística per als terrenys . ,.. 
adjacents que no formen part del domini públic marítimo:terrestre així com les 
infraestructures amb que delimitin i amb la major o menor presència d'elements naturals. 
També proposa que sigui el mateix Pla el que f ixi el límit màxim deJes ocupacions de cada 
tram de platja . També preveu que s'estableixi una categoria de trams de platges naturals 
incompatibles amb la presència d'instal·lacions i serveis. 

6. Crite ris de graduació dels te rminis d'atorgament i pròrroga de les concessions 
(arts. 7 .l.h., 7 .2. i 22.4. ) 

Opció "no fer res": 

Fins ara s'apliquen els terminis màxims que estableix l'art. 135 del Reial decret 876/2014, 
de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de Costes . que contempla 
únicament el termini màxim de les concessions en funció de tres tipologies d'usos 
diferents i amb una discrecionalitat de terminis inferiors segons altres circumstàncies 
també definides a l'article 135. 

Opció proposada: 

L'avantprojecte preveu que el Pla d'ordenació del litoral fixi els criteris per establir 
aquests termin is inferiors en funció del tipus d'activitat o d'altres situacions. No es 
podran atorgar concessions ni pròrrogues d'aquestes que siguin contràries al Pla 
d'ordenació del litoral català . 

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

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
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El fet que els criteris de graduació dels terminis d.eJ~Aeessi-ons-e-sttgüïñ.dé'finTí:·s ·è~ el 
Pla d'ordenació del litoral aporta una major seguretat juríd ica perquè no deixarà marge a 
una possible discrecional itat en la determinació d'aquests terminis que si que és possible 
en la situació actual. 

8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34) 

Opció "no fer res": 

La normativa vigent estableix que les tasques d' inspecció i control es poden exercir 
únicament per part del personal funcionari i per part del personal de les entitats 
col·laboradores (art . 91 Llei 26/2010}, però no per part del personal al servei de les 
entitats col·laboradores. 

La normativa vigent tampoc no preveu els aspectes de la funció d'inspecció que modifica 
l'opció proposada ique es descriuen a continuació. 

Opció proposada: 

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

Es reconeix la cond ició d'autoritat al personal al servei de les entitats públiques 
que facin les funcions d'inspecció del litora l. Això impl ica, entre d'altres, que els 
fets que constati aquest personal tenen valor probatori. 
Els informes que afectin les competències municipals que facin els òrgans de la 
Generalitat o altres ens locals han d'ésser comunicats als ajuntaments on s'hagin 
produït els fets. 
Els òrgans de l'administració local i el departament competent en matèria 
d'ordenació del litoral exerciran les funcions d'inspecció del litoral en el marc de 
les seves competències respectives. 
El personal al servei de les administracions públiques al que s'encomani l'exercici 
de la inspecció del litoral està facultat per entrar i romandre en les finques, 
construccions i altres llocs subjectes a la seva actuació inspectora el temps 
necessari per portar a terme aquesta actuació. 
En l'exercici de les funcions inspectores es pot sol ·licitar la col·laboració de les 
forces i cossos de seguretat i també la cooperació de funcionaris i autoritats 
d'altres administracions públiques. 

S'ha optat per introduir aquests aspectes en l'avantprojecte per tal de facilitar i millorar 
l'eficiència de la tasca dels inspectors de la Generalitat i dels ajuntaments en les 
actuacions corresponents a les seves respectives competències. 
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Objectiu 2: Assolir un major grau de simplificació administrativa en la gestió del lit oral 

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

Opció "no fer res": 

S'aproven els Plans de distribució d'usos i serveis de temporada formulats pels 
ajuntaments corresponents (Disposició addicional 6a apartat 3 de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'Urbanisme). 

Opció proposada: 

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

. I 

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

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

Les principals diferències respecte de la situació actual són: 

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

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

La regulació dels serveis de temporada de les platges i d'aquelles activitats que el 
Pla preveu que puguin ser objecte d'autorització en el domini públic marítimo-

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
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terrestre i, si escau, en els terrenys de titularit~t pü"6TiCa~~-¡~-clogui situats en la 
seva zona de servitud de protecció atenent a: 

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

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

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

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

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

Opció "no fer res": 

La normativa vigent preveu efectuar la declaració responsable d'aquests usos i obres 
davant la Generalitat (Disposició Transitòria 4.3. de la Llei de costes• (Llei 22/1988 
modificada per .la Llei 2/2013) i Disposició Addicional 6a apartat 7 de la Llei 3/2012). 
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Opció proposada: 

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

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

estan subjectes al règim de declaració responsable davant l'Ajuntament de la població on 
· s'ubiquin . 

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

L'avantprojecte està simplifica la tramitació d'aquestes autoritzacions en possibilitar que, 
en aquests casos concrets, els propietaris en zones de servitud facin tota la tramitació 
corresponent davant d'una sola administració pública, en aquest cas l'administració local. 

4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions per les activitats 
contemplades en els plans d'ús del litoral i les platges. (a~t . 20) 

Opció "no fer res": 

El servei de costes de la Generalitat pot atorgar autoritzacions, als ajuntaments que ho 
sol ·l icitin, que tinguin per objecte explotar serveis de temporada a les platges que només 
requereixin instal·lacions desmuntables. Els ajuntaments que hagin obtingut l'autorització 
per explotar aquests serveis ho poden fer directament o bé per part de tercers. Aquestes 
autoritzacions tindran una durada màxi.ma de 4 anys (art. 113 del Reial decret 876/2014, 
de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de Costes} . Qualsevol altra 
activitat fora d'aquestes ha de ser autoritzada pel servei de costes de la Generalitat. 
Cal tenir en compte, a més, que els sol ·licitants d'aquestes autoritzacions han de r.equerir 
de nou la participació de l'ajuntament corresponent per sol ·licitar-ne la llicència municipal 
preceptiva . 

. Opció proposada: 

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

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

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
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Aquesta és una de les raons per a la ctea'è:ïêi de la figura dels plans d'ús del litoral i les 
platges que, com hem vist, han de definir les activitats que permeti en el domini públic 
marítima-terrestre i les seves servituds ja sigui de forma esporàdica o ja sigui fora de 
temporada d'estiu. Aquests plans els haurà d'aprovar la Generalitat i, en definir les 
activitats i instal·lacions permeses, els sol·licitants de les autoritzacions d'activitats podran 
adreçar-se directament a l'ajuntament afectat.. Amb aquest canvi de regulació que 
proposa l'avantprojecte s'estalviaran haver d'adreçar-se a una altra administració, la 
Generalitat, per unes activitats que, per les seves característiques, no es considera 
proporcionat que ho requerissin . 

Tot i així seguiran subjectes a la prèvia autorització administrativa de la Generalitat 
aquelles activitats no contemplades en els plans d'ús del litoral i les platges en les que: 

En el domini públic marítima-terrestre (article 21): 

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

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

7. Competència saricionadora dels ajunt aments (art. 30) 

Opció "no fer res": 

Els ajuntaments no tenen potestat sancionadora sobre les competències que li atorga la 
proposta normativa i que ja han estat descrites en els punts anteriors. 

Opció proposada: 

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

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

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) 

Opció "no fer res": 

La Generalitat no ha regulat la recaptació del cànon sobre l'explotació d'activitats en el 
domini públic marítima-terrestre. 

·Opció proposada: 

L'avantprojecte estableix un nou cànon a recaptar per la Generalitat sobre l'explotació 
d'activitats en el domini públic marítimo-terrestr.e per a la realització de les quals sigui 
necessari disposar d'una concessió de la Generalitat, a l'empara de l'article 149.3.c de 
I'EAC i de l'annex C.4 del Reial Decret 1387/2008. 

f" .• 

Aquest cànon .és diferent del que recapta l'Estat pertq uè l'Estat grava qualsevol ocupació 
(art. 84 LC) o aprofitament (Art. 84.3.2 LC) del domini públic marítima-terrestre que es 
faci en virtut d'una concessió o autorització; mentre el nou cànon previst a l'article 25 té 
com a fet imposable l'explotació d'activitats al domini públic marítima-terrestre quan 
calgui disposar de concessió de la Generalitat. 
Com en el cas del cànon estatal, en el nou cànon que recaptaria la Generalitat els 
subjectès passius serien els titulars de les concessions. 

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

N'estaran exemptes: 

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

10. Taxa municipal per ·a les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del 
litoral i les platges (art. 26). 

Opció "no fer res": 

Actualment els ajuntaments no tenen la potestat per autoritzar les activitats que preveu 
la proposta normativa . 
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Opció proposada: 
. . 

L'explotació dels serveis de temporada de les platges genera, en el cas de gestió directa, 
el preu públic i, en el cas de gestió indirecta, el cànon de licitació corresponent a favor de 
l'Ajuntament. 

Les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del litoral i les platges, que no siguin 
l'explotació dels serveis de temporada de les platges del paràgraf anterior, seran gravades 
amb una taxa en f~vor de l'Ajuntament. 

L'import de la taxa i del preu públic es determinarà en les respectives ordenances fiscals i 
la previsió d'ingressos s'haurà de contemplar en els respectius plans d'ús del litoral i les 
platges. 

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

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28) 

Opció "no fer res": 

No existeix la figura del Pla d'ordenació del litoral i, per tant, tampoc no existeix el seu 
Consell rector. 

Opció proposada: 

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

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

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

Les competències d'aquest consell rector són les mateixes que les dels consells rectors 
dels plans d'us del litoral i les platges però en referència al Pla d'ordenació del litoral. 
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· S'opta pe.r la crE:ació d'aquest òrgan per millorar la coordiñ.ada-·eñ.t re·èïs-difêl"elit"s ageli ts 
· · ~ implidts e'n fa planifrcació dels usos del litoral i le~ platges. S'inclou la seva creació dins 

l'avantprojecte per la seva vinculació al Pla d'ordenació del litoral. 
. . ~· . v •• 

...... 
12. Consells rectors dels plans d'úsdellitoral i les platges (art. 28) 

Opció "no fer res": 

No existeix la figura del Pla d'ús del litoral i les platges i, per tant, tampoc no existeixen els 
seus consells rectors. 

Opció proposada: 

L'avantprojecte crea també la figura dels consells rectors dels plans d'ús del litoral i les 
platges com a òrgans col·legiats sense personalitat jurídica amb les ·~ateixes funcions que 
el Consell rector del Pla d'ordenació del litoral però respecte els plan;; d:~ s del litoral i les 
platges. Aquests consells estaran adscrits als respectius ~juntame~ts que n'impulsaran la 
seva creació. 

Les seves funcions es proposen en l'article 28.1. i 28.4. de l'avantprojecte: 

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

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

• Aprovar el programa d'actuació i la memòria anual de gestió. 

• Proposar el pressupost anual d'inversions en el seu àmbit territorial d'acord 
amb les prioritats fitxades pels instruments de gestió i ordenació. 

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

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

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

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

• Avaluar el compliment d'objectius del Pla . 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
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13: CómÍssió d'Ordènació del Litoral (art. 32) 

Opció "no fer res": 

p~~~~~~~~~:·;~l 
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i 
No existeix la Comissió d'Ordenació del Litoral. 
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Opció proposada: 

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

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

Serà l'organisme•competent per a l'aprovació definitiva de: 

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

En l'annex I d'aquesta memòria hi ha un resum de totes les mesures ordenades per 
objectius. Allà s'hi ha inclòs, de manera sintètica, els canvis sobre la normativa vigent, els 
impactes positius i negatius de cadascuna de les mesures, a qui afecta cadascun dels 
impactes i quin àmbit del litoral inclou. 
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2. Anàlisi de l'impacte de les opcions de regulació considerades 

a. Informe d'impacte pressupostari 

Per al conjunt de les mesures de l'avantprojecte per les que s'ha pogut quantificar 
l'impacte pressupostari, s'ha estimat un impacte negatiu sobre el pressupost de la 
Generalitat pel primer any de vigència de l'avantprojecte de 49.719 eures i sobre el 
pressupost del conjunt dels ajuntaments implicats l'impacte previst és també negatiu en 
40.249 eures. 

Pel conjunt dels 10 primers anys de vigència de l'avantprojecte l'impacte pressupostari 
estimat és positiu per al conjunt de les administracions públ iques catalana en 4.258.481 
euros (vegeu annex 111) dels quals 4.669.193 corresponen a la Generalitat i 440.713 
(import negatiu) als ajuntaments costaners. 

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

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

En l'annex 11 hi ha el detall de tots els impactes per a cadascuna de les mesures de 
l'avantprojecte per al primer any d'aplicació de l'avantprojecte i en l'annex 111 hi ha el 
càlcul per àls 10 primers anys d'aplicació de l'avantprojecte de les mesures per les que 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
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s'ha pogut quantificar l'impacte pressup~sfan . Tof segLiir l'explicació detallada de com 
s'han calculat cadascun d'aquests impactes: 

Pel càlcul de l'estimació de l' impacte pressupostari de les mesures proposades s'ha 
assimilat el sou d'una persona amb nivell laboràl d'administratiu al sou del nivell C-13 de 
l'escala retributiva de la Generalitat (19.855 eures anuals) i el sou d'una persona amb 
nivell laboral de tècnic s'ha assimilat al nivell A-21 de l'escala retributiva de la Generalitat 
(29 ~033 euros anuals). Ambos imports s' han incrementat un 25% per incloure-hi els 
costos generals, tal i com fa ei"Sistema de costos unitaris estàndard per a la quantificació 
de càrregues administratives" publicat per l'Oficina del Govern. En alguns casos, com en 
el"Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para la Administración 
General del Estada" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aquest 
increment per incloure els costos generals s'ha arribat a calcular d'un 30% sobre els 
costos salarials. 

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

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

24.818,75 eures 
36.291,25 eures 
72.204,83 eures 

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

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 4, 6 a 9 i 14 a 16} 

El cost total de redacció del Pla d'ordenació del litoral, que es fa rà amb recursos personals 
i materials del Departament i amb recursos externs, s'ha estimat en 299.682 euros; 
corresponents al cost de la dedicació del 50% del temps d'un advocat i d'un enginyer més 
la dedicació a temps complert d'un altre tècnic i del 50% d'un administratiu durant 2 
anys. També inclou el cost de l'actualització del llibre verd .(80.000 euros), la redacció dels 
annexos ambientals i de mobilitat (30.000 euros) i la redacció de l'informe de riscos de 
l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (18 ~000 éuros). 

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

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

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

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

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

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

Per fer aqUestes estimacions s'ha suposat que el cost mitjà de cada inspecció i de la 
incoació de cada sanció per part dels ajuntaments costaners serà el mateix que té 
actualment la Generalitat per fer aquestes mateixes tasques. S'ha suposat també ql!e el 
conjunt dels ajuntaments costaners incoaran més sancions que les que fa ara la 
Generalitat per l'augment de la capacitat sancionadora que suposarà el repartiment de la 
competència entre més unitats administratives. El darrer supòsit que s'ha fet és que la 
tramitació de les declaracions no suposarà un cost addicional per als ajuntaments en tant 
que serà conjunta a la tramitació de les llicències d'obra corresponents tal i com així 
s'estableix en el mateix avantprojecte. · 
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4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions per a les activitats 
contemplades en els plans d'ús del litoral i les platges. (art. 20) 

S'ha estimat que l'impacte pressupostari d'aquesta mesura sobre les finances de la 
( 

Generalitat i dels ajuntaments conjuntament és positiu i els suposarà un estalvi1 global per 
al primer any de 194.918 eures i de 2.134.297 euros per al conjunt dels 10 primers anys. 

En aquest cas s'estima que la mesura tindrà un impacte positiu sobre els pressupostos 
tant de la Generalitat com dels ajuntaments costaners. Aquest impacte positiu es deu, 
bàsicament, a l'estalvi que podran tenir els ajuntaments en no haver d'elaborar l'informe 
previ a l'autorització a la Generalitat que ja no hauran de fer perquè les autoritzacions les 
atorgaran ells mateixos. Aquest impacte positiu també és el resultat de l'estalvi que. 
suposarà la reducció de costos en l'activitat inspectora com a conseqüència de l'aplicació 
de la mesura. L'any 2014 el 47% de les autoritzacions.que va atorgar la Generalitat van ser 
sol ·licitades pels propis ajuntaments; aquestes inspeccions ja na· s'hauran de fer perquè . 
els ajuntaments es podran estalviar aquestes inspeccions que es feien sobre les seves 
actuacions (vegeu Annex 11, mesura 4}. 

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

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

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

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

No s'ha estimat cap impacte pressupostari positiu ni negatiu com a conseqüència de 
l'aplicació d'aquesta mesura . De la mateixa manera que passarà en la mesura anterior 
serà el Pla d'ordenació del litoral el que determinarà com s'ha de fer aquesta graduació i 
d'allà potser se'n podran deduir algun impacte que ara no es preveu. 
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L'impacte pressupostari de l'assumpció, per part dels ajuntaments, de la potestat 
sancionadora que ara exerceix la. Generalitat en les zones de servitud (mesura 3) i sobre 
les autoritzacions d'activitats ,c.o'ritemplades en els plans d'ús (mesura 4) s'ha calculat en 
les mesures corresponents. ·i -

.., 
En el cas de la mesura 3 s'ha estimat un impacte pressupostari anual negatiu de 16.936 
euros de la tramitació de les sancions perquè s'ha suposat un cost per cada sanció que 
incoïn els ajuntaments costaners id~ntic al que ara té la Generalitat; però s'ha fet també 
el supòsit de que es triplicaran el nombre de sancions imposades en augmentar · la 
capacitat sancionadora de l'Administració perquè s'hauran distribuït aquestes funcions 
entre més unitats administratives (tots els ajuntaments costaners). 

En el cas de la mesura 4 s'ha estimat un impacte pressupostari n\.]1 perquè s'ha suposat 
que els ajuntaments imposaran el mateix nombre de sancions que imposa la Generalitat 
en el conjunt del domini públic marítima-terrestre i al mateix cost unitari. Per al primer 
any el cost global s'ha estimat en 29.033 euros que, com s'ha dit, s'estima que quedarà 
compensat per un estalvi del mateix import (Annex 11 mesura 4). 

8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34) 

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

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

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

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

cas . 

La segona part de la mesura tindrà un impacte negatiu sobre els pressupostos de la 
Generalitat perquè obligarà aqUesta a comunicar els ajuntaments corresponents tots els 
informes que faci que afectin els seus municipis. Tampoc no s'ha quantificat l'impacte 
d'aquesta part de la mesura. 
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9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 2S) 
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L'impacte pressupostari estimat de la implantació del nou cànon d'explotació a favor de la 
Generalitat de l'activitat sobre les concessions atorgades en el domini públic marítima
terrestre, les seves modificacions o les seves pròrrogues és negatiu en 11.035 euros el 
primer any i positiu en 2.742.288 .euros per al conjunt dels primers 10 anys d'aplicació de 
l'avantprojecte. 

Aquest import s'ha calcúlat a partir dels ingressos d'explotació d'una mostra de 9 
concessions (cal tenir en compte que la mitjana d'atorgaments és de 10 anuals). Aplicant
hi el tipus impositiu del cànon del 3% que inclou la proposta normativa s'ha estimat un 
import mitjà del cànon de 976 euros anuals. 

Per estimar el nombre de concessions atorgades s'ha fet la mitjana de les atorgades no 
exemptes del cànon (segons la proposta normativa) dels dos darrers any"s i s'ha suposat 
que seran les que s'atorgaran a partir d'ara. A aquest nombre si ha afegit la mitjana del 
nombre de concessions que han demanat la transmissió els anys 2014 i 2015 i també 
l'estimació anual de les concessions que demanaran pròrroga cada any calculades en 
funció de la seva durada. En l'annex 11 apartat "Mesura 9 (cant.)" hi ha el càlcul detallat 
de l'estimació dels nombre de concessions susceptibles d'estar subjectes al nou cànon 
durant els propers 10 anys. S'.ha calculat que en 10 anys el nombre total de meritacions 
del cànon serà de 2.409. Cada any s'ha calculat l'import acumulat (vegeu mesura 9 en 
l'Annex 11) el que suposa una recaptació total durant els 10 anys de 2.747.440 euros. En 
restar-hi el cost estimat de la recaptació pels 10 anys i incrementar-lo a una taxa del 2% 
anual, l'impacte pressupostari per la Generalitat s'ha estimat en 2.742.288 euros. 

10. Taxa municipal per les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del 
litoral i les platges (art. 26}. 

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

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28} 

No s'ha previst cap impacte pressupostari per la creació del Consell rector del Pla 
d'ordenació del litoral català perquè els seus membres no rebran cap retribució per 
participar-hi. Per altra banda l'avantprojecte tampoc no en determina la composició que 
serà fixada reglamentàriament. 
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12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 28) 

Tampoc no s'ha previst cap impacte pressupostari per la creació dels consells rectors dels 
plans d'ús del litoral i les platges perquè no se'n preveu cap despesa i perquè també serà 
reglamentàriament com es determini la composició . 

13. Comissió d'Ordenació del litoral (art. 32) 

Tampoc no s'ha previst cap impacte pressupostari com a conseqüència de la creació de la 
Comissió d'Ordenació del Litoral perquè la proposta normativa no en preveu la · 
composició que s'establirà per reglament. 

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

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

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

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 4, 6 a 9 i 14 a 16} 

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

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

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

Com en el cas de la mesura anterior els plans d'usos han de millorar la protecció de les 
platges i del litoral en general a més de racionalitzar-ne la gestió i propiciar-ne la 
participació de tots els agents implicats. 

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

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

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

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

Suposant que els plans d'usos incloguin un 75% del total de les activitats que ara es 
sol·liciten a la Generalitat i agafant com a referència les sol·licituds que hi va haver l'any 
2014, l'estalvi anual en la taxa per a la tramitació de les activitats en el DPMT serà de 
43 .894 eures dels quals 5.476 eures serà per als. ciutadans i 38.418 per a les empreses 
que hagin sol·licitat les autoritzacions. Això suposarà un estalvi total estimat per als 10 
primers anys d'implantació de la norma de 480.630 eu ros (veure annexos li iV). 

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

De la mateixa manera que en les mesures 1 i 2, aquesta mesura es preveu que ajudi a 
millorar la protecció del litoral català; s'espera que contribueixi a la millora de l'estat de 
les platges i del seu entorn des del moment en que determinarà amb més precisió el seu 
règim d'ocupació en funció de la seva realitat. Aquest impacte positiu no s'ha quantificat 
econòmicament. 

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

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

7. Competència sancionadora dels ajuntaments {art. 30} 

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

8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34} 

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

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
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9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) 

major 

El pagament d'aquest cànon és compensarà, a nivell del conjunt de l'economia catalana, 
perquè és de suposar que el pagaran majoritàriament empreses catalanes i el recaptarà la 
Generalitat de Catalunya, Si això és així, des del punt de vista de l'impacte global sobre 
l'economia catalana l'import del cànon és, per tant, neutre. Tot i així, en analitzar 
separadament l'impacte pressupostari de la resta d'impactes econòmics cal dir que, a 
més de l'impacte pressupostari positiu, ja analitzat en l'apartat anterior, aquesta mesura 
tindrà un impacte negatiu equivalent a la quantia del cànon que hauran de pagar els nous 
concessionaris d'activitats en el domini públic marítima-terrestre. Aquest import s'ha 
estimat en 19.520 euros per al primer any i en 3.076.854 per al conjunt dels 10 primers 
anys ~'aplic.ació de l'avantprojecte. 

El nou cànon està clar que suposarà una despesa afegida sobre les empreses que explotin 
activitats en el domini públic marítima-terrestre per a les que calguï disposar d'una 
concessió de l'Administració de la Generalitat. Aquesta despesa serà equivalent al 3% dels 
beneficis anuals nets abans d'impostos. A partir de la informació que disposa el 
o·epartament de Territori i Sostenibilitat de les concessions existents s'ha estimat un 
import mitjà del nou cànon de 976 eu ros per concessió; uns 81 euros mensuals. 
A partir de la recaptació total del cànon estatal dividit pel nombre de concessions 
existents s'ha obtingut l'import mitjà del cànon per a l'any 2015 que va ser de 1.132 
eures; el que suposa 94 euros al mes. 
Per tant la suma dels dos cànons suposarien, de mitjana, a les empreses concessionàries 
una despesa mensual de 175 euros al mes; quantitat molt inferior al que ha de pagar de 
lloguer un establiment a primera línia de mar. 

Pel que fa a l'impacte d'aquest cànon sobre les petites i mitjanes empreses cal tenir en 
compte que la proposta preveu un tipus de gravamen del 3% sobre els beneficis nets 
anuals abans d'impostos. Això vol dir-que les empreses pagaran en funció del seu volum 
de beneficis nets, és a dir, que aquelles empreses amb major activitat, i per tant, majors 
beneficis, pagaran més que les que petites i mitjanes empreses que, lògicament, tindran 
una activitat menor. Per aquesta raó el cànon afectarà més a les empreses grans que no 
pas a les petites i mitjanes empreses. 

10. Taxa municipa l per les activitats autoritzades en el marc d.els plans d'ús del 
litoral i les platges (a rt. 26). 

Aquesta mesura es preveu que tingui un impacte econòmic i social positiu perquè 
augmentarà els recursos de les administracions públiques que tenen competències en la 
gestió del litoral. 
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11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28) 

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

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 28) 

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

13. Comissió d'Ordenació del litoral (art. 32) 

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

El conjunt d'impactes econòmics i socials quantificats en aquestà memòria, deixant a part 
els pressupostaris i els normatius, s'ha estimat que suposaran un cost total per al conjunt 
de la societat de 2.59'6.224 eu ros. Tot i així s'estima que l'impacte econòmic i social· global 
serà positiu perquè la finalitat del conjunt de mesures proposades és aconsegu ir un 
equilibri entre un alt nivell de protecció i una activitat respectuosa amb el medi. La 
consecució d'aquest objectiu ha de comportar un benefici social que es preveu molt 
elevat en termes econòmics i en termes socials (externalitats ambientals positives). 

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

Malgrat que sense els impactes pressupostari i normatiu, l'impacte econòmic i social que 
s'ha calculat quantitativament hagi donat un resultat negatiu, la suma de tots els 
impactes estimats és clarament positiva: 417.338 euros per al primer any i un total de 
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6.950.219 euros per al conjunt dels 10 primers anys d'aplicació de la proposta normativa 
(veure annex VI i VIl). 
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c. Informe d'impacte normatiu 

1. Reducció de càrregues administratives 

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

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

En el cas de la mesura 3 s'ha calculat que l'impacte serà positiu per a les empreses que · 
vulguin fer obres en la zona de servitud de protecció sense augmentar la superfície 
edificada ni el volum ni canviar-ne l'ús. L'any 2014 124 empreses privades van haver de 

. fer una comunicació prèvia a la Generalitat per poder iniciar les seves obres. En base a 
aquest nombre de sol·licituds i assimilant la comunicació prèvia a categoria C.2 de la taula 
de costos unitaris estàndard l'impacte normatiu d'aquesta mesura és de 6.714,60 euros, 
el mateix que tenia l'opció "no fer res". El mateix any el nombre d'empreses que van 
sol·licitar la realització d'obres en la zona de servitud de protecció que si que suposaven 
un increment de la superfície ocupada o de la volumetria existent o un canvi d'us 
autoritzat va ser de 69. D'acord amb els costos detallats en l'Annex IV aquesta mesura 
s'estima que tindrà un impacte positiu de4.639,36 euros anuals euros. Si s'amplia aquest 
càlcul als 10 primers anys aleshores l'estalvi per a les empreses arribaria a ser de 50.800 
eu ros. 

La reducció de càrregues administratives per a les empreses que implicarà la mesura 4 
serà més alta d'acord amb el detall de costos de l'Annex IV. El resultat és un impacte 
positiu per al primer any d'aplicació de l'avantprojecte de 530.519,90 euros i de 
5.809.046 euros per al conjunt dels 10 primers anys. 

L'impacte normatiu total per al primer any de vigència de la proposta normativa s'estima 
en 482.931,23 euros i en 5.287.963 euros per al total dels 10 primers anys de vigència . 
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'2. Identificació, quantificació i justificació de les càrregues administratives 

En el quadre següent .s'han identificat les obligacions d'informació de l'opció "no fer res" i 
de l'opció proposada. Aquesta informació ha estat la base per càlcular l'impacte normatiu 
de la proposta que es detalla en l'annex 11 per a cada mesura i en l'annex IV. 

LLEI ESTATAL 22/1988, DE 28 DE JULIOL, DE COSTES (LC) 

DECRET 55/1992, DE 10 DE FEBRER, PEL QUAL S'ATRIBUEIXEN 
COMPETÈNCIES AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I 

OBRES PÚBLIQUES EN LA ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ DE LA 
LLEI DE COSTES (D 55/1992) 

REIAL DECRET 876/2014, DE 10 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'APROVA EL 
REGLAMENT GENERAL DE COSTES (RLC) 

DECRET LEGISLATIU 1/2010, DEL 3 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL 
TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME (DL 1/2010) 

AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DEL LITORAL (A VL) 

OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ: OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ: 
OPCIÓ "NO FER RES" OPCIÓ PROPOSADA 

Població afectada: Empreses i ciutadans que sol·liciten la realització d'obres, 
instal·lacions i activitats admeses a les zones de servitud de protecció, trànsit i accés al 
mar (noves instal·lacions, o quan comportin increment de superficie ocupada o de la 
volumetria existent o un canvi d'ús autoritzat/ 

1. Presentar sol·licitud d'autorització2 1. Presentar sol·licitud d'autorització 
dels usos permesos a la zona de d'usos, obres i instal ·lacions admesos a 
servitud de protecció (article 2 D les zones de servitud de protecció, de 
55/1992 i article 49.1 RLC). trànsit i d'accés al mar (article 17.1 

AVL i article 49.1 RLC) 
2. Aportar ~rojecte bàsic de le~ obres o 

instal·lacions (article 2.a D 5511992) 

3. Aportar el certificat urbanístic on 
s'especifiqui la data d'aprovació del 
planejament vigent, la classificació 
del sòl, i l'estat d'execució (article 2.b 

2. Aportar Projecte bàsic de les obres o 
instal ·lacions (article 17.l.c AVL) 

3. Aportar descripció i justificació de 
l'actuació, la seva finalitat i la seva 
adequació a la normativa urbanística 

1 Aquesta diferenciació en relació amb Ja població afectada serveix per separar les obligacions d'informació d'aquelles 
empreses i ciutadans que poden formular una declaració responsable (és a dir, casos en els quals no hi ha increment de 
superfície ocupada, de Ja volumetria existent ni canvi d'ús autoritzat -art.18 AVL-) dels altres casos en els quals no es 
compleixen aquests requisits i requereixen de règims d'intervenció administrativa més intensiu. 
2 D'acord amb l'article 2 del Decret 55/1992 s'han de presentat per triplicat. 
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D 55/1992) 

4. Aportar plànol de l'atermenament 
corresponent efectuat per l'òrgan 4. 
competent de l'Administració de 
l'Estat (article 2.c D 5511992) 

i en matèria d'ordenació del litoral i 
de costes (article 17.1.a AVL). 

Aportar plànol relatiu a l'emplaçament i 
la situació precisos de les_ obres i usos 
vers el domini públic marítima-terrestre 
i la zona de servitud que correspongui 
(article 17.1.b AVL i article 88.b RLC) 5. Aportar el certifiyat urbanístic on 

s'especifiqui els ust>s admesos (article 
2.b D 55/1992 i article 49.3 RLC) 5. Aportar el certificat de compatibilitat 

urbanística de 1 'A juntament (article 
17.l.dAVL) 6. Aportar el certificat urbanístic on 

s'especifiqui, si s'es·cau, les llicències 
urbanístiques atorgades (article 2.b D 6. 
55/1992) 

Aportar . documentació acreditativa 
de la implantació legal de les obres i 
les instal·lacions existents, si escau 
(article 17.e AVL) 

Població afectada: Empreses 1 ciutadans que sol·liciten la realització d'obres, 
instal·lacions i activitats admèses a les zones de servitud de protecció, trànsit i accés al 
mar (quan no comportin increment de superficie ocupada o de la volumetria existent, 
ni un canvi d'ús autoritzat) 

1. Presentar comunicació prèvia per a les 
noves actuacions amb relació a les 
obres, les instal·lacions i les activitats 
implantades legalment en la zona de 
servitud de protecció (disposició 
addicional sisena apartat setè L 
3/2012) 

Sol·licitar davant de l'Ajuntament la 
llicència urbanística o formular la 
comunicació prèvia d'acord amb la 
normativa urbanística (articles 187 i 
ss DL 1/2010/ 

1. Aportar declaració responsable 
(juntament amb la sol·licitud de 
llicència o comunicació 
urbanístiques) per a les noves 
actuacions que es plantegin en relació 
amb les obres, activitats 1 

instal-lacions implantades legalment a 
la zona de servitud de protecció i de 
trànsit del domini públic marítima
terrestre (article 18.1 A VL, i articles 
187 i ss DL 112010) 

Població afectada: Empreses que sol·liciten autoritzacions d'activitats en el domini 
públic marítimo-terrestre4 

. 

1. Sol·licitar autorització per les 1. Presentar sol·licitud d'autorització _ger 

3 L'obligació sobre la sol -licitud de llicència o comunicació urbanística nomès es cita als efectes que es visualitzi com amb 
la nova proposta normativa, no es genera cap nova càrrega a la població afectada. 
4 Les autoritzacions d'activitats en el domini públic marítímo-terrestre· les atorga, actualment, l'Administració de la 
Generalitat. Amb la proposta normativa es pretén desdoblar en funció de si l'autorització se sol·licita per a · l'explotació 
d'activitats previstes en els plans d'ús del litoral i les platges -que esdevenen competència dels ajuntaments- i quan es 
tracta d'activitats que no hi siguin previstes -en les quals no seria l'ajuntament sinó que seguiria sent l'Administració de la 
Generalitat qui les atorgaria. Tenint en compte que s'ha produït aquest desdoblament, a la proposta normativa, s'han 
separat les obligacions d'informació en funció de la inclusió o no de les activitats en els plans d'ús. 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
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activitats en el domini públic 
marítima-terrestre en les que, sense 
requem obres o instal ·lacions, 
concorrin circumstàncies especials 
d'intensitat, perillositat o rendibilitat, i 
així mateix per l'ocupació d'aquest 
domini públic amb instal ·lacions 
desmuntables o amb béns mobles 
(article 51 LC i article 110 RLC), 
juntament amb la documentació 
justificativa de la personalitat del 
peticionari i del compareixent (article 
152.3 RLC) 

a ï~; ··~~-Úvitats en er ·-aomiñt públic 
rparítimo-terrestre (no previstes en els 
plans d 'ús del litoral i les platges 
següents) (article 21.1 A VL, article 51 
LC i article 11 O RLC): 

a) Aquelles que, sense requerir obres 
o instal· lacions de cap tipus, hi 
concorrin circumstàncies d'especial 
intensitat, perillositat o rendibilitat 

b) Aquelles que suposin 1' ocupació 
del domini públic marítima
terrestre amb instal·lacions 
desmuntables o amb béns mobles 

juntament amb la documentació 
justificativa de la personalitat . del 
peticionari i del compareixent (article 
152.3 RLC) 

2. Aportar Projecte bàsic de les obres o 
instal ·lacions (article 42 LC i article 
85 RLC), en funció del tipus d'obra i 
emplaçament (article 44.1 LC i article 
91.1 RLC) 2. Aportar Projecte bàsic de les obres o 

instal·lacions (article 42 LC i article 85 
RLC), en funció del tipus d'obra i 
emplaçament (article 44.1 LC i article 
91.1 RLC) 

3. Aportar memona justificativa i 
descriptiva amb annexos -que també 
incorpora declaració de compliment 
normativa de costes-, el programa 
d'execució dels treballs i, si escau, el 3. 
sistema d'evacuació d'àrees residuals 
(article 88 .a RLC) 

4. Aportar plànols de situació, a escala 
convenient d'emplaçament, no 
inferior a 1/5.000 amb la classificació 
i usos urbanístics de l'entorn; 
topogràfic de l' escala actual, a escala 4. 
no inferior a 1/1.000; de planta 
general, en què es representin les 
instal·lacions i obres projectades
(article 88.b RLC) 

5. Aportar informació topogràfica de la 
zona (article 88.c RLC) 

Aportar · memona justificativa i 
descriptiva amb annexos -que també 
incorpora declaració de compliment 
normativa de costes~ , el programa 
d'execució dels treballs i, si escau, el 
sistema d'evacuació d'àrees residuals 
(article 88.a RLC) 

Aportar plànols de situació, a escala 
convenient d j emplaçament, no inferior 
a 1/5.000 amb la ,classificació i usos 
urbanístics de l'entorn; topogràfic de 
1' escala actual, a escala no inferior a 
1/1.000; de planta general, en què es 
representin les - instal ·lacions i obres 
projectades- (article 88.b RLC) 

6. Aportar pressupost amb la valoració 5. Aportar informació topogràfica de la 
de les unitats d'obra i partides més zona (article 88.c RLC) 
significatives (article 88 .d RLC) 

7. Aportar la determinació de la 
possible afecció espais Xarxa Natura 
2000 amb un estudi bionòmic (article 
88 .e RLC) 

6. Aportar pressupost amb la valoració de 
les unitats d'obra i partides més 
significatives (article 88.d RLC) 

7. · Aportar la determinació de la possible 
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8. Aportar, s1 escau, avaluació dels 

possibles efectes del canvi climàtic 
(article 91.2 RLC) 

9. Aportar, Sl escau, avaluació de la 
dinàmica litoral (article 91.3 RLC) 

10. Aportar, Sl escau, un estudi 
econòmic-financer en cas de gestió 
indirecta (article 42.4 LC i article 89 
RLC). 

11 . Aportar resguard acreditatiu de 
constitució de la fiança provisional 
(article 74.1 LC). 

12. Aportar, Sl escau, document 
acreditatiu queno s'incorre en cap de 
les prohibicions de contractar de la 
normativa de contractació del sector 
públic (article 152.3 RLC i 1 'article 
73.1 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic). 

13. Aportar, si escau, el document 
ambiental corresponent (quan el 
projecte estigui sotmès a un 
procediment d'avaluació d'impacte 
ambiental per la Llei 21/2013) 5 

.. ---·-·~ .. ·~',;'f ... 

afecció espais 'Xà'ñnr"N-atura. '2000 .~pb 
un estudi bionòmic (article 88.e RLC) 

8. Aportar, Sl escau, avaluació dels 
possibles efectes del canvi climàtic 
(article 91.2 RLC) 

9. Aportar, Sl escau, avaluació de la 
dinàmica litoral (article 91.3 RLC) 

1 O. Aportar, si escau, un estudi econòmic o
financer en cas de gestió indirecta 
(article 42.4 LC i article 89 RLC). 

11 . Aportar resguard acreditatiu de 
constitució de la fiança provisional 
(article 74.1 LC). 

12. Aportar, si escau, document acreditatiu 
que no s'incorre en cap de les 
prohibicions de contractar de la 
normativa de contractació del sector 
públic (article 152.3 RLC i l'article 
73.1 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic). 

13. Aportar, Sl escau, el document 
ambiental corresponent (quan el 
projecte estigui sotmès a un 
procediment d'avaluació d'impacte 
ambiental) (article 21.2 A VL) 

' 

14. Aportar justificació de l'adequada 
integració paisatgística de les 
instal-lacions si implica ocupació del 
domini públic marítimo-terrestre 
amb instal-lacions desmuntables o 
amb béns mobles (article 21.2 in fine 
AVL) 

1. Presentar sol·licitud d'autorització per 
a les activitats en el domini públic 
marítima-terrestre (quan estiguin 
previstes en els plans d'ús del litoral 

5 L'ap~rtació del document ambiental corresponent només es cita als efectes que es visualitzi com amb la nova proposta 
normativa, no es genera cap nova càrrega a la població afectada. 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
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. I ·- ---- ·-·....-res-jifatges . segÜents) (article 20.3 
A VL, article 51 LC i article 11 O RLC): 
a) Aquelles que, sense requerir obres 

o instal·lacions de cap tipus, hi 
concorrin circumstàncies d'especial 
intensitat, perillositat o rendibilitat 

b) Aquelles que suposm 1' ocupació 
del domini públic marítima
terrestre amb instal·lacions 
desmuntables o amb béns mobles 

juntament amb là documentació 
justificativa de la personalitat del 
peticionari i del compareixent (article 
152.3 RLC) 

Càrregues 2 a 6. S'ha d'aportar la mateixa 
documentació que a les sol·licituds 
d' autorització COD;l quan no estan previstes 
en els plans d'ús del litoral i les platges 

, següents6
. 

Població afectada: Empreses que sol ·liciten una concessió administrativa amb obres o 
instal ·lacions no desmuntables en el domini públic marítima-terrestre 

1 . Sol·licitar la concessió administrativa 
per a l'ocupació de béns en el domini 
públic marítima-terrestre (artiCle 64.1 
LC i article 131 RLC), juntament amb 
la documentació justificativa de la 
personalitat del peticionari 1 del 
compareixent (article 152.3 RLC) 

Càrregues · 2 a 12. S'ha d 'aportar la 
mateixa documentació que a les 
sol·licituds d'autorització en domini 
públic marítima-terrestre, que es dóna per 
reproduïda. 

13.Aport'ar, si escau, el document 
ambiental corresponent (quan el 

1. Sol·licitar la concessió administrativa 
per a 1' ocupació de béns en el domini 
públic marítima-terrestre amb obres o 
instal ·lacions no desmuntables ( artic~e 
22.2 A VL i article 64.1 LC i article 131 
RLC) juntament amb la documentació 
justificativa de la personalitat del 
peticionari i del compareixent (article 
152.3 RLC) 

Càrregues 2 a 12. S'ha d'aportar la mateixa 
documentació que a les sol ·licituds 
d'autorització en domini públic marítima
terrestre (no previstes en els plans d'ús del 
litoral 1 les platges), que es dóna per 
reproduïda. 

projecte estigui sotmès a un 13. Aportar, Sl escau, la documentació 

6 Respecte a les càrregues 7 a 14 (que s;exigeixen, si escau, per les sol-licituds d'autoritzacions no previstes en els plans 
d'ús del litoral i les platges), s'entén que en cap cas es podrien exigir en les sol -licituds d'autoritzacions d'activitats previstes 
en els plans d'ús del litoral i les platges (per exemple, són per exemple els actes vinculats a festes de rellevància local, a la 
revetlla de Sant Joan, etc). 
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procediment d'avaluació d'impacte 
ambiental per la Llei 21/2013/ 

. \ •• ;;..¡ . • '~ •; .•.. : . 

ambiental exigida per la legislació 
'sectorial aplicable (article 22.2 A VL)8 

14.Aportar l'estudi d'integració 
paisatgística (article 22.2 AVL) 

Població afectada: Empreses i ciutadans que sol·liciten la realització d'obres de 
reparació, millora; consolidació i modernització de construccions existents en el domini 
públic marítima-terrestre 

!.Presentar una declaració responsable 
per a la realització d'obres de reparació, 
millora, consolidació 1 modernització 
sempre que no impliquin augment de 
volum, alçada m superficie de les 
construccions existents i que compleixen 
els requisits d'eficiència energètica 1 

estalvi de l'aigua (disposició transitòria 
quarta LC 1 disposició transitòria 
quinzena RLC) 

Sol ·licitar davant de l'Ajuntament la 
llicència urbanística o formular la 
comunicació prèvia d'acord amb la 
normativa urbanística (articles 187 i ss 
DL 112010/ 

!.Presentar una declaració responsable 
(juntament amb la sol·licitud de llicència o 
comunicació urbanístiques) per a la 
realització d'obres de reparació, millora, 
consolidació 1 modernització de les 
construccions existents en el domini públic 
marítima-terrestre que resultin contràries a 
la normativa en matèria de costes o al Pla 
d'ordenació del litoral aplicables que no 
comportin increment de la superficie 
ocupada 6 de la volumetria existent (article 
23 .1 AVL i disposició transitòria quarta 
LC i disposició transitòria quinzena RLC) 

La quantificació de les càrregues administratives s'ha fet en els annexos IV, IV.a., IV.b., 
IV.c. i IV d. 

L'impacte normatiu per al primer any s'ha quantificat en 482.931,23 euros tal i com es 
detalla en els annexos esmentats. 

d. Informe d'impacte de gènere 

El projecte normatiu no afavoreix situacions discriminatòries per raó de gènere atès que 
no estableix cap distinció entre homes i dones en la seva regulació . 

7 
L'aportació del document ambiental corresponent només es cita als efectes que es visualitzi com amb la nova proposta 

normativa, no es genera cap nova càrrega a la població afectada. 
8 

Es considera que la proposta normativa no implica una nova càrrega administrativa atès que la documentació ambiental, 
només s'haurà d'aportar en el cas que el projecte s'hagués de sotmetre a un procediment d'avaluació d'impacte ambiental 
d'acord amb la legislació sectorial aplicable. 
9 L'obligació sobre la soHcitud de llicència o comunicació urbanistica només es cita als efectes que es visualitzi com amb 
la nova proposta normativa, no es genera cap nova càrrega a la població afectada. 

Av. Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barèelona 
Tel. 93 495 80 00 
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No es prenen mesures específiqÚes~~moore--·l~·j.gwkat -efttre ·dones i homes, tenint 
en compte que les mesures que. inclou el projecte de Llei d'ordenació del litoral no tenen 
cap incidència en aquest àmbit, i que tampoc no es preveu cap mesura que es pugui 
considerar discriminatòria . 

3.Comparació de les opcions de regulació considerades 

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

4. Implementació, seguiment i avaluació de la norma 

La implantació, · seguiment i avaluació de la norma correspon al Departament de la 
Generalitat amb competències en matèria de costes i als ajuntaments costaners. El propi 
avantprojecte n'estableix com a instruments el Consell rector del Pla d'ordenació del 
litoral català i dels consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges perquè estableix 
que hauran de fer, entre d'altres aquestes tasques (art. 28): 

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

Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

Agustí 
• Data: 2017.05.29 
18:1 8:56 +02'00' 

Serra Versió d'Adobe 
• .e Reader: 

Monté / 2015.oo7.ooooo 
... / 

Agustí Serra i Manté 
Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme 
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Añnex I. Quadre de mesures de la Ltei.d'ordenació del litoral caialà 2110312011 

o~ualnstrum~mtals 

Segufll!taljurldic:.¡¡ 

Simplificació administrativa 

Fln•ncam.,t 

Coordinació I partic ipació 

Oifll!rê-ñcill!$.respKtedll!~ aituacló;~ctual 
Situilcló ;~ctu;~l 1ProP05lil avantprojecte 

Beneficif; rupecte dila---¡¡¡uadó 
Problemes aue vol solucionar I actual Beneficiaris 

Costosreapectedt!iasltuaCíó 
actual Pera qui ZMO 

~·::,•;:~;;c~j d~l liloral (A!1. l. l::~~::~r=~:~:.m::c:~~=n la 
El Govern s'obliga aitnlt-iQ iet en un ¡Establir les directrius generals per I Major segurelatjurldica i més 
termini de 2 any¡ i amb uns continguts atorgar les autorU:acions i participació pUblica en la ge&tió del 

!:~;,::~gt!nls lmPiic3ts-en ta gtslió l;.::~:~ar;!•dc;:l~~:~rovació del Pla Generatitat Domini púbic 
marititnoterrealre (DPMT), 
Zoneadeservitudde 
proteceiódetdomlnlpúblicl 
IZonad'lnft~ncia 

directorurbanl&tic: conceuions. determinar la localització litoral 
d'infraestructuresiiru.taUacions, 

::~n~~:: ~-:~:=c:=e~:::t~~~~~s i 1:!:'~::::, ';e~e~::.~~o~l a la ICklladania 

rotec.cfó 
5. toJO'Il t l<~u. i (to:l t: l~ d'i! Ee¡¡ ~!:ll i¡:t•s ¡clusífJCeckÇaCrUa.l:llrbanesTniitu¡:¡,Tsflideterminarla el Pla d'Oideria-Ció-dit fEXeeiS:iVil Polarització dels tipus de ¡neterlninar-amb ~i.. precis-Ió et règimiAgents.im_plicats en la gestió dellitDnii¡Cost de redacció i aprovació del Pla 
¡;;rt.r.1.c:.l1i) ]Litoral ¡platges. d'ocup<tciódelesplatgesperadequarlciutadanla: d'ordenaciódelliloral(quantiftcatala 

la normativa a la realtlat del litoral - ajuntamenB • mesura 1) 
català - entitatspromotores 

Get~t~ralitat Dorninlpt:Allic 
maritlmoterrestre (DPMT) 

6. Crileris de rJrwJu<~ .:ib Uell. !S'aplic. a directament el termini miiKim I El Pla d'O.rifen8CiiÇdiiflioral rnri eiS -~Ma"nea de criteriS per d"eiEirmíñiiria 
t>,r.n inir, mbimn lf lll<:~rQa>rlftnl i <:1•1 que e ata bleiX el Reglament de costes criteris per determinar 18 graduació major o menor durada de les 
k,;. pr¿no-,¡;.t l! r> dr. ~$. c;r.:>~(:fln. ifm:<.. (art. 135 del RD 87612014) però no dels term1nis de les eoncesslonal de coocesaions i de les sev~ 
(art. ï.1.h •• 7 .:<.i ::=:l.oii.) els criteris per atorgaries lessevesprórrogues. prOrrogues. 

concenionslprorroguesdeles 
mateixesperunterminilnferior. 

B. lar.pt\f".ó ó d~I I:! Ot31 (M!:" .. JJ I ~4¡ Condició d'autor~at 
Obligatorietat de traskadar informe& 
alsajunlamenii. Ciricterde valor 
probatoridelsletsqueconstatinek 
inspector..Supor1alsajuntament•en 
le$sevescompelències. 

Pocacoordinacióinleradministrativa 
Mancadecompetèneiesdelalunció 
d'inspec.ciódellitonll 

Major&egurctat]urldlcalmés 
piilrtlcipaciópUbllcaenlagestlódel 
moral 

-organitzacionsperalaproteceló 
del medi 

-usuaris 
-concessionaris 
-Generalitat 

~~~~s=~:~~\~!~~~:~~~ da les ~~~:~ra:~c:::~~s que vu~uln 

MajorseguretatjurJdrcalmenor 
discreciona~at. Majortranaparència 
enlesreglesdeljoc. 

Majorcol:laboracióentre 
admini•tracionspúbtiquea 
MèsfacMitatpera ladeteccló 
d'infraccions 
lncrementderetlclèncladeles 
Inspeccions 
Major compliment de la normativa 
d'usos.obres iectivbts 

Gener.alital, ajuntaments ccstanef1; I 
cíut;adania 

2. Pl.ln& r.ÏÚ f• do!! litnmf i de \Its 
;.lal íf-~S (arl 10 ¡,¡ ~6) 

Existebl una altorització d'explotació lEs crea aq.uesta ~gura que ordena. •¡Elevat cost en temps i recursos de la ¡Estalvi de retaboració de raulorització !AJuntaments coslaners 
dels servers de temporada només per més dels serveis de temporada, tramitació de les autoritzacions d'usos I serveis de temporada 
latemporadadeplaljit.Laseva activitatsiocupacionsdetdomini necessàriesperlagestiódelacosta. 
durada ea de 4 anys. Art. 113 RD públic maritimoterrntre durant tot Estari dins el marc definit pel Pla 
87612014. l'any. Recullafiguraactuatlramplia: d'Ordenació. 

téunaduradade4anysprorrogable. 

3. DI:•d ;,¡ar.if.l !'f!.1pr;'l i>.'I IJI4Wi1"1V:~f1t 

tajlli'"Ü<Jll'lt....,\peldt•(r.r;r. l n;~r,., 

otn,,;. ru¡ !lo>~ .! dl: se!'.r;tud (iHI. 1!l) 

Comunicació prèvia a la Generalitat 
d'usosld'obre•entona de servitud 
deproteccióisol·ltc:ituddelticència 
mu~lpiilatsajuntamenls. 

Recollir.fl tots els usos que es pug~ln 
rerallitorali .alesplatgesd'un 
muníciplodediversos. 
Establirietscriterlsd' lnterpretacló 
depenentdelasltuaciódelterritorii 
deia Iniciativa local. 

Substitució de la comunicació prèvia a Excessiva complexitat i intervenció de SimplifiCació de la tramitació. Només ¡Generalitat 
la Generalitat per una tramitació diversos nlveNs d'administració caldri anar a rAjuntament per tramitar Propietaris de béns en les zones de 
unificadadavante!.ajuntements p(Jblk:aenrautoritzaciód'uooslobre• aqueslesobre•quenocomporten servltuddeprotec.cióltriilnsit 
miijançant un régim de declaració previstes a la DA Sa apartat 7 de la increment de la superi! cie ocupada o 
responsable municipal per Llei 312012 i OT 4.3. Llei de rostes). de la vol~..metrie exilien! I unvl de f (ls 

~~~::~=~==~~d~!:;:c~ , ~::~r~~a~~~:::;~~ 
ocupada ni la volumetria existent ni el 
canvid'Ú5. 

4. At.."":t¡; .~me.~t pt>r pmt dl! I$ !Atorgament per part de la Generalitat I Els afuntaments ns~..meixen I Excesliva romplex itat pe_r la 
~>jut~ {.un¡,f\t!; ee, tH:IImnina¡J~Xo ratorgament de tote1 Iu intervenció de diversos rwels 
autoritr..l cions ¡ytr nc::wscior:s autoritzacions d'activitats d'administració púbftca en 
;~~<èY: r.h•t. ~'' Ms ;~Lfn s cl'út (art. 1ñ} rontemplades en el• •eus plans d'Ur; rautorització d'activitats 

dellitoralldelesplatges 

Simplificació de la tramitació 
d'aque•tesautorltzaclon•. 
Ara els sol· ~citants han d'anar 1 
rA]untament l alaGeneralitatija 
noméshaurand'anararAjuntament. 
Gestiódel8tramilaci6d'aquutes 
autoritzacion•indivldualsperquè 
hauridonatelvlst.j-plauuncopcada 
4anyamitjançantraprovaclódelp la 
d'usos corresponent. 

SoHic:itantsdelesautoritzaciona 
d'activilats(empreses,p;~rtic¡jar¡, 

ajuntament&, ..• ) 

7. Cornpt· (e~¡d,~ :¡.Jf;\C ioflt~<Jòl>'! d<,>IS !Competència de la Generalitat 
a junf<U:l4~HS hlfl. ':li) -

9.C:iflon<l'e ;t¡ >IOIU<: ÍQ ;l'<lodivil ;,lf ¡. 
(:;n1.25i 

10.Tiill3f!1Utlklfill;,l'rl'!iadi\'l l01tt llno11!s&os ja existents 
autc r il;¡oa.:f~$ oo i-I m:lt(: dr,ls p!,,n& 
>J'Yt. !1:-t litor~l i U:>s r•~t¡J@'t. ÍIHf. ?.S) 

11.Ccn!.ei! !<X:IordeiFJa 
d'urMMeió del Ji!o!:;l (.t~!. <!1\) 

NoeKIIteix 

12. C•ms~ fls i'~iO!!l. d!1l i pj ,m~ ;f:.ir. [No existeixen 
d;;JJiu.~.,¡ ll.P." plot<; et~ ¡nrt 2"1 ) 

13. Ccmissi:i trOtdl!flaci6 dt:l 
~.;to r;~;! (ll:"!. 2~l 

NoexisteDr 

Passa a ser competència dels IExcessivacomplexitatperla 
ajuntamentslapotestatsanclonadora intervenclódedivers.osnívells 
sobreleaautoritnclcnsque d'administraciópúb~caen 

l'avantprojecteelsatorgala rautoritzaclód';~cljv¡tats 

competènc:iad'atorgar 

General~at 

Majorproxlmitatderadmlnistració. ]Generalitat 
aancionadora ' 

El cobrani la Generalitat per /Manea de ftn~~nçame~ ~era les /Incrementar 1.11 rec1ptaci6 
rexplotaciód'aclivitsts eneldomlnl ectuaeionsdeprotec.ciótmillcradel 
pUbticmarítimoterrestreenvirtutd'una lkoral. 
coneessló ClanonprevisteneJReialdecret 

138712006,per6ms'haaplicatper 
tNoncaderegulació. 

FiosaraellcobravalaGeneratitat IExceuillacornplexRatperla 
queeraquialtoritzavaequestsusos l intervenc:iódediven;osrlvells 
actlvitata.Araelscobraranels d'&dministraciópúbicaen 
ajuntamt!nts i ets hauran de destinar ra~.torització d'activ~ats 

lntegramt!ntalmantenimentdela 
sevafnlnja ~torald'acordambels 

críterisfixatsenetPiad'ordenació 

VeUaperfaplicaciódeJsplansl 
eKerceixenfunciontdeparticlpació, 
consulta,tuteladelage•tiól 
avaluaciódelcomo~mentd'ob/ectlus 

Mancade coordinacióentreels 
dllerentsagentsimpiicatsenla 
planlficlllciódel•usosdellitoraliles 
tatges 

TélesmateblesfuncionaqueConseiiiMancadecoordinacióentreeJs 
rectOfdeiPiad'ordenacJódellitoral diferents!lgentsimplicatsenla 
Composició: planifJCaciódelsusosdeltrtorallles 
Representantade: platges 
-administracions públiques 
competli!nts · 
-asaociacionalorganitzacions 
representatives d'Interessos 
econòmics i soclalll en rèmblt 
territorial del Pla 
-monacildèmic 

Aprovac:ióddnMiYadelsplanad'Us 
dellitoraJilesplatge• l concesslons 

lndós;~lame&lh 4 

Majorcoordinacióiimpliceciódotots jTot•el5agentsimplicats 
elsagentsenlagestiódellitoral 

Afavorir•inèrglesentrelalnlciativa ]Totselsagentsimplicats 
púb[lcalprivada 

Majorcoordlnaclóllmpllcaclódelols 
elsagentsenlagesHódellllorat 

Ma;ot coordinació i coherència entre jTots els agents implicats 
elsdilerentspl•n•d'tíedelliloraliles 
platges 

COSt de redacció I aprovació del Pla [General~at 
d'orden•ciódellitora.l{quantlficatala 
mesura1) 

Sense cost 

Cost de redacció del• Plan• d'usos !Ajuntaments 
queescompennrtambelque 
s'estalv!indenotramkardelafiglll"ilt 
actuald'autorltzaclóanuald'ocupació 
delsserveisdelemporada. 

CostderevlslólaprovaciódelsPiana:[Generantat 

Costdelagestiódelea !AJuntaments 
eomunlcaclonsprèvles.Eqt.Walental 
que s'estalvia la Gener.alitat. 

DominlpUbllc 
marítimoterrestra (OPMT) 

Zone•de servitud de 
prctecció del domirj públic i 
Dotnini pUblc 
maritlmotetJestre (OPMT) 

Dominipitllic 
mar!timoterrestra (OPMT) I 
servituds 

Zoneadetervltudde 
PfQiecclóllrànt it 

COSt de la ge&tió de le1 1utoritzacions !Ajuntaments costaners - ~ Domini públic • 
meny1 restaM de r infonne que feien Generalitat malltlmotetrfloftre (DPMT) 
abant. CiutadansiempJesesquevulguinler ...._ 

activitats a les platges 

lnclòsenelciillculdelesmesures3i 

' 
lmportdelc.ilinan 
Gestiódetc.inon 

loclósalamesura4 

Tll:ulallidelesconcesslons 
Get~t~ra~tat 

Costdeconstitucióifunclon<~mentdeiiGeneralitat 
Con&eN 

Costdecon&tiluclólfuncionament !Ajuntaments 
dels consella 

Cost de constitució i funcionament de ]Genera~at 
taCOmiuió 

Domini pUb~c 
rriarHimoterrestre (DPMT) 

DominlpUb~c 

mar~Jmoterrestre (OPMT) 

Dominlpijlk 
marilimoterreatra(OPMT), 
Zone• de servitud de 
protecciódelcSomlnlpúblicl 
Zona d'lnftuéflcl1 

DominipiJblic 
maritimoterre•tre (OPMT), 
Zones de servitUd de 
•rotecclódeldomlnlpúblicl 

Dominlpúbfic 
maritimoterrestre {DPMD 

Domlnipl.Ciic 
maritimoterrutre (OPMT), 
!Zonea de aervitud de 
proteedó del domini públic I 

~--------------~----------------~----------------L---------------~----------------~----------------L---------------~--------------~-L--------------~ZoMd'inft~nc:Ja 
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Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 

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

Impacte Beneficis Per a qui 

Major seguretat jurídica i més participació Tots els agents 
I E p_Q _~_Ilt?9 __ ~_Q ___ [~ __ g~-~-!j_Q __ Q~j_ __ l_it_c:¡~~-~- ÏJ'Dp_l_ic:;(:!t~ $~_r1._~t:!: __ quantificar 

IE 

IP 

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

Costos 

Concepte 

Redacció del Pla d'Ordenació del litoral 

Ciutadania 

Generalitat 

Sense quantificar 

ersones %sl iornada 
Admin. Tècnic IAdmin. 

100% 100% 2 0,5 Any 36.291 24.819 72.582 12.409 84.991 1 Generalitat 84.991 1 Llibre verd 
1 Annexos 
1 Riscs IGCC 

80.000 
30.000 
18.000 

Cost total 
Import total 

(A)+(B) 

80.000 164.991 
30.000 -. ·\ 30.000 
18.000 .. 18.000 

Total costos 212.991 . ~1 
TOTAL MESURA 1 -212.991 . ~ . 

- -»r!i 
. ¿ ~ ~>I lc: '...,.,. 
¡ . -~ ~.,., 
l-¡¡ , t»M i ~ ~: - ~ ~ 
• .- c::"J ~o\ 

Mesura 2 
Redacció dels plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

t en crn :... ,.. . ~ 
lm acte Beneficis ;-,. Çi ~ :- ,_, z ~ ' 

Estalvi per la no elaboració de l'autorització Ajuntaments C e:> m :::: ·. t 
d'usos i serveis de temporada de les costaners , f"'_ : 

IP platges Es compensa amb el cost de la redacció dels plans d'ús del litoral i les platges .;, 1:'..:> -,. r 1 
.~ ,_.. r- ;:_ ; 

e::~ 

l'mpacle [Concepte 

CoStos 
r-:; ~ 

~~==~~~~----~-------,----------~~--~~----------r-~~~~-,--~~~~---,~~---r.~~~~--~~~---,~--~-1~~~~~~~r-~---,~--~-+~C~o~s~t~to~t~a~l h , : . Import total · . _j 
i=..,:.:.:-"'-'T.~7:"---l-;f':"7''-'r.-~':-+.,..,.C:':T:'-T7:::'S':-l Unitat 'fAr+ 1Bl7"" .. · ' · -- -· 

Revisió, modificació i aprovació dels Plans 
IP d'us Generalitat 30% 30% 1 Any 36.291 24.819 21 .774 22.337 44.111 1 Generalitat 44.111 44.11 1 

Control dels plans dús del litoral i de les 
IP platges · Generalitat 11 10% Any 36.291 39.920 39.920 1 Generalitat 39.920 39.920 e 

Redacció dels plans d'us del litoral I de les Ajuntaments 
IP platges costaners És compensa amb l'estalvi de no fer l'autorització anual d'usos i serveis de temporada de les platges ~:~ 

Total costos 84.031 ... ., :t 

TOTAL MESURA 2 -84.031 

C8 



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

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

Beneficis 
Impacte ¡concepte 

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

IP 
Tramltaciódelacomunicacióprèvia 3 1 30% 30% 1 1 Any 36.291 24.819 32.662 7.446 40.107 1 1 Generalitat 40.107 40.107 "231 173,62 (3) 
Control i inspecció de la comunicació 
prèvia 

El cost dels desplaçaments no s'ha comptat 
perquè no suposarà un estalvi: seguiran fent les 
inspeccions sobre la resta d'actuacions 

IP 11 11% 1 Any 36.291 44.710 44.710 1 1 Generalitat 44.710compet6nclaclelaGeneralitat 
Règim sancionador 2 10% 1 Any 36.291 7.258 7.258 1 1 Generalitat ' 7.258 

IN 
Estalvi de la tramitació de la comunicació 
prèvia d'activitats i obres a la Generalitat 

Total beneficis 

Costos 

Propietaris de les 
zones de servitud Temps d'anar a una altra administració difereht a la que sol.liciten la llicència d'obres per presentar una comunicació prèvia 
Particulars 2 hcires 107. particulars . 
Particulars O hores 59 particulars 
Empreses (1) 1 69 empreses 
Empr_eses (2)______ 1 124 empreses 

Impacte !Concepte 

Ajuntaments 
IP Tramitació de les declaracions responsables costaners Gaire bé nul perquè es tramitara conjuntament amb la llicència d'obres 

Increment de raclivilat inspectora en la zona de Ajutaments 
IP servitud de protecció costaners 

Increment de l'activitat sancionadora en la zona Ajutaments 
IP de servitud de protecció costaners 

Total costos 

TOTAL MESURA 3 

214 hores/any 
O hores/any 

4.739 
o 

lnspeccio 
231 ns 

10 sancions 

193,55 <14.710 

2.419,39 24.1 94 

44.710 
7.258 

4.639 
o 

96.715 

<14.710 

24.194 

68.904 

27.811 

231 193,55 (4) 
3 2.419,39 

(5) . 

(5) I (6) 

1) El detall és a l'annex ·QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVESM. Empreses que sol .liciten la realització d'obres, instal.lacions i activitats admeses a les zones de ~ervitud de protecció, trànsit i accés al mar (noves instaiJacions o quan compor1 i: un increment de la superflcie ocupada o de I~ volumetria exsitent o un canvi 
de rús autoritzat) ..... . .,. 

(2) El detall és a l'annex MQUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVESM. Empr~ses que sol.1iciten ta realització d'obres, instal.lacions i activitats admeses a les zones de servitud de protecció, trànsit i accés al mar (quan no comporti: ni un increment de la superfície ocupada o de la volumetria exsitent ni un canvi de t'ús 

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

Tota l Inspeccions: 

Tarragona 
Barcelona 
Girona 
Toral 

16,33% 

506 
386 
523 

~Total informes emesos pels inspectors de Ports i costes l'any 201 4 

231 Informes emesos pels inspectors de Ports i costes durant l'any 2014 relacionats amb els serveis de temporada 
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Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. Avantprojecte de llei d'ordenació del l itoral cata là 

Mesura 4 
Autoritzacions municioals contemplades en els plans d'ús del litoral I les platges fart. 20) 

Beneficis 
lmp;,cte jconceple Temosft 

Estalvi en costos materials 
QUañiiiat(êii 

IP 

IP 

IP 

IP 

IE 

IE 

IE 

IN 

IN 

IP 

Estalvi per la no elaboració i gestió de les 
autoritzacions d'activi tats Fora de temporada que 
podran fer els ajuntaments 

Generalitat 

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

-to sl ornada lab. Total tem s 
Dlr. ITècnlc Admin. Prof. Dir. Tècnic Ad min. Prof. !Dir. 

75% 75% 10% anv 36.291 24.819 

Preu x temps 
Tècnic IAdmln. I Prof. !Dir. 

72.205 54.436 18.61..4 7.220 80.271 1 Generalitat 

Nre. !Tipus 

80.271 80.271 555 144,63 (1) 

els ajuntaments 60% 60% any 36.291 24.819 21 .774 29.782 51.557 1· 1 Generalitat 51.557 51.557 153 336,97 (2) 

Estalvi per La reducció de la activitat Inspectora en el Generamat 
domini públic marilimoterrestere (OPMT) 11 16% anv 36.291 24.81 9 63.872 63.872 1 Generalitat 

Elcostdelsdo~u manllodl.ioperq~ segt.*anlent 

les ilspeçeions sobre la rut. d'actuaeioos competi:na. de la 
63.872 C>ltnefalilat 63.872 323 197,75 (3) 

Estalvi per la reducció de la activitat sancionadora en Generalitat 
el domini públic maritimoterrestere (OPMT) 40% any 36.291 24.819 29.033 29.033 1 1 General itat 29.033 29.033 13 2.233,28 (4) 

Taxa de tramitació de l'autorització a la Generalitat Ciutadans que vulguin Autortlzacions 
fer activitats en el atorgades a 
DPMT 65 ulars 2014 84,25 5.476 5.476 (5) 

Eml)l'eses que Autortiz.acions 
vulguin fer activitals atorgades a 
en el (DPMD 228 empreses 2014 168,50 38.41 8 38.4f8 

Ajuntamenls que Aulortizaclons 
vulguin fer activitals atorgades a 
en el (DPMD 263 ajuntaments 2014 0,00 

Tramitació da t'autorització a la Generalitat Ciutadans que vulguin Autortlzacions 
fer aètivitats en el atorgades a 
DPMT 2 hores 65 rticulars 201 4 ' 130 hores (5) 

Empreses que Autortitaclons 
vulguin f8f' activitats atorgades a 
en el DPM a 228 em ases 2014 530.519,90 
AjunlamenlS que Automzacions 
vulguin fer activitals Autoritzacion atorgades a 
en el (DPMT) {a) 0,75 2 O 0,25 hores 28,20 19,49 28.20 33,69 21.15 38,98 0,00 6.42 68,55 1 350 s any 2014 23.993 263 ajuntaments 2014 23,993 

EstaM per la no elaboració de r!nforme previ a Ajutaments costaners Autoritzacion 
IP l'autori tzació de la Generali tat b 2 75 2 5 2 .0,5 hores 28,20 19,49 28,20 33 69 77 55 48,73 56.40 16 85 199,52 1 708 s an 2014 141.260 141.260 16) 

Impacte 

IP 

To tal beneficis 964.400 

(a) Ob~gació d'informació A.1. de la Taula de costos unitaris estàndard (b) Obligació d'Informació 8.12. de la Taula de costos unitaris estàndard 
Note: Alguns ajuntaments tenen establertes diferents laxes que no es tenen en compte en aquests càlculs perquè són diferents per a cada municipi I perquè aquesta taxa no es modifica en la proposta normativa. 

Costos 
Concepte 

Cost de l'elaboració I gestió de les autoritzacions 
d'activitats I lnstaUacioos contemplades en els plans 
d'üs del litoral l les olatqés que ara fa la Generalitat. 

Dlr. 

Ajutamentscostaners 

Estalvi en costos materials 
Quantltat(q) 

Nre. TIDU5 

555 autoritzacions 

Increment de ractivitat inspectora en er Oorninl públic Ajutaments costaners autoritzacions no 

144,63 80.271 80.271 

4_.· ,._ 

IP marftimoterrestere (OPMT) 81 ajuntaments 336,97 27.295 27.295 f (7) 

IP 
Increment de racliYitat sancionadora en ef domini Ajutaments costaners autoritzacions no ~ ~-
públic marltimoterrestere (OPMn 13 ajuntaments 2.233,28 29.033 29.033 • ...,..~ ' -

IP Menor recaptació de la taxa d'autorització Generalitat 304 Taxes 168,50 51.224 51.224 
88 Taxes 84,25 7.246 7.246 

350 Taxes 0,00 o o 
Total 740 79,01 58.470 58.470 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r 
IP Taxa de tramitació a cobrar pels ajutaments Aqui es preveu que no hi hagi cap increment respecte de la situació actual. Cobraran el mateix que cobraven abans. l a proposta normaUva només n'unifica el nom I el concepte (art. 1g). 

Ciutadans f empreses -
que vulguin fer 
activilatsalesplatjes 

Total costos 195.068 

TOTAl ME$URA4 769.332 

(1) S'ha partit del supòsit de que un 25% de les autoritzacions d'activitats I usos de fora de temporada se seguiran fent des de la Generalitat; per tant s'han inclòs en el c81cul el75% de les 740 autoritzacions que es van emetre l'aríy 2014 
(2) Autoritzacions d'activitats i usos de temporada emeses durant ranv·2014. · 
(3} Nombre d'informes de serveis de temorada elaborats durant rany 2014. 
(4) Nombre de sancions incoades durant rany 2014. 
(5) Seguint amb el_supòsit QUe un 25% de les autoritzacions d'activitats I usos de fora de temporada se seguiran fent das de la Genera~ta t , s'ha calculat que nomésel75% de les ?40 autoritzacions que es van emetre rany 2014, repartides per Upus de sotJICitant, passaran a tramitar-les els ajuntaments costaners. 

El detaa de rimpacte nonnaliu és a l'annex ''QUANTIFICACIÓ DE CARREGUES ADMINISTRATIVES•. 
(6) Suma de les 555 autorlizacions de fora temporada I de les 153 de tempontda de les que ja no hauran d'emetre infOITlle a la Generalitat 
(7) Nomes 390 del total de 740 autoritzacions que es van atorgar durant rany 2014 no van ser soi.licitades pels propis ajuntaments; això suposa un 52,70% del total. S'ha aplica aquest percentatge al nombre d'Inspeccions que feia la Generalitat perquè és de suposar que els ajuntaments no Inspeccionaran les autoritzacions que s'atorguen a ells mateixos. 
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Annex Il. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. 
Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català PAffi.~1\f7"'5'ECI,i;~,~- - ,·Jh'r/ ··1 

RiGt~rT~f C"..ENfkAl. i 
• 7 • 0 o s. 11. zo 21 n e ~. 

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

-----· ..... -~ .. ~ .... ~ .. .. -...-.....-_....._..,.-.... ~-

Beneficis 

¡Impacte ¡concepte 

IE 

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

Ciutadania 

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

Costos 

¡Impacte ¡concepte 

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

Mesura 6 
Establiment de criteris d'atorgament de les concessions i graduació dels terminis 
de les concesions (art. 7.1.h., 7.2. i 22.4)) 

Beneficis 
¡Impacte ¡concepte 

IE 
Adequar els terminis de les concessions al tipus 
d'activitat 

Menor discrecionalitat a l'hora de determinar els 
IE terminis de les concessions i de les prórrogues 

Costos 
¡Impacte I Concepte 

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

Ciutadans i empreses que vulguin obtenir 
concessions 

Ciutadans i empreses que vulguin obtenir 
concessions 

Generalitat 

Sense quantificar 

Sense quantificar 

Calculat en la mesura 1 

Sense quantificar 

Sense quantificar 

' ' ~ .... 



Annex 11. Càlcul dels im actes de les mesures r 
Avant ro·ecte de llei d'ordenació del litoral català 

Mesura 7 
Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 31) 

Beneficis 

¡Impacte ¡concepte 

IP Calculat en les mesures 3 i 4 

Major proximitat a l'administració sancionadora 

Costos 

¡Impacte ¡concepte 

IP Calculat en les mesures 3 i 4 

Mesura 8 
Canvis en les funcions d'inspecció del litoral (art. 33 i 34) 

Beneficis 

¡Impacte ¡concepte 

IE 

IE 

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

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

Això permetrà: 

Detectar més infraccions 
Augmentar l'eficiència de les inspeccions 

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

Major col.laboració interadministrativa 

~-
(
1 " f: (\ 
J ~ .; i 

" 7 o e 1. 10 ? l r¡ r ~ ; • • ;, . O. I. .., ü " 1 

¡Per a qui 

Generalitat 

Ciutadania 

I Per a qui 

Ajuntaments 
costaners 

Generalitat i 
ajuntaments 
costaners 

Ajuntaments 
costaners 

Sense quantificar 

Sense quantificar 

Sense quantificar 

Major compliment de la normativa d'usos, obres i activitats al DPMT i la seva zona Ciutadania 
IE d'influència Sense quantificar 

Costos 

¡Impacte ¡concepte 

Sense cost 



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

Mesura 9 
Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) 

Beneficis 
Impacte !Concepte 

IP Import de la recaptació del cànon 

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

Generalitat 

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

Major disponibilitat de recursos 
IE econòmics per a la gestió del litoral Ciutadania Sense quantificar 

Total beneficis 

Costos 
Impacte Concepte 

Import del cànon Empreses 
concession 

IE àries 

Sol.licitud de la concessió i pagament Empreses 
del cànnon concession 

IN àries 2 

IP Cost de la gestió de la recaptació Generalitat 1 1 

Total costos 

TOTAL MESURA 9 

Preu/unitat temos 

50% 50% 24.819 36.291 

Preu x temps 
Admin. !Tècnic IProf.IDir. 

12.409,34 18.145,40 0,00 30.555 

conces-
39 sions 52.228 

30.555 

• S'ha estimat les sol.licituds de noves concessions seguint la mitjana de les sol.licitades el2014 i e12015 (7 concessions) més la mitjana de les transmesses entre els anys 2014 i 2015 i et nombre de les que acaben el seu termini l'any 2016 i són susceptibles de s 

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

(2) El detall és a l'annex "QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES~. Empreses que sol .liciten una concessió administrativa amb obres o instal.lacions no desmuntables . 

conces-
20 sions • 

conces-
20 sions • 

prorrogades. 

e 
~ 

r·""' 
ii. 

¡;:. 
! ;. t ·-

I :~ 
' <: 

-~ 

1.. . .. .. . _ .. 

976,00 19.520 19.520 

19.520 

976,00 19.520 19.520 

52.228 

30.555 

102.303 

·82.783 .., 
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Mesura 9 (cont.) 
Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) . M 7 ;; .i O B. li. 2U 21 fj ( 1' . 

I ! 
~} ~•ú-;. :~;: r~·t~. ~. -; :.- _ :.~-·:~; ~ ~ 

.-=----:-----;:---:---;;;----;:-~;:-;-;:;-;::-;=~--:---.--:---f7--,.,.-.... __.---;-----....,.===::-::'=1 ·~ -" 
Concessions a extingir d'ara fins 31/12/2018 que tenen dret a pròrroga no exemptes 233 

Concessions sol.licitades no exemptes: 
2014 
2015 

Concessions que han demanat pròrroga no exemptes: 
2014 
2015 

Concessions que han sol.licitat la transmissió no exemptes: 

7 
13 

9 
13 

2014 7 
2015 4 

Previsió anual sol.licituds: 

Sol.licituds anuals 
Transmissions 

Noves (1) Pròrrogues {2l {3) 

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

Total 90 245 54 

I Import mitjà cànon: 9761* 

Previsió anual recaptació: 

Acumulat 

2016 20 
2017 43 
2018 281 
2019 297 
2020 315 
2021 337 
2022 355 
2023 372 
2024 389 
2025 406 

Total 2.815 

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

3 Pendents de sol.licitar 

Total Acumulat 

20 20 
23 43 

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

389 2.409 

Import total 

19.520 
41.968 

274.256 
289.872 
307.440 
328.912 
346.480 
363.072 
379.664 
396.256 

2.747.440 

(2) Estimació de les concessions que demanaran pròrroga cada any en funció de la data d'acabament de les existents 
(3) Mitjana de les sol.licituds de transmissió de concessions no exemptes dels anys 2014 i 2015 
* Calculat sobre una mostra de concessions atorgades l'any 2015 
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Mesura 10 
Taxa municipal per les activitats autoritzades en el marc dels plans d'ús del litoral 
i les platges (art. 26) 

Beneficis 
¡Impacte ¡concepte I Per a qui 

Major proximitat 

IN 

Costos 
¡Impacte ¡concepte 

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

Ciutadania 

Sense quantificar 
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Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures proposades. 
Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 
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Mesura 11 J . 
Creació del Consell Rector del Pla d'ordenació '5ter litorarflé'tt~ '!S}' U '· v · · ~ •;: ;, 

·• '- ___ , ___ "'"~, .. --........ • .... ,~'w"'a, . ..,-,.,,,,,..,. 

Beneficis 

!Impacte - !Concepte 

IE Major coordinació i implicació de tots els 
agents 

Costos 
!Impacte ¡concepte 

IP Cost de constitució i funcionament del 
Consell 

Mesura 12 

I Per a qui 

Ciutadania 

Generalitat No hi haurà remuneració per assistir a les 
reunions del Consell. El cost s'haurà de 
computar en hores de dedicacio i dependrà 
del nombre de reunions que s'estableixin 

Creació del Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 28) 

Beneficis · 

¡Impacte !Concepte 

IE Major coordinació i implicació de tots els 
agents 

Costos 
!Impacte !Concepte 

IP Cost de constitució i funcionament del 
Consefl . 

Ciutadania 

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

computar en hores de dedicacio i dependrà 
del nombre de reunions que s'estableixin 

' ... 
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Annex 11. Càlcul dels impactes de les mesures pro~cms·;·~· · - · · · J 

Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català 

Mesura 13 
Creació de la Comissió d'Ordenació del Litoral (art. 32) 

Beneficis 

llmp~cte ¡concepte 

IE 
Major coordinació i implicació de tots els 
agents 

Costos 
!Impacte I Concepte 

IP 
Cost de constitució i funcionament de la 
Comissió 

Ciutadania 

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



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

Generalitat 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) -212.991 -86.691 
2. Plans d'ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

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

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

92.076 93.917 95 .796 97.712 99.666 
4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions 

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

litoral i les platges. (art. 20) 

166.263 169.588 172.980 176.439 179.968 
S. Classificació dels trams de les platges (art. 7.l.c. i 19) 

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

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

[lròrroga de les concessions (arts . 7.l.h., 7.2. i 22.4.) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

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

8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex li 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) -11.035 11.642 253.547 275.190 299.710 
10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 26). 
o o o o o 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28) 
Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

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

art. 28 o o o o o 
13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 32) Sense quantificar .. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

Total -49.719 147.738 480.789 506.977 489.321 

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

2021 

-44.075 

101.659 

183.567 

329.411 

o 

o 

570.562 

,.., 

2022 2023 2024 2025 

-44.956 -45 .855 -90.884 -47.708 

103.692 105.766 107.881 110.039 

187.239 190.983 194.803 198.699 

355.783 381.958 409.037 437.047 

o o o o 

o o o o 

601.758 632.852 620.838 698.077 

"ARiA.~Wi·wr DE. êA·;;~t -~ .. r~ )' ,, -1 
RiG48TRf G!NERAt I 
" 7 ., .: O 0 l' l n 21 f ¡ r~ . ., _ ;, I o. I. tJ · \: l .L 

.. ~.~-. t~ r~n.:. - ~. '" . ·'!. ·~"'!;': 
~·-· · ··-· -- .. ·-·· --· .• J 

Total 

-299.682 

-572.145 (1) 

1.008.204 

1.820.528 

2.742.288 

o 

o 

4.699.193 

if 

<:":> 

.....""'",) 

4 -r~ 



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

2019 

O . 

o 

-73.122 

30.409 
S. Classificació dels trams de les platges (art 7.l.c. i 19) 

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

5. Criteris de graduació dels terminis d' atorgament i 
pròrroga de les concessions (arts. 7.l.h., 7.2. i 22.4.) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 

8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34) 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) 

10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

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

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28) 

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

Impacte inclòs en les mesures 3 i 4 

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

o o o o 

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

o o o o 

(art. 28) Sense quantificar. Veure re lació de costos i beneficis en l'annex 11 

13. Comissió d'Ordenació del LitoraHArt. 32) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

Total -40.249 -41.054 -41.875 -42.712 

Taxa d'increment anual dels costos 2% 

2020 2021 

o o 

o o 

-74.584 -76.076 

31.018 31.638 

o o 

o o 

-43.567 -44.438 

..... , ... 

rA~:.~~~~i~1~~~~ Y '' ~l 
•• 7 .) > . 

.i ú o e. H. 20 21 ., ~~ u t . .! 
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2022 2023 2024 2025 

o o o o 

o o o o 

-77.597 -79.149 -80.732 -82.347 

32.271 32.916 33.574 34.246 

o o o o 

o o o o 

-45.327 -46.233 -47.158 -48.101 

Total 

o 

o 

-754.481 

313.768 

o 

o 

-440.713 

f. 

~ 

--:T~-, -.. 



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

Generalitat i ajuntaments 

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

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

3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a 

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

4. Atorgament per part dels ajuntaments d'autoritzacions 

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

2016 2017 

-212.991 -86.691 

-84.031 -40.718 

23.172 23.635 

2018 .2019 

-41.533 -42.363 

24.108 24.590 

litoral i les olatges. (art. 201 194.918 198.816 202.793 206.848 
5. Classificació dels trams de les platges (art. 7.l.c. i 19) 

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

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 
pròrroga de les concessions (arts. 7.l.h., 7.2. i 22.4.) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 
7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 

8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34) 

9. Cànon d' explotació d'activitats (art. 25) 

10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 26). 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28) 

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

Impacte inclòs en les mesures 3 i 4 

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

-11.035 11.642 253.547 275.190 

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

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

(art. 28) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

13. Comissió d'Ordenació del LitoraL(Art. 32) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 

Total -89.967 106.684 438.914 464.265 

Taxa d'increment anual dels costos 2% 

2020 2021 

-90.022 -44.075 

25.082 25.583 

210.985 215.205 

299.710 329.411 

445.755 526.124 

f'ARiAM{NY DE-¿-¡.\~.: · •-· ~~ 1 ~~ ·1 
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2022 2023 2024 2025 Total 

-299.682 

-44.956 -45.855 -90.884 -47.708 -572 .145 

26.095 26.617 27.149 27.692 253.723 

219.509 223.899 228.377 232.945 2.134.297 

355.783 381.958 409.037 437.047 2.742.288 

556.431 586.619 573.680 649.976 4.258.481 

¡f 

~ 
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Annex IV. Impacte normatiu. Llei d'ordenació del litoral català • 7"'' no 1' ?rl 2'ffl!1. ' · . " '• C, 1, L IJ , . U l .t. 

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

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

3. Declaració responsable davar;lt l'ajuntament per a 

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

4. Atorgament per part dels ajuntaments 

d'autoritzacions per a les activitats contemplades en els 

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

5. Classificació dels trams de les platges (art. 7.l.c. i 19) 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

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

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) 

8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34) 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) 

10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 26) . 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28) 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral 
platges (art. 28) 
13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 32) 

Total 

Taxa d'increment anual dels costos 

les 

I 
' 

'· 
~ ~ .. ...,-. :'f:fU~~ -

¡, 
~ .;¡ . . ~ .. ~. ~: 

-------·----.... -·~ -- - --- ·- -· .... l 

2016 . 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 . 2025 Total 

o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o (1) 

4.639 4.732 4.827 4.923 5.022 5.122 5.225 5.329 5.436 5.544 50.800 

530.520 541.130 551.953 562.992 574.252 585.737 597.452 609.401 621.589 634.020 5.809.045 

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

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

Impacte inclòs en les mesures 3 i 4 

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

-52.228 -53.273 -54.338 -55.425 -56.533 -57.664 -58.817 -59.994 -61.193 -62.417 -571.882 

o o o o o o o o o o o 

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

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

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

482.931 492.590 502.442 512.490 522.740 533.195 543.859 554.736 565.831 577.148 5.287.962 

2% 

(1) El cost .de la inspecció és anual però el de l'aprovació dels plans és quadriennal. 
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ANNEX IV. a. QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES A.DMINISTRATIVES: OPCIÓ "NO FER RES" 
LLEI 22/1988, DE 28 DE JULIOl, DE COSTES (LC) 
DECRET LEGISLATIU 112010, DE 3 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME (DL 1/2010) 
DECRET 5511992, DE 10 DE FEBRER, PEL QUAL S'ATRIBUEIXEN COMPETÈNCIES AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES EN LA ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ DE LA LLEI DE COSTES (O 5511992) 
REIAL DECRET 87612014, DE 10 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT GENERAL DE COSTES (RLC) 

Núm. Obligacions d'informació 

Població afectada: empreses que sol· liciten la realització d'obres, 
instaHar.ions i activitats admeses a les zones de servitud de 
protecció, trànsit i accés al mar (noves instilf.Jacions o quan 
comportí: un increment de la superfície ocupada o de la Vo/timefria 
existent o un canvi de l'ús autoritzat) 

Presentar soHicitudd'autorització dels usos permesos a la zona de 
servitud de protecció 

Aportar Projecte bàsic de les obres o instaHacions 

Aportar el certificat urbanístic on s'especifiQui la data d'aprovació del 
planejament vigent, la classificació del sòl, i restat d'execució 

Arts. 

2 D55/1992 i 
49.1 RLC 

Categoria CU 

1. Sol· licitud tito l 
habilitant 

Preu (P) € I h 

Adm. Tec. I Prof. Dir. 

11.21 1 23,24 1 28,46 1 43 ,62 

2.a D 55/19921 9. Doc. Complexitat alta I 17,21 I 23,24 I 28,46 I 43,62 

2.b D 55/1992 
13. Certificacions 

Administració 
11.21 I 23,24 I 28,46 I 43,62 

Aportar un plànol de tatermenament corresponent efectuat per l'òrgan j2.c o 55/19931 9. Doc. Complexitat alta 1 17,21 I 23,24 I 28,46 I 43,62 
competent de l'Admin istració de l'Estat 

10 

Aportar el certificat urbanístic on s'especifiqui els usos admesos 

Aportar el certificat urbanístic on s'especifiqui, si s'escau, les llicències 
urbanístiques atorgades 

Població afectada: empreses que sol·liciten la realització d'obres, 
iostaHacions i activitats admeses :a les' zones de servitud de 
protecc ió, trànsit i accés al mar (quan no comporti urJ increment de 
fa superficíe ocupada o de Ja volumetria existent ni un canvi de l'iís 
autoritzat) 

Presentar comunicació prèvia per a les noves actuacions amb relació a 
les obres, les ínstalolacions i les activitats implantades legalment en la 
zona de servitud de protecció 

Població afectada: empreses que sol•líciten autorització d'activitats 
en el domini públic marítimoMterrestre 

Sol·licitar autorització per les activitats en el domini públic 
maritimoterrestre en les que, sense requerir obres o instaHacions, 
concorrin circumstàncies especials d'intens itat, perillositat o rendibilitat, i 
així mateix per l'ocupació d'aquest domini públic amb instaHacions 
desmuntables o amb béns mobles 
Aportar documentació justificativa de Ja personalitat del peticionari i del 
co~reixent" 

Aportar Projecte bàsic de les obres o insta l•lacions en funció del tipus 
d'obra i emplaçament 

Aportar memòria justificativa i descriptiva amb annexos. que també 
incorpora declaració de compliment de normativa de costes, el programa: 
d'execució dels treballs i, si escau, el sistema d'evacuació d'àrees 
residuals 
Aportar plànols de situació, a escala convenient d'emplaçament, no 
inferior a 1/5.000 amb la classificació i usos urbanístics de l'entorn; 
topogràfic de l'escata actual, a escara no inferior a 111 .000; de planta 

eneral, e'!__g_!J_~~~_f~pr~sentin les instaHacions i obres projectades 
Aportar informació topoç¡ràfica de la zona 
Aportar pressupost amb la valoració de les unitats d'obra i partides més 
sionificatives 
Aportar la determinació possible afecció espais Xarxa Natura 2000 amb 
un estUdi bionòmic 
Aportar, si escau, avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic 
Aportar, si escau, una avaluació de la dinàmica litoral 

Aportar un estudi económicoMfinancer en cas de gestió indirecta 

11 I Aportar resguard acreditatiu de constitució de-làfiiÏ1C8Piovisional 

12 
Aportar document acreditatiu que no s'incorre en cap de les prohibicions 
de contractar de la normativa de contractació del sector públlc 

Població afectai.Ja: empreses que sol·liCiten una concessió 
administrativa amb obres o instal.lacions en el domini públic 

l___;.marítimo..terrestre 

2.b D 55/1992 
i 49.3 RLC 

2.b D 55/1992 

DA 6 ap. 7 
L3/2012 

51 LC i article 
110 RLC 

152.3 RLC 

42 LC i 85 

13. Certificacions 
Administració 

13, Certificacions 
Administració 

2. Comunicació prèvia 

1. Sol·licitud trtol 
habilitant 

44.1 ~~~ 91.1 I 9, Doc. Complexitat alta 

RLC 

88.a RLC 

88.b RLC 

88.c RLC 

88.d RLC 

88.e RLC 

91.2 RLC 
91.3 RLC 

42.4 LC i 89 
RLC 

74.1 LC 
152.3 RLC i 

73.1 
TRLLCSP 

B. Doc. Complexitat 
mitjana 

9. Doc. Complexitat alta 

9. Doc. Cof!!e!_exitat alta 

9. Doc. Complexitat alta 

9. Doc. Complexitat alta 

9. Doc. Co~xitat alta 
9. Doc. Complexitat alta 

9. Doc. Complexitat alta 

6. CQQ!_a 

13. Certificacions 
Administració 

17,21 23,24 28,46 43 ,62 

17,21 23,24 28,46 43,62 

17,21 23,24 28,46 43,62 

17,21 23,24 28,46 43,62 

17,21 23,24 28,46 43 ,62 

17,21 23,24 28,46 43 ,62 

17,21 23,24 28,46 43,62 

17,21 23,24 28 ,46 43,62 

17,21 23,24 28,46 43 ,62 

17,21 23,24 28,46 43,62 

17,21 23,24 28.46 43 ,62 
17,21 . 23,24 28,46 43,62 

17,21 23,24 28,46 43,62 

11.21 1 23,24 1 28,46 I 43,62 

17,21 23 ,24 28 ,46 43,62 

Temps (t) h 

Adm. Tec. I Prof. 

0,75 

7,5 9 ,5 

0,75 

7,5 9,5 

0,75 

0,75 

1,5 0,75 

0,75 

7,5· 9,5 

0,7 

7,5 9,5 

7,5 9,5 

7,5 9,5 

7,5 9,5 

7.5 9,5 
7,5 9,5 

7,5 9,5 

0.5 

0,75 

P xt Suma 

Dir. I . Adm. Tec. I Prof. Dir. p x t 

0,25 I 34,42 I 17,43 I o.oo 10,91 62,76 

137,68 1 174,30 1 270,37 1 87,24 1 669,59 

68,84 I 11,43 I o.oo 0,00 86,27 

137,68 1 114,3o 1 270 ,37 1 87,24 1 669,59 

' 68,84 17,43 0,00 0,00 86,27 

68,84 17,43 0,00 0,00 86,27 

0,25 25,82 1 17,43 1 o,oo 10,91 54,15 

0,25 34,42 1 11,43 1 o,oo 10,91 62,76 

137,68 1 174,30 1 270,37 87,24 669 ,59 

0,3 11.21 1 46,48 1 19,92 13,09 96,70 

137,68 1 114,30 1 270,37 87,24 669,59 

137,68 I 174,30 I 270,37 87,24 669,59 

137,68 1 114,30 1 270,37 87,24 669,59 

137,68 1 174,30 1 270,37 87,24 669,59 

137,68 1 114,30 1 270,37 87,24 669,59 
137,68 I 174,30 I 270,37 87,24 669,59 

137,68 1 174,30 1 270,37 87,24 669,59 

8,61 0,00 0,00 0,00 8,61 

68 ,84 17,43 0,00 0,00 86,27 

Freqüència I any 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

Nombre empreses 
afectades/ 

esdeveniments 

N 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

124 

304 

304 

304 

304 

304 

304 

304 

304 
304 

304 

304 

304 

Q 

(F ' N) 

69,00 

69 ,00 

69,00 

69,00 

69,00 

69,00 

124,00 

304,00 

304,00 

304,00 

304,00 

304,00 

304,00 

304,00 

304,00 
304,00 

304,00 

304,00 

304,00 

Cost€ 

a• (pxt) 

4.330,1 0€ 

46.201,71 € 

5.952,63€ 

46.201 ,71 € 

5.952,83€ 

5.952,63€ 

~ ... ~ 

6.7!4,60€ 

< 
~ .. 

19477.5~€ I , .. 
203.,55,36 € 

í 7 • 
I ~ 

29.396,19€ ' .:• 

203.555,36 € 

203~.~6.E .. 

203.555,38 € 

203.555,36 € 

203.555.36 € 
203.555,36 € 

203.555,36€ 

2.615,92€ 

26.226,08€ 
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Sol·1icitar la concessió administrativa per a l'ocupació de béns en el 
domin_L@blic marítmo-terrestre 
Aportar documentació justificativa de la personalitat del peticionari i del 
compareixent* 

Aportar Projecte bàsic de les obres o instal-lacions en funció del tipus 
d'obra i emplaçament 

Aportar memòria justificativa i descriptiva 8mb. annexos, que també 
incorpora declaració de compliment de normativa de costes, el programa! 
d'execució dels treballs i, si escau, el sistema d'evacuació d'àrees 
residuals 
Aportar plànols de situació, a esca la convenient d'emplaçament, no 
inferior a 1/5.000 amb la classificació i usos urbanístics de l'entorn; 
topogràfic de l'escala actual, a escala no inferior a 111.000; de planta 

eneral, en· què es representin les lnstaHacions i obres projectades 
,C..QQ(t_(lr_i!J_form~~[tlJ~p~gràfica de la zona 
Aportar pressupost amb la valoració de les unitats d'obra i partides més 
gg_nificatives 

7
_. ¡Aportar la determinació possible afecció espais Xarxa Natura 2000 amb 

un estudi bionòmic 

10 

11 

12 

Aportar, si escau, avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic 
Aportar. si escau, una avaluació de la dinàmica litora l 

Aportar un estudi econòmica-financer en cas de gestió indirecta 

Aportar resQUard acreditatiu de constitució de la fiança provisional 

Aportar document acreditatiu que no s'incorre en cap de les prohibicions 
de contractar de la normativa de contractació del sector públic 

Població afectada: empreses que sol·liciten la realització d'obres d 
reparació, millora, consolidació i modernltzació de construccions 
existents en el domini públic maritimoterresfre 

Presentar declaració responsable per a la realització d'obres de 

64.1 LCi131 
RLC 

152.3 RLC 

42 LC i 85 

1. Sol·licitud títol 
habilitant 

17,21 

44.1 ~6~ 91.1 1 9. Doc. Complexitat alta 1 17,21 

RLC 

88.a RLC 

88.b RLC 

88.c RLC 

88.d RLC 

88.e RLC 

91.2 RLC 
91.3 RLC 

42.4 LC i 89 
RLC 

74.1 LC 
152.3 RLC i 

73.1 
TRLLCSP 

B. Doc. Complexitàt 
mitjana 

17,21 

9. Doc. Complexitat alta I 17,21 

9. Doc. Complexitat alta I 17,21 

9. Doc. Complexitat atta I ' 17,21 

9. Doc. Complexitat alta I 17,21 

9. Doc. Cor:D.Q!_exitat alta 
9. Doc. Complexitat alta 

9. Doc. Complexitat alta 

6. Còoia 

13. Certificacions 
Administració 

17,21 
17,21 

17,21 

17,21 

17,21 

23,24 28,46 43,62 

23..24 I 28,46 I 43,62 

23,24 28 ,46 43,62 

23 ,24 I 28,46 I 43 ,62 

23 ,24 1 28,46 1 43,62 

23;24 1 28,46 1 43,62 

23,24 1 28.46 1 43,62 

23,24 28,46 43,62 
23,24 28,46 43,62 

23 ,24 28 ,46 43 ,62 

23 ,24 28 ,46 43 ,62 

23,24 28,46 43,62 

repa ració , millora, consolidació i modernització sempre qu~ no impliquin I OT 4 LC i OT 
augment de volum, alçada ni supeñicie de les construccions existents i 15 RLC 

4. Presentar OR 11.21 1 23,24 1 28,46 1 43,62 

que compleixin els requisits d'eficiència energètica i estlvi d'aigua 

Cost total 

0,75 0,25 34,42 17,43 0,00 10,91 

7,5 9,5 137,68 1 174,30 1 270,37 1 87,24 

0,7 0,3 17,21 46 ,48 19,92 13,09 

7 ,5 9,5 137,68 I 174,30 I 270,37 I 87,24 

7,5 9,5 137,68 1 174,30 1 270,37 1 87,24 

7,5 9 ,5 137,68 I 114,30 I 270,37 I 87,24 

7,5 9,5 137,68 1 114,30 1 270,37 1 87,24 

7,5 9,5 137,68 114,30 1 270,37 87,24 
7,5 9,5 137,68 114,30 1 270,37 87,24 

7 ,5 9,5 137,68 174,30 1 270,37 87 ,24 

0 ,5 8 ,61 o,oo I o.oo 0 ,00 

0 ,75 ·O 68,84 17,43 0,00 0,00 

1,5 0,75 o,25 1 25.82 1 17.43 0,00 10,91 

*Sens perjudici de millor criteri per part de la unitat promotora, aquesta informació s'entendria que s'incorpora al mateix document en el qua l s'efectua Ja sol·licitud d'autorització, motiu pel qual no es tracta d'una obligació d'informació independent. 

62,76 1,00 

669 ,59 1,00 

96,70 1,00 

669 ,59 1,00 

669 ,59 1,00 

669,59 1,00 

669,59 1,00 

669,59 1,00 
669,59 1,00 

669 ,59 1,00 

8,61 1,00 

86,27 1,00 

54,15 1,00 
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39,00 2.447,45€ 

39,00 26.114 ,01 € 

39,00 3.771,22E 

39,00 26.114,01 € 

39,00 26.114,01 € 

39,00 26.114 ,01 € 

39,00 26.114,01 € 

39,00 26.114,01 € 
39,00 26.114,01 € 

39,00 26.114,01 € 

39,00 335,60€ 

39,00 3.364,53€ 

59,00 3 .194,85€ 

2.049.090,32€ 

I 

e"') 

-. 

--, 

21/03/2017 



ANNEX IV.b. QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES: OPCIÓ PROPOSADA 

AVL D'ORDENACIÓ DEL LITORAL (AVL) 
LLEI 2211988, DE 28 DE JULIOL, DE COSTES (LC) 
DECRET LEGISLATIU 112010, DE 3 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME (DL 112010) 
REIAL DECRET 87612014, DE 10 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT GENERAL DE COSTES (RLC) 

Núm. 

10 

11 

Obligacions d'infonnació 

Població afectada: empreses que sol· liciten la realització d'obres, 
instaHacions i activitats admeses a les zones de servitud d~ 
protecció, trànsit i accés al mar (noves instaUacions, o qu'an 
comportin un increment de Ja superficie ocupada o de la volumetria 
existent o un canvi de l'ús autoritzat) 

Presentar soHicitud d'autorització d'usos, obrês i instaHacions admesos 
a les zones de servitud de protecció, de trànsit i d'accés al mar 

IAportar Projecte bàsic de les obres o instal-lacions 

'Aportar descripció i justifiCació de l'actuació, la seva finalitat i la seva 

Arts. 

17.1 AVLi 
49.1 RLC 

17.1.cAVL 

adequació a la normativa urbanlstica I en matèria d'ordenació del litoral i I 17,1.a AVL 
de costes 
Aportar plànol relatiu a l'emplaçament i la ~ituació precisos de les obres i 
usos vers el domini públic maritimo-terrestre i la zona de servitud que 
correspongui 

Aportar certificat de comptabilitat urbanfstica de rAjuntament 

Aportar documentació acreditativa de la implantació legal de les obres i 
les instal•lacions elCistents 

Població afectada: empreses que sol·liciten la realització d'obres, 
instal·lacions i activitats admeses a les zones de servitud de 
protecció, trànsit i accés al mar (quan no comporti un increment de 
la superffcie ocupada o de Ja volumetria existent o un canvi de l'ús 
autoritzat) 

Aportar declaració responsable Quntament amb la sol•licitud de llicència 

17.1.bAVLi 
88.b RLC 

17.1.d AVL 

17.e AVL 

Categoria CU 

1. Sol·licitud títol habilitant 

9. Doc. Complexitat alta 

8. Doc. Complexitat 
mitjana 

9, Doc. Complexitat alta 

13. Certificacions 
Administració 

6. Còpia 

Preu(p)€/h 

_Adm. Tec. I Prof. Oir. 

17.21 23.24 28,46 43.62 

17.21 23,24 28,46 43,62 

11,21 1 23.24 1 28,46 1 43.62 

17,21 23 .24 28.46 43,62 

17,21 23.24 28.46 43,62 

17.21 23.24 28.46 43.62 

Temps (t) h 

Adm. Tec, I Prof. 

0.75 

7,5 9,5 

0,7 

7.5 9,5 

0.75 

0,5 

p xl 

Dir. Adm. Tec. I Pi"of. Dir. 

0 ,25 34.42 17.43 0,00 10,91 

137,68 174,30 270,37 87,24 

0,3 11.21 1 46.48 1 19.92 1 13.o9 

137,68 I 174.30 I 270,37 87 ,24 

68.84 17.43 0,00 0,00 

8,61 o.oo 0,00 0,00 

Suma 

P xI 

62 ,76 

669,59 

96,70 

669,59 

86.27 

8,61 

FreqUència I any 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1.00 

1,00 

Nombre empreses 
afectades/ 

esdeveniments 

N 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

Q Cost€ 

(F• N) Q•(p xl) 

69,00 4.330.10 € 

69,00 46.201,71 € 

69,00 6.672,16 € 

69,00 46.201,71 € 

69,00 5.952,63 € 

69.00 593,75 € 

' 
o comu~icació ur~anlstiques} per a les. n.oves. ~ctuacio~s qu~ es 18.1 AVL i 187 . . . .. J 

1-2 lplantegm en relaciÓ amb~~~ obres, aciiVIta.ts! msta!•la~1ons 1mpl.a~ta?e~ i ss DL 
112010 

2. Comun1cac1ó prèv1a 17,21 23,24 28,46 43,62 1,5 0,75 O 0,25 25,82 17,43 0,00 10,91 54,15 1,00 124 124,00 6.714,60 E ~ 
legalment a la zona de serv1tud de protecctó 1 de trans1t del domm1 publ1c ~f 
maritimoterrestre ' 
Població afectada: empreses que sol·liciten autoritzacions • :rJ 
d'activitats en t.! I domini públic marftimo-terrestre no ore vistes en ~ls .. • :1) r- ~ 

I lolans d'ús del litoral i les pfataes L' - IP\ • 1. I ~ . k 
,- ~ ~f,¡ Presentar sol·licitud autorització per a les activitats en el dominí públic 

maritimoterrestre (quan aquests no estiguin previstos en els plans 
d'ús de/litoral i de les platges) : 
a) Aquelles que, sense requerir obres o instal•lacions de cap tipus, hi 
concorrin circumstàncies d'especial intensitat, perillositat o rendibilitat. 
b) Aquelles que suposin l'ocupació del domini públic maritimoterrestre 
amb instal·laclons desmuntables o amb béns mobles. 

Aportar documentació justificativa de la personalitat del peticionari i del 
compareixent• 

Aportar Projecte bàsic de les obres o instal-lac/ons en funció del tipus 
d'obra i emplaçament 

Aportar memòria justificativa i descriptiva amb annexos, que també 
incorpora declaració de compliment de normativa de costes, et programa 
d'execució dels treballs i, si escau, el sistema d'evacuació d'àrees 
residuals 
Aportar plànols de situació, a escala convenient d'emplaçament, no 
inferior a 115.000 amb la classificació i usos urbanistics de l'entorn; 
topogràfic de l'escala actual, a escala no inferior a 111.000; de planta 

eneral , en què es repr_!!~~!l!i_n le!:òJil~I~!~~Q!:)S_j_()_bres projectades 
Aportar informació topogràfica de la zona 
Aportar pressupost amb la valoració de les unitats d'obra i partides més 
significatives 
'Aportar la determinació possible afecció espais Xarxa Natura 2000 amb 
un estudi bionòmic 

21.1 AVL51 

LC i 110 RLC •1. Sol·licitud trtol habilitant I 17,21 

152.3 RLC 

42LCi85 
RLC 

44.1 LC i 91.1 
RLC 

88.a RLC 

88.b RLC 

88.c RLC 

88.d RLC 

88.e RLC 

9. Doc. Complexitat alta 

8. Doc. Complexitat 
, mitjana 

9. Doc. Complexitat alta 

9. Doc. Complexitat alta 

9. Doc. Complexitat alta 

9. Doc. Complexitat alta 

17,21 

17.21 

17.21 

17.21 

17,21 

17.21 

23.24 28.46 43,62 

23 .24 28,46 43,62 

23.24 28.46 43.62 

23,24 28.46 43,62 

23.24 28,46 43,62 

23,24 28.46 43,62 

23.24 28,46 43,62 

Aportar, si escau, avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic 91.2 RLC I 9. Doc. Complexitat alta I 17,21 I 23.24 I 28,46 I 43,62 
l~rta r, si escau, una avaluació de la dinàmica titoral 91.3 RLC I 9. Doc. Complexilal alia I 17.21 I 23.24 I 28,46 I 43,62 

10 !Aportar un estudi econòmica-financer en cas de gestió indirecta 

11 !Aportar resguard acreditatiu de constitució de la fiança provisional 

42.4 LC i 89 
RLC 

74.1 LC 

12 
Aportar document acreditatiu que no s'incorre en cap de les prohibicions I 152.3 RLC i 
de contractar de la normativa de contractació del sector públic 73.1 TRLLCSP 

9. Doc. Complexitat alta 

6. Còpia 

13. Certificacions 
Administració 

17,21 23 ,24 28,46 43 .62 

17,21 23.24 28.46 43.62 

17.21 23.24 28,46 43,62 

0,75 0,25 

7 ,5 9,5 

0,7 0,3 

7.5 9,5 

7.5 9,5 

7,5 9,5 

7,5 9.5 

7.5 9,5 
7.5 9,5 

7.5 9,5 

0,5 

0,75 

34,42 17,43 1 o.oo 10,91 62,76 1,00 

137.68 174.30 1 270,37 87 ,24 669,59 1.00 

17.21 46 .48 1 19.92 13,09 96,70 1,00 

137,68 174.30 1 270.37 87.24 669 ,59 1,00 

137,68 174.30 1 270,37 87.24 669,59 1,00 

137,68 174,30 1 270,37 87.24 669,59 1,00 

137,68 174.30 1 270,37 87,24 669,59 1,00 

137.68 1 174,30 1 270.37 1 87.24 1 669,59 1,00 
137.68 1 174.30 1 270.37 1 87.24 1 669 ,59 1,00 

137.68 1 174.30 1 270.37 87.24 669 ,59 1,00 

8,61 I o.oo I o.oo 0,00 8,61 1.00 

68,84 17.43 o.oo 0,00 86,27 1,00 

76 76,00 

76 76.00 

76 76.00 

76 76,00 

76 76,00 

76 76,00 

76 76,00 

76 76,00 
76 76.00 

76 76,00 

76 76,00 

76 76,00 

;¡, • .• ~-
.. ~ ¡.. -1 ..... 
!~ 4.769.38 € ~ 
~ ~--"" .~ r:J 

.· 
~;n ~m ¡· 
:::"1 ~n % .,.. ~ 
~ . .;, 

~0.888,84 <¡..;;> 

·~ ¡...ir. 

•• ].349,05~:;:, 

;· '""'~ 
,_ 

L .:!.~:.~~11~~ e 
50.888,84 € 

50.888,84 € 

50.888,84 € 

50.888,84 € 
50.888.84 € 

50.888,84 € 

653.98 € 

6 .556,52 € 

21103/2017 
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13 !Aportar el ducument ambientat 21.2AVL I 9.Doc.Complexítatalta I 17,21 I 23,24 I 28,46 I 43,62 7,5 9,5 137,68 I 174,30 I 270,37 I 87,24 I 669,59 1,00 76 76,00 50.888,84 € 

Aportar justificació de l'adequada integració paisatgística de tes 
14 linstal•lacions si implica ocupació del domini públic maritimoterrestre 

amb instaH.acions desmuntables o amb béns mobles 

21.2 in fine 
AVL 

9. Doc. Complexitat alta I 17,21 23,24 28 ,46 43,62 7,5 9,5 t37,68 1 174,30 1 270,37 1 87,24 669,59 1,00 76 76,00 50.888,84 € 

Població afectada: empreses que sol· liciten autorilzacions 
d'activitats en el domini ptjbiJc marftimo-terrestre previstes en els 

la ns d'ús del litoral i les platç¡es 

Presentar sol·licitud autorització per a les activitats en el domini públic 
maritimoterrestre (quan aquests no estiguin previstos en els plans 
d'ús del litoral/ de les platges) : 
a) Aquelles que, sense requerir obres o instaJolacions de cap tipus, hi 
concorrin circumstàncies d'especial intensitat, perillositat o rendibilitat. 
b) Aquelles que suposin l'ocupació del domini públic maritimoterrestre 
amb instal•lacions desmuntables o amb béns· mobles. 

Aportar documentació justificativa de la personalitat del peticionari i del 
compareixent• 

Aportar Projecte bàsic de les obres o instalolacions en funció del tipus 
d'obra i emplaçament 

iAportar memòria justificativa i descriptiva amb annexos, que també 
incorpora declaració de comp&ment de normativa de costes, el programa 
d'execució dels treballs i, si escau, el sistema d'evacuació d'àrees 
residuals 
Aportar plànols de situació, a escala convenient d'emplaçament, no 
inferior a 1/5.000 amb la classificació i usos urbanlstics de l'entorn; 
topogràfic de l'escala actua f, a escala no inferior a 1/1 .000; de planta 
eneral, en què es_representin les instalolacions i obres proiectades· 

Aportar informació topogràfica de la zona 
Aportar pressupost amb la valoració de les unitats d'obra i partides mês 
significatives 

21 .1 AVL 51 

LC i 110 RLC 11 Sol· licitud títol habilitant I 17,21 I 23,24 I 28,46 I 43,62 

152.3 RLC 

42LCi85 
RLC 

44.1 LC i 91.1 
RLC 

88.a RLC 

9. Doc. Complexitat alta 

8. Doc. Complexitat 
mitjana 

17,21 23,24 28 ,46 43,62 

11.21 1 23,24 1 28.46' 1 43,62 

88.b RLC I 9. Doc. Complexitat alta I 17,21 I 23,24 I 28,46 I 43,62 

88.c RLC I 9, Doc. Comolexílat atta I 17,21 I 23,24 I 28,46 I 43,62 

88.d RLC I 9. Doc. Complexitat atta I 17,21 I 23,24 I 28,46 I 43,62 

0,75 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

0,25 34,42 1 17,43 0,00 10,91 62,76 1,00 228 228,00 14.308,14 € 

9,5 137,68 114,30 1 270,37 87,24 669,59 1,00 228 228,00 152.666,52 € 

0,7 0,3 11.21 1 46,48 1 19,92 1 13,09 96 ,70 1,00 228 228,00 22.047,14 € 

9,5 137,68 1 t74,3o 1 270,37 1 87,24 1 669,59 1,00 228 228.00 1 152.666,52 € 

9,5 t37,68 1 114,30 1 270 ,37 1 87,24 1 669,59 1,00 228 228 ,oo 1 152.666,52 € 

9,5 137,68 I 174,30 I 270,37 I 87,24 I 669,59 1,00 228 228,00 '"i' 152.666,52 € 

Població afectada: e-mpreses que sol·liciten una concessió 
administrativa amb obres o instaHacions no desmuntables l - ~ l 
Sol·licitar concessió administrativa per a l'ocupació de béns en el domini 22 AVL, 64.1 .J >I 
públic maritimoterrestre a~b obres o instal·lacions no desmuntables LC i 131 RLC 1. Sol·licitud titol habilitaf!l 17,21 23,24 28,46 43,62 2 0,75 O 0,25 34,42 17,43 0,00 10,91 62,76 1,00 39 39,00 ~ 2.447,4? € ~J : 
Aportar ~ocumentació justificativa de la personalitat del peticionari i del 

152
.
3 

RLC l é ~ F~ 
comparetxent• . ~ .. ~ ~-t 

'Aportar Projecte bàsic de les obres o instal-tacions 
178-¿~t~L 1 

9. Doc. Complexitat alta - 17,21 23,24 28,46 43,62 8 7,5 9,5 2 137,68 174,30 270,37 87,24 669,59 1,00 39 39,00 t ._ 26.114,~~ : _, ~ S..-; . 

adequació a la no.rmativa urbanfstica i en matèria d'ordenació del litoral i 88.~a RLC 
1 

· oc~~~~: ext a 17,21 23,24 28,46 43,62 1 2 0,7 0,3 17,21 46,48 19,92 13,09 96,70 1,00 39 39,00 · ~ 3.771 ,21€~ ......¡ ~ 
de costes J f -" 
Aportar plànol relatiu a l'emplaçament i la situació precisos de les obres i 

17 1 
b AVL. %' 

Aportar descripció i justificació de l'actuació, la seva finalitat i la seva 17 1 AVL. 8 D e 1 •t 1 ; ~· ~ (f\\ 
usosversel.dominipúblicmaritimo-terrestreilazonadeservitudque 

8
8.bRLC 

1 
9.Doc.Complexitatalta 17,21 23,24 28,46 43,62 8 7,5 9,5 2 137,68 174,30 270,37 87,24 669,59 1,00 39 39,00 26.114,0~ ~ f.J · 

I correspo~gu1 1·t~ 
Aportarinformaciótopogràficadel.azona 88.cRLC 9.Doc.Complexitatalta 17,21 23,24 28,46 43,62 8 7,5 9,5 2 137,68 174,30 270,37 87,24 669,59 1,00 39 39,00 26. 114 ,0Í~ e -t 

10 

11 

12 

15 

16 

~·· ... 1' ~~~~fiar Pt.ressupost amb la valoració de les unitats d'obra i partides més 88.d RLC 9. Doc. Complexitat alta 17,21 23,24 28,46 43,62 8 7,5 9,5 2 137,68 174,30 270,37 87,24 669,59 1,00 39 39,00 ):6.114 ,01~~-..) Z };;t l 
Sl~:~nt ca 1ves . . . . . . · • ; p: ... 1 
AportarladetermmactoposslbleafecclóespalsXarxaNatura2000amb 88 RLC 9 D C I ·t t lt 1721 2324 2846 43 62 B 75 9 5 2 13768 17430 27037 8724 66959 100 39 3900 ~6.11401 :~ "'t·:'( 
un estudi bionòmic .e , oc. omp ext a a a , , , , , , , , , , , , , -.;- , ;z:l ~:. :: 
Aportar avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic 91.2 RLC 9. Doc. Com lexitat alta 17,21 23,24 28,46 43,62 8 7,5 9,5 2 137,68 174,30 270,37 87,24 669,59 1,00 39 39,00 :;!:6.114,01 "--fi\ )> 'r· 
~portar una avaluació de la dinàmica litoral 91.3 RLC 9. Doc. Com lexitat alta 17,21 23,24 28,46 43,62 8 7,5 9,5 2 137,68 174,30 270,37 87,24 669,59 1,00 39 39,00 . ~.114,01 ~ ~ ' 

Aportar certificat de comptabilitat urbanlstica de rAjuntament 17.1.d AVL 
13,A.~~~ii~~;ac~~óns 17,21 23,24 28,46 43,62 4 0,75 O O 68,84 17,43 0,00 0,00 86,27 1,00 39 39,00 

1 ·~.364,53 è~ • .e:. 
-<' 

Aportar documentació acreditativa de la implantació legal de les obres i I 17.e I 6. Còpia I 17,21 I 23,24 I 28,46 I 43,62 I o,s I o I o I o I (:1,61 I 0,00 I o,OO I 0,00 I 8,61 I 1,00 I 39 J 39,00 I ~ . :;3.35,60 € ~..;> 
les instaHacions existents 

Aportar un estudi econòmica-financer en cas de gestió indirecta 

Aportar, si escau, la documentació ambiental exigida per la legislació 
sectorial ~cable 
Aportar l'estudi d'integració paisatgística · 

Població afectada: e-mpreses que sol·liciten la realització d'obres de 
reparació, millora, consolidació i modernització de construccions 
existents en el domini públic maritimoterrestre 

Formular declaració responsable per a la rea~tzació d'obres de reparació, 

89 RLC 

22.2AVL 

22.2AVL 

millora, consolidació i modernització de les construccions existents en el 123.1 AVL, DT4 
domini públic maritimoterrestre que resultin contràries a la normativa en LC i DT15 
matèria de costes o al Pla d'ordenació del litoral aplicables que no RLC 
comportin increment de la superficie ocupada o de la volumetria existent 

Cost total 

9. Doc. Complexitat alta 17,21 23,24 28 ,46 

9. Doc. Complexitat alta 17,21 23 ,24 28 ,46 

9. Doc. Complexitat alta 17,21 23,24 28,46 

4. Presentar OR 17,21 23,24 28,46 

43 ,62 7,5 9,5 137,68 174,30 270,37 87,24 

43,62 7,5 9,5 137,68 1 174,30 1 270,37 1 87,24 

43,62 7,5 9,5 137,68 1 174,30 1 270,37 1 '87,24 

43;62 1,5 0,75 0,25 25,82 17,43 0,00 10,91 

• Sans perjudici de millor criteri per part de la unitat promo!ora, aquesta informació s'entendria que s'incorpora al mateix document en el qual s'efectua la sololicitud d'autorització, motiu pel qual no es tracta d'una obligació d'informació independent 

669,59 1,00 39 39,00 i... 26,1.11.0.1 • • 

669,59 1,00 39 39,00 26. t 14,01 € 

669,59 1,00 39 39,00 26.114,01 € 

54,15 1,00 59 59,00 3.194,85 € 

U66.159,09 € 

21/03/2017 
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ANEX IV.c. ESTALVI EN TERMES DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES: 

NORMATIVA VIGENT 2.049.090,32 € 

PROPOSTA NORMATIVA -1.566.1 59,09 € 

RESULTAT 
(NORMA T/ VA VIGENT-PROPOSTA 482.931,23 € 

NORMATIVA) 

rrÀP~~~~~~~~Y.~~l" ,; -] l .. 7 ~ ., ü e. li. zn 21 o e i 
1 
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ANNEX IV.d. ·", · · .... (;t: )·;_·;: ··'Iii · ·! .,. ,, 

ORIGEN DE LES DADES EN RELACIÓ )(MB t:ES "C1iRRE'GUt::S· -- · .. J 

ADMINISTRATIVES: 

Aquesta pàgina ha de ser revisada per Ja unitat promotora, per tal d'incloure l'explicació 
de com s'han obtingut les dades que s 'han utilitzat finalment per quantificar. Un cop 
completada Ja quantificació i l'explicació de com s'han obtingut les dades que s'han 
emprat, es recomana annexar aquest fitxer d'Excel a la memòria d'avaluació, mentre que 
les dades obtingudes han de servir per fer l'anàlisi des de la perspectiva de simplificació i 
reducció de les càrregues administratives. 

POBLACIÓ I FREQÜÈNCIA: 

Les dades sobre les poblacions s'han establert a partir d'esdeveniments i per tant, la seva 
freqüència ha de ser 1. 
El nombre d'autoritzacions per a la realització d'obres, instal_·lacions i activitats admeses a les 
zones de servitud de protecció, trànsit i accés al mar (mesura 3 annex 2) corresponen a les 231 
autoritzaG.)ons atorgades durant el 2014. El nombre d'autoritzacions d'activitats i usos fora de 
temporada emeses durant l'any 2014 és de 740 (mesura 4 annex 2). Finalment el nombre de 
concessions s'ha establert a partir de la mitjana de les previsions anuals de sol·licituds de 
concessions (mesura .9 annex 2) --> 389 I 1 O anys = 39 concessions. 

Atès que les obligacions d'informació relatives a la documentació adjunta al nombre 
d'autoritzacions per a la realització d'obres, instal·lacions i activitats admeses a les zones de 
servitud de protecció, trànsit i accés al mar no són les mateixes en el cas que comporti o no: a) 
un increment de la superfície ocupada o de la volumetria existent o b) un canvi de l'ús autoritzat, 
la mesura 3 annex 2 només inclou les que no cOmporten aquests increments ilo canvis perquè la 
resta no tenen cap canvi en l'impacte normatiu. Per tant són 231 sense canvis de les quals 124 
corresponen a empreses (la resta van ser sol.licitades per particulars). Pel que fa a les 
autoritzacions quan si comportin increment ilo canvis van ser 128 de les quals suposem que 

· també un 54% (com en el cas de les que no comportaven increment i/o canvis) van correspondre 
a empreses; per tant 69 empreses van sol. licitar aquetes autoritzacions. 

Pel que fa a les empreses que sol·liciten l'autorització d'activitats en el domini públic marítima
terrestre; el total de sol.licituds del 2014 van ser 740 (mesura 4 annex 2) de les quals s'ha estimat 
que un 75% estaran dintre del Plans d'usos del litoral i les platges (740x0,75=556) de les quals 65 
van ser sol. licitades per particulars, 228 per empreses i 263 per ajuntaments. Pel qeu fa a les 185 
sol.licituds que s'estima que no estaran incloses dins els Plans d'usos del litoral i les platges, si hi 
apliquem el 41% que s'estima que són sol.licituds d'empreses (185x0,41 =76) aleshores 76 
empreses han demanat aquestes autoritzacions. 

La mitjana de sol.licituds d'emrpeses per a , la realització d'obres de reparació, millora, 
consolidació i modernització de construccions existents en el domini públic marítima-terrestre 
dels anys 2014 i 205 va ser de 59 anuals. 

Correspon als Preus de la Guia de bones pràctiques actualitzats a 2016 
http://presidencia.intranet.gencat.caUinet/img/Actualitzacio 2016 Preus GBP tcm344-191614.pdf 

TEMPS: 

S'han determinat segons s'estableix al Sistema de costos unitars estàndard per a la quantificació 
de càrregues administratives 
http://presidencia.intranet.gencat.cat/lnet/img/Sistema de costos · unitaris estandard 2012 Versi 
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Annex V. Impacte econòmic i social. Llei d'ordenació del litoral català 

2016 2017 2018 .2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

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

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

3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a 

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

4. Atorgament per part dels ajuntaments 

d'autoritzacions per a les activitats contemplades en els 

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

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

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

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

43.894 44.772 45.668 46.581 47.513 48.463 49.432 50.421 51.429 52.458 

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

pròrrog~ de les concessions (arts. 7.1.h ., 7.2. i 22.4.) Millora de l'adequació dels terminis de les concessions al tipus d'activitat. Major seguretat jurídica. Menor discrecionalitat en les decissions 

públiques. Major transparència sobre els cirteris d'atorgament, els terminis i l'atorgament de pròrrogues de les concessions 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) Major proximitat de l'administració pública sancionadora a les actuacions sancionables. Major eficàcia i eficiència en la incoació de les 

sancions 

8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34) Major col.laboració entre administracions públiques. Més .facilitat per a la detecció d'infracions. Increment de l'eficiència de les inspeccions. 

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

480.630 

.. ., ' .,. 

.· 
j 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) -19.520 -42.807 -285.336 -307.614 -332.783 -363.145 -390.193 -417.056 -444.837 -473.563 -3.076Jl54 
10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el Major dotació de recursos públics adreçats a la millora i protecció del litoral 

marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 26). 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28) Major coordinació entre tots els agents implicats en la gestió del litoral i major implicació de tots en la seva gestió .:-
_¿_ 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les Major implicacció i coordinació de tots els agents en la gestió del litoral. Afavorir sinèrgies entre la iniciativa pública i privada ·.• 
-~ 

13. Comissió d'Ordenació del litoral (Art. 32) Sense quantificar. Veure relació de costos i beneficis en l'annex 11 / 

Total 24.374 1.965 -239.668 -261.034 -285.270 -314.683 -340.761 -366.635 -393.408 -421.105 -2.596:224'-" 

Taxa d'increment anual dels costos 2% 
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Annex VI. Total anual dels impactes de cada mesura. llei d'ordenació del litoral català 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

1. Pla d'ordenació de/litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 
-212.991 -86.691 o o o o o o o o -299.682 

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

3. Declaració responsable davant l'ajuntament per a 

determinades obres en les zones de servitud. (art. 18) 
27.811 28.367 28.935 29.513 30.103 30.706 31.320 31.946 32.585 33.237 304.522 

4. Atorgament per part dels ajuntaments 

d'autoritzacions per a les activitats contemplades en els 

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

769.332 784.719 800.413 816.421 832.750 849.405 866.393 883.721 901.395 919.423 8.423.971 
S. Classificació dels trams de les platges (art. 7.1.c. i 19) 

No quantificat ' l 
6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

: . ... ·-
~~ pròrroga de les concessions (arts. 7.1.h., 7.2. i 22.4.) 

L No quantificat 

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 30) :n~' No quantificat -8. Inspecció de/litoral (arts. 33 i 34) No quantificat li IPI >·~ 
9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) -84.438 -86.127 -87 .850 -89.607 -91.399 -93.227 -95.091 -96.993 -98.933 -906 .4~!W: 

-.J !2 1:.! 
-82.783 fPI' ... ~ z¡ 10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 

I - ~~ 

t~ <: ' 
marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 26). 

;%} •• • . . 
<:;:) ~HJ( No quantificat 

11. Consell rector del Pla d'ordenació de/litoral (art. 28) ?> om¡ _.. f,¡ ('"; ¡ No quantificat .-· 
! ~ 

....... z ... , 
12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les ·' ~ = (f¡ ::. i No quantificat ~ , ... , 
13. Comissió d'Ordenació de/Litoral (Art. 32) i . ....., , . ' 

No quantificat f .:.. ;;:-
to- - •. -: . :;: e:. 

Total 417.338 601.238 701.688 715.722 683.225 744.637 759.529 774.720 746.103 806.019 6.950.219 ::: r-::;; .... ·:. 
;~ 

¡ ;- . 
2% .... . -··- - ... __ .-.-i 

Taxa d'increment anual dels costos 

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

e:-;; 



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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

1. Pla d'ordenació del litoral (arts. 2, 6 a 9 i 14 a 16) 
-212.991 -86.691 o o o o o o o o -299.682 

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

96.715 98.649 100.622. 102.635 104.588 106.781 108.917 1.1.1.095 1.1.3.317 11.5.583 1.059.003 
-68.904 -70.282 -71 .588 -73 .122 -74.584 -76.076 -77597 -79.149 ·80)32 -82.347 -754.481 

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

27.811 28.367 28.935 29.513 30.103 30.706 31.320 31.946 32.585 33.237 304.522 
964.400 983.688 1.003.361 1.023.429 1.043.897 1.064.775 1.086.071 1.107.792 1.129.948 1.152.547 10.559.908 

-195.068 -198.969 -202.948 -207.007 -211.148 -215.370 -219.678 -224 .071 -228.553 -233.124 -2.135.936 
4. Atorgament per part dels ajuntaments 
d' autoritzacions per a les activitats contemplades en els 769:332 784.719 800.413 816.421 832.750 849.405 866.393 883.721 901.395 919.423 8.423.971 
5. Classificació dels. trams de les platges (art. 7.l.c. i 19) 

No quantificat ' .\ 
'. ~ .. 

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

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

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art . 31) ;n~ ¡ No quantificat . .. .. 
1 ~. 1f'l > j 8. Inspecció del litoral (arts . 33 i 34) No quantificat f .. 

~t'I 
9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) -11.035 11.642 253.547 215.190 299.710 329.411 355.783 381.9.58 409.037 437.047 2.742.288 lc -.1 ¡:: .... ~"' -71.748 -96.080 -339.674 -363.039 -389.316 -420.809 -449.010 -477.049 -506.030 -535.980 -3.548.736 ¡ r.· - ~z 

-82.783 -84.438 -86.127 -87.850 -89.607 -91.399 -93.227 -95.091 -96.993 -98.933 -906.448 I ·-.. '=' :"t'I CJ 10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 00 om 
marc dels plans d'ús· del litoral i les platges (art. 26) . I _.. :0.. r--i _No quantificat .-· ,, 

I ~ ,......, z .,.. .. 1 
11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art . 28) .e,:) rn :~. I 

No quantificat 
: •C 

~r . i 
12. Consells rectors dels plans d' ús del litoral i les ! -~ ""' ];; :- ; 

No quantificat t ·: 
¡...;.. r ' 

:r· -e::. .r: · 

13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 32) No quantificat !"'4:~ -< 
; ... 

¡... 
\ 

L.~ - • - ·---- . - .··-·----À 
1.050.080 1.093.979 1.357.531 1.401.253 1.448.294 1.500.967 1.550.771 1.600.845 1.652.302 1.705.177 14.361.199 
-632.742 -492.740 -655.843 -685.532 -765.070 -756,330 ·-791.241 -826.125 -906.199 -899.159 -7.410.981 

Total 417.338 601.238 701.688 715.722 683.225 744.637 759.529 774.720 746.103 806.019 6.950.219 

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

-
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Annex VIl. Resum d'impactes de cada mesura. Llei d'ordenació del litoral català 

Impacte pressupostari 

Estimació 2016-2025 Generalitat· Ajuntaments Total 

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

-299.682 o -299.682 
2. Plans d' ús del litoral i de les platges (arts. 10 a 16) 

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

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

4. Atorgament per part dels ajuntaments 

d'autoritzacions per a les activitats contemplades en els 

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

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

6. Criteris de graduació dels terminis d'atorgament i 

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

7. Competència sancionadora dels ajuntaments (art. 31) Inclòs en mesures 3 i Inclòs en mesures 3 i 
4 4 

8. Inspecció del litoral (arts. 33 i 34) No quantificat No quantificat 

9. Cànon d'explotació d'activitats (art. 25) 2.742.288 o 2.742.288 
10. Ingressos derivats de les activitats autoritzades en el 
marc dels plans d'ús del litoral i les platges (art. 26) . 

o No quantificat 

11. Consell rector del Pla d'ordenació del litoral (art. 28) 
No quantificat o 

12. Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les 
platges (art. 28} o No quantificat 
13. Comissió d'Ordenació del Litoral (Art. 32) No quantificat No quantificat No quantificat 

Total 4;699.193 -440.713 4.258,481 

Taxa d'increment anual dels costos 2% 

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

Impacte econòmic Impacte Tota l 
i social normatiu 

No quantificat o -299.682 

No quantificat o -572.145 

No quantificat 50.800 304.522 

480.630 5.809.045 8.423.971 

No quantificat No quantificat o 

No quantificat No quantificat o 
Inclòs en mesures 3 i 

No quantificat 4 o 
No quantificat No quantificat o 
-3 .076.854 -571.882 -906.448 

No quantificat o o 

No quantificat No quantificat o 

No quantificat No quantificat o 
No quantificat No quantificat o 

-2.596.224 5.287.962 6.950.219 

(1) 
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Annex VIII 

Llei del litoral. 
Procés participatiu 

rARl¡.MVTi' DE~Ct, ¡::~,.~ , r.; y ¡. ~1 
F\i:GIB~f GfNfH~t CI'"'·~ f' 
' 1 : ;. o e. H. zo 2 re r i 

~; ~ ~it.J'Iltl, Pt: FL•: ~ •. iV · ~~ ·~ · ;., 
/./' · · ·~---- -~--·-·- ··--------·-·--64.-. ...... ~ . ... J 

Resultats de la sessió del18 de març de 2015 efectuada al Museu de la Pesca de 
Palamós 

1. Antecedents i context 

La Generalitat, al llarg dels més de 30 anys d'exercici de la competència exclusiva en 
ordenació del litoral , ha desenvolupat plans i programes de protecció de litoral entre els que 
destaquen els plans directors urbanístics del sistema costaner aprovats els anys 2005 i 2006 
amb l'objecte de protegir el sòl dels espais costaners que no havien sofert un procés de . 
transformació urbanística i preservar-los de la seva transformació i desenvolupament urbà, per 
a garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del territori. 

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

L'actual concepció del litoral, segmentat en funció d'un mapa competencial complex, contradiu 
l'esperit i el text de la Recomanació2002/413/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de 
maig de 2002, sobre l'aplicació de la gestió integrada de les zones costaneres a Europa, i el 
Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres al Mediterrani, que promouen 
justam~nt l'adopció d'un planejament estratègic basat en la gestió integrada amb el suport i la 
participació de totes les instàncies administratives competents a escala estatal, regional i local . 

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

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

Pels motius exposats esdevé necessana aquesta iniciativa que doni resposta als reptes 
plantejats, atorgant ala Generalitat de Catalunya un paper central en la gestió integral de l'espai 
litoral amb una major participació dels ajuntaments -que acosta el centre de decisió als 
ciutadans- i de tots els actors implicats en la gestió de l'espai , mitjançant instruments que 
reforcin la participació pública. · 

2. Objectius i funcionament de la sessió 

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

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

Pàgina 1 de 9 



Annex IX 

Llei del litoral. 
Procés participatiu '· ;-..¡ ~.' ,., /-"'• .. _ _..._.._ _.,,~,;....,_. -·---·- -r·-•-.. _,._ .. J 

Resultats de la sessió del 26 de març de 2015 efectuada a l'auditori del Port de Tarragona 

1. Antecedents i context 

La Generalitat, al llarg dels més de 30 anys d'exercici de la competència exclusiva en 
ordenació del litoral, ha desenvolupat plans i programes de protecció de litoral entre els que 
destaquen els plans directors urbanístics del sistema costaner aprovats els anys 2005 i 2006 
amb l'objecte de protegir el sòl dels espais costaners que no havien sofert un procés de 
transformació urbanística i preservar-los de la seva transformació i desenvolupament urbà, per 
a garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del territori. 

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

L'actual concepció del litoral, segmentat en funció d'un mapa competencial complex, contradiu 
l'esperit i el text deia Recomanació2002/413/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 30 de 
maig de 2002, sobre l'aplicació de la gestió integrada de les zones costaneres a Europa, i el 
Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres al Mediterrani, que promouen 
justament l'adopció d'un planejament estratègic basat en la gestió integrada amb el suport i la 
participació de totes les instàncies administratives competents a escala estatal, regional i local. 

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

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

Pels motius exposats esdevé necessana aquesta iniciativa que doni resposta als reptes 
plantejats, atorgant ala Generalitatde Catalunya un paper central en la gestió integral de l'espai 
litoral amb una major participació dels ajuntaments -que acosta el centre de decisió als 
ciutadans- i de tots els actors implicats en la gestió de l'espai, mitjançant instruments que 
reforcin la participació pública. 

2. Objectius i funcionament de la sessió 

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

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

Pàgina 1 de 9 



·~ 
O¡ ' ! ') '~ 

j . ' 

··-.. ... ·-- ·- . ., 
rAFU.,A.fJ.fN: GE er., ~:', ._ :, r ¡ I 

Annex X 
~i("' .. S-rnf Q! ~tER AL Í 

.... ,... · r. l' 1~ 'n 
' (I A.. J D. i, L .j 2.10 l' 

u' - ' 

~. : :¡ . ' ~- •; '. 

__ ...........,......,_~ .. -o::·--~' -~ • . - - ....,.. ......... _,_,_~, ·-·-.·~-- .. . • .... .,:¡ 

53a edició 

salonautic 

10.00 h 

12.00 h 

INTERNACIONAL DE BARCELONA 

11 Congrès espanyol de turisme nàutíc 
Moll de la Fusta - Espaí del Mar 
Organitza: Asodación Espaiioia de Estaciones Nauticas 

Presentació del pla dírector de Ports 
d' Andalucia 2014-2020 
Moll de la Fusta - Espaí del Mar 
Orgar1itza: Agen;;ia Pública de Puertos de Andalucia 

13.00 h. l legis.lació catalana d'ordenació del litoral 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organ~za: Departament de Territori i Sooteoibililat - Generali
tat de Catalunya 

14.00 h 

15.00 h 

Presentació Gran Final Campionat d'Espanya 
de Creuers 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: Real Federadón Espaiíola de Vela 

U Congrès espanyol de turisme nàutic 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Org<mitza: Estaciones Nàutícas 

PROGRAMA D'ACTIVITATS 
divendres, 17 d'octubre 2014 

Hl.OOh 

18.30 h 

19.00 h. 

19.30 h 

19.45 h 

20.00 h 

ADIN i els emprenedors del sector nàutic: 
Convocatòria premis ADIN als millors 
projectes de neyoci 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: FADIN 

Presentació de la XXVIII edició de la Ruta de 
la Sal 
Moll de la Fusta- Espai del Mar 
Organitza: ANAM, Associació de Navegants d'Altura Medite· 
rranis 

lliurament premis circuit ANAM 2014 
Moll de la Fusta • Espaí del Mar 
Organitza: ANAM, Assoçiació de Navegants d'Altura Medile· 
rranis 

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

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

20 Aniversari de Recamhios Marines 
Moll de la Fusta - Espai del Mar 
Organitza: Recambios Marinos, S.L 



Annex Xl 

Generalitat de Catalunya 
Escola d'Administració Pública 
de Catalunya 

·-

..... "" .. ___ .. ____________ ... ...... .. .. 

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

Urbanisme i medi ambient 

Divulgació, renexió i debat 

Codi: 2022212014-1 

Presentació 

{) ,., '! o 
u ¡: .. 

La Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departamenl de Terrilori ï Soslen:ibililat de la Genera filat de 
Catalunya està treballant en l'elaboració d'una lléi d'ordenació del litoral català. 

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

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

Exposar els trets principals de la llei. 

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

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

Programa 
De 9.15 a 9.30 h 
Acreditació dels participants 

. De 9.30 a "10 h 
Presentació 
Montserrat de Vehí i Torra 
Directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya 

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

De 10 a 11.30 h 
Objectius i finalitats de la Llei. El nou: paper dels municipis en la gestió i l'ordenació del litoral. 
Jordi F oz i Dalmau 
Subdirector de Costes i Acció Territorial 
Josep M• Aguirre 
Professor de dret administratiu de la Universitat de Girona i Advocat 

D'11.30 a 12 h Pausa 

De 12 a 13h 
Fòrum participatiu entre els assistents 

De 13.00 a '13.30 h 
Preguntes, conclusions i cloenda 

Dates i horari 
18 de novembre de 2014, da 9 .30 a 13.30 h 

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

Places 
'180 
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ANNEX Xli 

fiTI'H deneralijat de Catalunya 
~ Departament de Territori i Sostenibllitat 

Direcció General d'Ordenació 
del Terr.ltori i Vrbanisme · 

PARlAMEN 1~ DE . CA-;;:,: '·' I~ 'f I·-, 
RiGUH"RF. G€Nt~.A.t i 

• 7 ~ ... o s. n. 20 21 o e 1 ; 

'óU'ÍI Uf.fU:~. ,, ·:IJ .,_,, .. ,; • .- . 

------~~---··--.._.,___, ___ .. _ ... ~-··· .. -...J 

PRESENTACIÓ DE 

L'AVANTPROJECTE DE LLEI DEL LITORAL 

21 Febrer 2017- 9:00h 
Sala d'actes del Departament TES, Avinguda Tarradellas, 2 (BARCELONA) 

1 Març 2017- 10:00h 
Sala el Vestíbul institucional, edifici de Santa Caterina, Plaça de Pompeu Fabra, 1 (GIRONA) 

7 Març 2017- 10:00h 
Sala de Conferències de l'Autoritat Portuària del Port de Tarragona, Pg. de l'Escullera, s/n 
(TARRAGONA) 

Programa: 

1 O:OOh Presentació de la jornada. 

A càrrec del sr. Agustí Serra i Monté 
Director general d'ordenació del Territori i Urbanisme 

10: 15h Presentació de l'Avantprojecte de Llei del Litoral 

A Càrrec del sr. J.Maria Aguirre Font 

11: 15h La gestió del Litoral. 

A càrrec del sr. Xavier Berga Vayreda 
Subdirector general d'Acció Jurídica i de Gestió del Litoral 

11 :30h Precs i preguntes. Tancament de la jornada 

Jornades adreçades a tots els ajuntaments del litoral 
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Avantprojecte de la Llei d'ordenació del litoral català 

Identificació de la població d'empreses afectades 
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1. Estimació del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, diferenciades segons la seva dimensió: 

Tipus d'empresa Nombre d'empreses Volum de negoci 

Microempreses 47.329 5.183.219',00 € 

Petites 2.955 3.472.499,00 € 

Mitjanes 288 ' 1.857.674,00 € 

Grans 80 1.910.710,00€ 

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

185.564 

Observacions 

Els resultats del punt 1. són la suma dels imports corresponents al següents subsectors: 
478 i 479 Comerç al detall en parades i fora d'establiments 
Tipus d'empresa Nombre d'empreses Volum de negoci 
Microempreses 7.637 532.083 
Petites 90 395.070 
Mitjanes 22 306.497 
Grans 7 336.892 
55 Serveis d'allotjament 
Tipus d'empresa Nombre d'empreses 
Microempreses 3.020 
Petites 608 
Mitjanes 139 
Grans 28 
56 Serveis de menja i begudes 
Tipus d'empresa Nombre d'empreses 
Microempreses 36.672 
Petites 1.833 
Mitjanes · 123 
Grans 41 
Les dades corresponen a l'any 2014. 

Volum de negoci 
506.007 

1.160.944 
1.003.680 

608.252 

Volum de negoci 
4.145.1 29 
1.916.485 

547.497 
965.566 

Per manca d'informació més precisa, s'hi han sumat totes les empreses de cadascun d'aquests 
subsectors tot i que només una part d'aquests establiments estaran situats en algunes de les zones 
sobre les que estableix les seves mesures l'avantprojecte de llei (el domini públic marítim-terrestre, 
la zona de servitud de protecció o la zona d'influència del domini públic) . · 
L'Institut d'Estadística de Catalunya té publicades unes estadístiques corresponents a l'any 2014 
que inclou únicament les activitats directament relacionades amb el turisme a Catalunya: 

Transport del turisme 
Hostaleria 

I 

Nombre d'empreses 
12.406 
42.464 

Persones ocupades 
48.696 

228..421 

Volum de negoci 
5.505,6 M d'€ 

10.853,6 M d'€ 

1/3 
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La font de les dades és l'Enquesta anual de -serveis de l'IN E. Dins l'apartat "Transport del turisme" 
hi ha incloses les activitats amb els codis CCAE-2009 següents: 491 ,493, 501, 503, 511 i 5223. 
Dins l'apartat "Hostaleria" hi ha incloses les activitats amb els codis CCAE-2009 següents: 551 , 
552, 553, 559, 561, 562 i 563. Aquesta informació no està desglossada per la grandària de 
l'empresa. · 
El Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013- 2016 i Directrius nacionals de turisme 2020 inclou 
dades del sector turístic de l'any 2011 en que el 80% de les places d'allotjament turístic regularitzat 
estaven situades al litoral. Tot i així el mateix Pla estima en més d'un milió el nombre de places en 
habitatges d'ús turístic no regularitzat per les quals, per tant, no en té informació de la distribució 
territorial. · 
Tot i que el turisme serà el sector més afectat per les mesures de la proposta normativa, altres 
sectors com el de les activitats esportives o l'energètic també desenvolupen les seves activitats en 
el litoral i, fins i tot, en el domini públic marítim-terrestre. · 

Consulta al sector afectat 

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

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

Observacions 

Sí No 

Els dies 18 i el 26 de març es van fer dues sessions obertes a tots els interessats per donar a 
conèixer les mesures que inclou l'avantprojecte de llei. La primera es va fer a Palamós i la segona 
a Tarragona. A la primera hi van assistir 56 participants dels quals: 
25,00% representants de la pròpia Generalitat 
23,21% membres d'ajuntaments 
14,29% membres d'entitats sense ànim de lucre 
10,71% representants d'empreses privades 
10,71% membres d'associacions turístiques 
8,93% membres d'associacions esportives 
En la sessió de Tarragona hi van assistir un total de 73 participants d'acord amb aquesta 

distribució: 
16,44% representants de la pròpia Generalitat 
24,66% membres d'ajuntaments 
17,81% membres d'entitats sense ànim de lucre 
21,92% representants d'empreses privades 

9,59% membres d'associacions turístiques 
1 ,37% membres d'associacions esportives 

La convocatòria de les dues sessions així com els resultats de cadascuna d'elles s'adjunten a la 
memòria d'impacte com a annexos VIII i IX respectivament. 

Mesurament de l'impacte sobre les pimes 

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

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

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

8. Es garanteix que les pimes poden operar en condicions de lliure competència en el mercat? 

Sí No 

k8:1 0 
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En la memòria s'ha avaluat la reducció de càrregues aêHñiï'isitr1ïtivés~~Lrèstifreducció, que té un 
impacte postitiu per a les empreses i per a la resta d'agents implicats, afavorirà també les pimes 
que vulguin fer determinades obres en les zones de servitud de protecció (mesura 3) i les que 
vulguin fer activitats en el domini públic previstes en els plans d'ús del litoral i les platges (mesura 
4). Per altra banda el cànon d'explotació de l'activitat que proposa implantar l'avantprojecte i que 
cobraria la Generalitat anirà en funció de la superfície ocupada per la qual cosa gravarà més a les 
activitats amb major ocupació del domini públic. És de suposar que les empreses que sol.licitin una 
major ocupació siguin també les més grans. 
L'avantprojecte de llei no inclou cap cost financer o substantiu per a les empreses ni per a la resta 
d'agents implicats. / 1 

Valoració de mesures específiques per a les pimes 

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

i, alhora, permeti assolir els objectius públics' perseguits? O r8J 

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

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

d. Simplificació d'obligacions d'informació. 

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

f. Altres mesures que beneficiïn especialment les pimes. 

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

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

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

Observacions 

[8]0 

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