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Àngels Canals i Vila, secretària de la Comissió de Govern Local de Catalunya, 

CERTIFICO: 

Que en la sessió de la Comissió de Govern Local de Catalunya realitzada el dia 17 de 
juliol de 2017, es va sotmetre a informe l'Avantprojecte de llei d'ordenació del 
litoral, i es va arribar al següent 

ACORD: 

"Informar favorablement l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral, per tal que 
segueixi la seva tramitació fins a la seva aprovació, si escau. 

Aquest acord s'adopta amb el vot a favor dels vuit representants de l'Administració de 
la Generalitat i dels cinc representants de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) 
presents a la sessió, i amb el vot en contra dels dos representants de la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) presents a la sessió" . 

Assisteixen a la Comissió els membres que figuren a continuació: 

Sra. Meritxell Masó i Carbó, secretària general del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge. 
Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, secretari de Cooperació i Coordinació de les 
Administracions Locals del Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge. 
Sra. Montserrat Mundi i Mas, directora general d'Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
Sr. Agustí París i Roig, director de serveis del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
Sr. Josep M. Jové i Lladó, secretari general del Departament de la Vicepresidència 
i d'Economia i Hisenda. 
Sr. Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de Salut. 
Sra. Teresa Prohias i Ricart, directora de serveis del Departament de la 
Presidència. 
Sr. Francesc lglesies i Riumalló, secretari d'Afers Socials i Família del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. 
li· lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de l'Ajuntament de Pineda de Mar. 
ll·lm. Sr. Miquel Arisa i Coma, alcalde de l'Ajuntament de Centelles. 
ll·lm. Sr. Miquel Buch i Moya, alcalde de l'Ajuntament de Premià de Mar. 
ll·lm. Sr. Enric Capdevila i Torres, alcalde de l'Ajuntament de Solivella. 
ll·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, alcalde de l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló. 
li· lm. Sr. David Saldoni de Tena, alcalde de l'Ajuntament de Sallent. 
li· lm. Sr. Joan Gilart i Escuer, alcaldessa de l'Ajuntament d'Aipicat. 

L'adopció de l'acord ha anat precedit de les següents infervencions: 
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"La prèsidenta· cedeix la· ¡:>araula al senyor Agustí París i Roig, director de serveis del 
Departament ae· Tèrritori i Sostenibilitat, per tal que presenti aquest punt de l'ordre del 
dia. 

El senyor Agustí París indica que serà el senyor Josep Maria Aguirre i Font, professor 
de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, i que ha col·laborat en la redacció de 
l'Avantprojecte, qui presentarà aquest punt. 

El senyor Josep M. Aguirre intervé i exposa que aquest text s'emmarca en el títol 
competencial d'ordenació del !itoral 149.3 de l'Estatut i concretament en els reials 
decrets de traspassos dels anys 2007 i 2008, que van transferir a la Generalitat les 
competè_ncies la gestió en el domini públic marítima-terrestre. 

Aquest Avantprojecte de llei desenvolupa també la previsió de l'article 84.2.n) de 
l'Estatut en relació a que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas 
competències pròpies sobre la regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els 
usos que es porten a terme a les platges. 

Es fa mitjançant una llei necessàriament perquè els instruments que s'hi regulen 
requereixen d'habilitació de llei ja que s'articulen instruments d'ordenació de domini 
públic que fins ara no es trobaven regulats en cap disposició, també perquè la gestió 
de títols de domini públic habiliten la necessitat d'una norma amb força llei, i perquè els 
instruments econòmica- financers requereixen una norma d'aquest tipus. 

Amb aquest Avantprojecte de llei es vol superar una situació en que la Generalitat és 
un mer gestor dels instruments d'ordenació del domini públic, entenent que el domini 
públic històricament ha estat regulat per l'Estat i que el paper de la Generalitat ha 
estat residual. · 

La voluntat és aprofitar tot el potencial dels decrets de traspassos i atorgar un paper 
important als ajuntaments d'aquest país tant pel que fa a la gestió dels títols de domini 
públic Ua que amb l'entrada en vigor d'aquest text s'habilita als ajuntaments perquè 
puguin atorgar autoritzacions directament en el seu domini públic) , com per simplificar 
alguns procediments en la gestió de les llicències urbanístiques amb la servitud de 
protecció, que ara no requeriran la doble tramitació administrativa entre la Generalitat i 
els ajuntaments. 

Una franja que sempre havia estat regulada per l'Estat a través de la Llei de Costes,. 
passa ara a tenir un paper predominant per a la Generalitat i els ajuntaments. Això 
s'aconsegueix a partir d'un seguit d'instruments, dels quals, dins de l'àmbit municipal, 
destaca l'articulació d'uns plans d'ús del litoral i les . platges que superen 
l'estacionalitat i s'evita que aquests plans s'hagin d'aprovar cada any ja que tindran 
una vigència de quatre anys prorrogables per quatre anys més. També s'habilita que 
les activitats contemplades en aquests plans puguin ser autoritzades directament pels 
ajuntaments sense requerir un tràmit addicional als serveis de costes de la Generalitat 
o de l'Estat. 

Pel que fa al règim d'intervenció administrativa, es dota de majors competències als 
ajuntaments, per exemple pel que fa a la tramitació de llicències en l'àmbit de la 
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ser-vitud de protecció quan aquestes llicències no comporten increment de volum: -···- · · · ·• 
canvi d'activitat ni usos no permesos. 

Així mateix es regula el règim econòmic-financer tant de la perspectiva de la 
Generalitat, a la qual se li atorga la prerrogativa d'activar un cànon propi d'activitat, 
com en el cas dels ens locals, ja que es regula els tipus impositius i s'habilita als 
ajuntaments per resoldre els problemes interpretatius que hi havia en aquesta matèria. 

En l'àmbit de la participació s'introdueixen novetats en la línia de la recomanació del 
Parlament Europeu i del Consell en relació a la. gestió integrada de les zones 
costaneres i habilita la cre.ació d'uns consells rectors d'ús del litoral i les platges, en els 
quals hi haurà intervenció tant dels operadors públics com privats en un model de 
participació d'assessorament, consulta pel que fa a la gestió d'aquests espais. També 
es configura la Comissió d'ordenació del litoral, en les qual es resoldran les qüestions 
sobre atorgaments de títols concessionals fins ara competència de la Generalitat, i que 
estarà formada per representants de l'administració de la Generalitat, dels ens locals i 
de professionals en aquest àmbit. La competència de la Generalitat s'estén a aquest 
conjunt d'organismes per ampliar l'àmbit de decisió. 

Aquest projecte respecta autonomia municipal i dóna competències als ajuntaments 
que fins ara no tenien. És una fita històrica perquè per primer cop tant la Generalitat 
com els ajuntaments disposaran d'instruments propis per 'ordenar un sector que 
històricament havia estat vedat a la intervenció municipal, la qual cosa era de difícil 
explicació per als ciutadans. El text acosta l'àmbit de decisió del ciutadà, respecta el 
principi de subsidiarietat i també el marc competencial dels ajuntaments. 

Tot això s'ha fet amb la participació del conjunt d'actors implicats en aquest tema, 
inclosos els ajuntaments. En la fase prèvia a la redacció i amb posterioritat a la fase 
d'informació pública es van organitzar jornades participatives al territori en les quals es 
van fer diverses aportacions que s'han anant incorporant al text. 

Tot seguit, la presidenta inicia la fase de debat. 

Per part de I'ACM, el senyor Enric Capdevila valora positivament el desenvolupament 
de la competència exclusiva de l'Administració .de la Generalitat en matèria 
d'ordenació del litoral com administració de referència, a la vegada que també valora 
el major protagonisme que han de tenir els ajuntaments pel que fa a les autoritzacions 
dels espais d'ús del litoral i les platges. 

El vot de I'ACM es favorable . 

Per part de la FMC, el senyor Xavier Amor intervé i explica que es tracta d'un tema 
molt important que no està resolt i que genera molts dubtes. La línia que s'ha pres és 
bona, però li hagués agradat, tal i com havien demanat, que es retirés aquest punt de 
l'ordre del dia per poder treballar..:lo més a fons, tenint en compte que havien presentat 
diverses propostes per millorar el text. 

No ha estat possible la retirada d'aquest punt, encara queda molta cosa a millorar i, 
per tant, el vot de la FMC és contrari". 
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El present Certificat s'emet abans de l'aprovació de l'acta corresponent, de conformitat 
amb el que preveu l'article 20.3 de la Llei 26/201 O, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

I perquè consti als efectes de l'article 13.2 del Decret 29/2002, de 6 de febrer, pel qual 
es regula la Comissió de Govern Local de Catalunya, lliuro la present certificació. 


