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Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l'article 72.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball , Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 14 de setembre de 2017, aprova el següent 

.. , 
DICTAMEN 

I. ANTECEDENTS 

En data 21 de juliol de 2017 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l'emissió 
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de 
l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral. 

L'Avantprojecte de llei es va acompanyar d'un informe jurídic preliminar, 
d'una memòria ·general, d'una memòria d'avaluació d'impacte, d'una 
memòria sobre la tramitació efectuada i valoració dels informes i 
al·legacions i del test de pimes. També es va acompanyar d'uns annexos: 
annex I sobre les mesures adoptades, annex 11 sobre el càlcul dels impactes 
de les mesures proposades, annex 111 sobre l'impacte pressupostari, annex 
IV sobre l'impacte normatiu·, annex V sobre l'impacte econòmic i social, 
annex VI sobre l'impacte total anual de cada mesura, annex VIl sobre el 
resum d'impactes de cada mesura, annex \1111 i IX sobre el procés 
participatiu, annexos X, Xl, Xli "sobre les jornades per donar a conèixer 
aquesta normativa. · 

La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient es 
va reunir el dia 13 de setembre i va elaborar la Proposta de dictamen. 

11 . CONTINGUT 

L'Avantprojecte de llei consta d'una exposició de motius, de trenta-quatre 
articles englobats en vuit títols, de cinc disposicions addicionals, de cinc 
disposicions transitòries, d'una disposició derogatòria i de dues disposicions 
finals. 

En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què 
s'emmarca l'Avantprojecte de llei i es fa un resum de la norma. 

El títol 1 s'anomena "Disposicions generals" i engloba els articles de 1'1 al 3. 
L'article 1 estableix com objecte de la Llei la regulació de l'ordenació del 
litoral en el territori de Catalunya. L'article 2 determina l'àmbit d'aplicació i 
l'article 3 les finalitats de la Llei. 

El títol 2 s'anomena "Instruments d'ordenació i gestió del litoral", es divideix 
en quatre capítols i engloba els articles del 4 al 16. El capítol 1, de 
disposicions comunes, engloba els articles 4 i 5 i determina els instruments 
de planificació i les directrius que han de seguir aquests instruments per dur 
a terme l'ordenació i gestió del litoral. El capítol 2, que inclou els articles del 
6 al 9, regula el Pla d'ordenació del litoral i, entre d'altres qüestions, 
estableix el contingut del Pla i la seva tramitació i aprovació. El capítol 3, 
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platges i, entre d'altres qüestions, determina el contingut dels plans i la seva 
tramitació i aprovació. El capítol4, que inclou els articles del14 al16, regula 
l'entrada en vigor, la publicitat, la vigència, la modificació i la revisió dels 
plans. 

El títol 3 s'anomena "Règim d'intervenció administrativa en les zones de 
servitud" i conté dos articles. L'article 17 regula el procediment 
d'autoritzacions competència de l'Administració de la Generalitat i l'article 18 
regula les actuacions sotmeses al règim de declaració responsable davant 
l'Ajuntament. 

El títol 4 s'anomena "Utilització del domini públic maritimoterrestre", es 
divideix en dos capítols i engloba els articles del 19 al 24. El capítol 1, que 
conté l'article 19, estableix que la classificació dels trams de platges i les 
seves categories es durà a terme en el Pla d'ordenació del litoral. El capítol 
2, que engloba els articles del 20 al 24, regula l'explotació de serveis de 
temporada de les platges, les autoritzacions d'activitats no previste~ en els 
plans d'ús del litoral i les platges i les concessions. També es regula en 
aquest capítol el registre de concessions del domini públic maritimoterrestre. 

En el títol 5, que conté els articles 25 i 26, es regula el règim econòmic 
financer del domini públic maritimoterrestre. 

El títol 6 determina la participació pública. L'article 27 regula la garantia de 
la participació pública en la gestió del litoral i l'article 28 regula el Consell 
Rector del Pla d'ordenació del litoral i els consells rectors dels plans d'ús del 
litoral i les platges. 

El títol 7, que inclou els articles del 29 al 32, regula les competències 
administratives. En l'article 29 es determinen les competències de 
l'Administració de la Generalitàt i en l'article 30 les dels ajuntaments. 
L'article 31 indica quins són els òrgans competents en matèria 
sancionadora. L'article 32 crea la Comissió d'Ordenació del Litoral. 

El títol 8 s'anomena "La inspecció del litoral" i engloba els articles 33 i 34. 
Aquests articles determinen qui exerceix les funcions de tutela i policia en 
l'àmbit d'aplicació de la Llei i quines són les facultats i funcions que se'ls 
atorga. 

La disposició addicional primera estableix que el Pla d'ordenació del litoral 
s'ha de redactar en el termini de dos anys a comptar des de l'entrada en 
vigor de la Llei. 

La disposició addicional segona determina quins informes són necessaris 
per declarar béns culturals que estiguin situats en domini públic 
maritimoterrestre. 

La disposició addicional tercera determina el règim especial de l'Ajuntament 
de Barcelona en l'elaboració del Pla d'ordenació del litoral. 

La disposició add icional quarta estableix que l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona participa en l'elaboració del Pla d'ordenació del litoral. 

La disposició addicional cinquena determina que les autoritzacions 
concessions d'aqüicultura es regeixen per la seva normativa específica. 

La disposició transitòria primera detennina quina és la zona d'influència del 
domini públic maritimoterrestre i qui és competent per dur a terme la 
classificació de les platges mentre no entri en vigor el Pla d'ordenació del 
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La disposició transitòria segona regula els usos i serveis de temporad;-~Ï~--- ---- · ·- • 
les platges mentre no entri en vigor el Pla d'ordenació del litoral. 

La disposició transitòria tercera determina el procediment aplicable als 
procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

La disposició transitòria quarta determina en quins supòsits s'aplica el cànon 
per explotació de l'activitat. ' 

La disposició transitòria cinquena indica qui ha d'exercir les funcions mentre 
no es constitueixi la Comissió d'Ordenació' 'de[J.:itora,l i mentre no es 
determinin per reglament els òrgans que han d'exerCir le.s competències 
atribuïdes per la Llei. 

La disposició derogatòria deroga expressament la disposició addicional 
sisena i la disposició final segona de la Llei 3/2012 i el Decret 55/1992. 

La disposició final primera estableix que correspon al Govern dictar les 
disposicions per desplegar i executar els preceptes de la Llei. 

La disposició final segona estableix l'entrada en vigor de la norma al cap 
d'un mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

111. OBSERVACIONS GENERALS 

Primera. El CTESC valora que l'Avantprojecte de llei incorpori els principis 
de la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell sobre l'aplicació de 
la gestió integrada de les zones costaneres a Europa i del Protocol adoptat 
en el marc del Conveni de Barcelona. En aquest sentit, destaca la previsió 
d'una gestió de les zones costaneres integral i coordinada per les diverses 
administracions actuants. 

Segona. El CTESC destaca la voluntat de simplificació administrativa que 
inspira la cessió de competències als municipis, però remarca la necessitat 
de garantir la gestió integrada del litoral. 

Tercera. El CTESC assenyala la contradicció que suposa la superposició de 
figures tributàries sobre una mateixa activitat econòmica amb la voluntat de 
simplificació administrativa. 

IV. OBSERVACIONS A L'ARTICULAT 

1. El CTESC proposa la següent redacció per a l'apartat e) de l'article 3: 
"Prevenir i reduir els efectes dels riscos naturals". 

2. El CTESC proposa incloure un nou apartat a l'article 3 amb la redacció 
següent: "g) Adaptar les zones costaneres als efectes del canvi 
climàtic." 

3. El CTESC recomana a l'article 5.b afegir "impactes" abans de 
"climàtics" per tal de tenir present que s'està fent referència als efectes 
del canvi climàtic. 

4. El CTESC recomana revisar la redacció de l'article 10.1 per aclarir-ne el 
contingut. 
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5. ,.. El cr·E~.c recómána afegir ~entrada en ~goi:."....a.J:eoeap~ta~Mt..der----~-- · _J 
capltol 4 del Títol 2. 

6. El CTESC recomana que a l'article 16.3 se substitueixi "sera" per "ha de 
ser". 

7. El CTESC considera que l'article 25.2 i 3 que fixa la base imposable i la 
quota del canon d'explotació d'activitats podría no ajustar-se a dret 
(article 6.2 LOFCA) ates que podría gravar un fet imposable que ja es 
traba gravat a I'IRPF, en els rendiments d'activitats económiques, si és 
persona física, o bé, en l'lmpost de Societats, si és persona jurídica. Per 
aquest motiu, el CTESC recomana reconfigurar l'article 25.2 i 25.3. 

V. CONCLUSIONS 

El Consell de Treball, Economic i Social de Catalunya ha valorat 
I'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral i sol-licita al Govern que sigui 
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen. 

Barcelona, 14 de setembre de 2017 

El president 
Lluls Franco i Sala 

La secretaria executiva 
Teresita ltoiz i Cruells 
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