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La present memòria complementa la memòria de tramitació efectuada en datà 1 O de maig 
de 2017, i valora les observacions i les al·legacions presentades en el nou tràmit de 

consulta interdepartamental de l'avantprojecte -que va ser vist en l'apartat liLA del Consell 

Tècnic de 6 de juny de 2017-, i els nous informes i dictàmens emesos en aquesta fase de 

tramitació de l'avantprojecte. 

1. Audiència interdepartamental (apartat III.A). 

En la nova fase de consulta interdepartamental van presentar suggeriments, observacions 

i al-legacions: l'Oficina del Govern; l'Assessoria Jurídica del Departament de Cultura; la 

Direcció General de Tributs i Joc del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 

Hisenda; i el Departament d'Empresa i Coneixement. 

Consulta interdepartamental (apartat 111 A) i 
altres informes 

Oficina del Govern (1.6.2017) 

Valoració 

Suggereix que s'adeqüi l'exposició de motius de S'estima el suggeriment, i s'ha adequat l'exposició 
l'avantprojecte de llei a l'estructura actual de la de motius a l'estructura actual de l'avantprojecte 
iniciativa pel que fa al nombre de disposicions pel que fa al nombre de disposicions addicionals. 
addicionals 

Assessoria Jurídica del Departament de Cultura 
(6.6.2017). 

Considera que la disposició addicional segona de 
l'Avantprojecte comporta una modificació dels 
procediments establerts per a la declaració de béns 
culturals en alguna de les categories de protecció 
per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català; per la qual cosa, no consideren 
oportú efectuar una modificació de la norma 
esmentada en aquest moment, atès que el 
Departament de Cultura està tramitant una nova 
Llei en aquesta matèria. 

Per aquest motiu, sol·liciten que se suprimeixi la 
disposició esmentada, o bé que es faci una 
remissió genèrica a l'establert a la normativa 
sectorial sobre patrimoni cultural. 
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Respecte .al contingut de la disposició addicional 
segona (la declaració de béns d'interès cultural al 
litoral), cal indicar que arran de les consideracions 
efectuades en l'informe jurídic preliminar es va 
modificar el contingut inicial d'aquesta disposició (que 
exigia els informes previstos en l'article 8.3 de la Llei 
de Patrimoni Cultural Català per a poder declarar com 
a bé d'interès cultural -tant nacional com local- un bé 
situat en el litoral), i (1) es va establir una remissió al 
procediment que estableixi en cada · moment la 
normativa sectorial en matèria de patrimoni cultual, 
per a poder declarar un bé cultural d'interès nacional 
en el litoral , i (2) es va limitar a un simple informe 
favorable del departament competent en matèria de 
patrimoni cultural, per a poder declarar un bé cultural 
d'interès local en el litoral. 

En la Memòria General de l'Avantprojecte s'exposen 
les justificacions de dita regulació . 

En aquest sentit, reiterem que la reç¡ulació continguda 
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Direcció General de Tributs i Joc del 
Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda (6.6.2017). 

Exposa que en la nova versió del text s'ha 
modificat l'article 26, relatiu al règim econòmic 
corresponent a l'explotació dels serveis de 
temporada de les platges i a les activitats 
autoritzades en el marc dels plans d'ús del litoral i 
les platç¡es, que preveu els recursos de les 
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en la última versió d'aquest avantprojecte de llei no 
suposa cap modificació del procediment per a la 
declaració d'un bé cultual d'interès nacional en el 
litoral , atès que la disposició addicional segona fa una 
remissió a la normativa sectorial en matèria de 
patrimoni cultual; per la qual cosa, si el Departament 
competent en la matèria decidís modificar els 
informes necessaris per a poder declarar un bé com 
d'interès nacional, aquest nou procediment seria 
aplicable també en els béns situats al litoral. 

I reiterem els motius pels quals es considera 
necessari que, per a efectuar una declaració d'un bé 
immoble situat en el litoral com a bé cultural d'interès 
local, com a mínim es prevegi la possibilitat que un 
tècnic de l'administració supramunicipal amb 
competències en matèria de patrimoni cultural pugui 
validar l'interès cultural del bé en qüestió, atesa 
l'especial ubicació d 'aquest bé (domini públic 
maritimoterrestre o terrenys confrontants), i les 
conseqüències que comporta dita regulació (aplicació 
de la normativa sectorial de patrimoni cultural amb 
preferència a la normativa sectorial de costes). És a 
dir, amb la regulació proposada s'intenta evitar que 
qualsevol immoble situat en el litoral sense valor 
rellevant, amb una simple declaració com a bé 
cultural d'interès local (pel procediment vigent 
establert en l'article 17.2 de la Llei 9/1993). pugui 
evitar l'aplicació d'allò establert en la disposició 
transitòria quarta de la Llei de costes (enderroc si el 
bé està en DPMT al finalitzar-se la concessió o el 
règim estricte de rehabilitació corresponent si s'ubica 
en ;¡;ones de servitud). 

Per la qual cosa, és considera imprescindible efectuar 
una precisió a la normativa vigent, per tal d'evitar que 
la simple declaració d'un bé cultural d'interès local (a 
través de l'actual regulació) pugui evitar l'enderroc i la 
restauració d'un àmbit concret del litoral català, amb 
perjudici de la integritat i ús públic del domini públic 
maritimoterrestre; i més tenint en compte, que en 
funció de la zona i d'una possible dinàmica litoral 
regressiva, el manteniment i preservació d'aquests 
tipus de béns podrien arribar a comportar unes 
despeses públiques, amb afectació als pressupostos 
corresponents. 

En conseqüència, es considera justificat mantenir el 
contingut d'aquesta disposició addicional segona, 
sens perjudici que en la nova Llei que tramiti el 
Departament de Cultura s'integri o es facin les 
precisions que per tècnica normativa es considerin 
adequades. 

Aquest informe analitza la nova versió de l'article 26 
de l'avantprojecte de llei, relatiu al règim econòmic 
corresponent a l'explotació dels serveis de temporada 
de les platges i a les activitats autoritzades en el marc 
dels plans d'ús del litoral i les platges, i conclou. que 
no troba cap obstacle _Qer la continuació de la 
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administracions locals. 

Indica que, en la nova redacció de l'article 26, 
s'estableix que es pot exigir el preu públic quan es 
tracti de l'explotació dels serveis de temporada de 
les platges en cas de gestió directa per part de 
l'ajuntament; i taxes, per la resta d'activitats 
autoritzades pels ajuntaments en el marc dels 
plans d'ús del litoral i les platges. 

Indica que cal tenir en compte que el concepte de 
taxa i el de preu públic està regulat en la Llei 
general tributària i en el Text refós de la llei de 
taxes i preus públic de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny; 
i transcriu l'article 2.2.a) de la Llei General 
Tributària (que estableix la definició de taxa) i 
l'article 1-3.1 del text refós de la llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya (que 
estableix les contraprestacions pecuniàries que 
tenen la consideració de preu públic) . Recorda que 
les taxes o preus públics aprovats pels ens locals 
han de tenir en compte els requisits exigits per la 
llei. · 

Finalment, estableix que "Analitzat el precepte, 
aquest centre directiu no troba cap obstacle a la 
tramitació de l'avantprojecte de llei". 

Departament d'Empresa i Coneixement 
(2.6.2017 i 7.6.2017). 

En data 2 de juny de 2017 exposen que des de 
l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), i a través de 
l'Àrea d'Organització del Departament de Territori, 
en data 15 de desembre de 2016 van fer unes 
observacions sobre la tramitació pel canal 
empresa, i proposant una redacció alternativa als 
articles 17 i 18; les quals no figuren en el redactat 
de l'avantprojecte sotmès al Consell Tècnic. 

En data 7 de juny de 2017 es tramet un nou correu 
de I'OGE que insisteix en la seva proposta de 
redacció alternativa pels articles 17 i 18, 
incorporant algun ajust en la redacció alternativa de 
l'article 18, amb les corresponents justificacions. 

Quant a l'article 17, el redactat proposat (que està 
pactat amb la DG d'atenció ciutadana) és el 
següent: 

"Article 17 
Procediment d'autoritzacions competència de 
l'Administració de la Generalitat 

1. Les sol·licituds d'autorització d'usos, obres i 
instal-lacions admesos en les zones de servitud de 
protecció, trànsit i accés al mar, amb l'excepció de les 
que són de competència municipal d'acord amb aquesta 
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tramitació de l'avantprojecte de llei. Per tant, el nou 
informe emès no incideix en el redactat de 
l'avantproje~e . 

.:. : .. 

Respecte a dita observació, en el mateix dia 2 de juny 
de 2017 es va informar que en la memòria de 
tramitació es va valorar el redactat alternatiu proposta 
pels articles 17 i 18, però que no es va considerar 
oportú incorporar-les (per raons de tècnica normativa, 
i en el cas concret de l'article 18, relatiu a les 
actuacions sotmeses al reg1m de declaració 
responsable davant l'Ajuntament, per considerar que 
es tractaria d'una nova càrrega administrativa). 

En relació arnb l'article 17, la nova observació de 
I'OGE es justifica jurídicament en allò previst en 
l'article 16 de la Llei 16/2015 (que regula la necessitat 
d'unificar la informació que les empreses puguin 
necessitar en un únic portal electrònic, i la necessitat 
d'incloure en aquest portal els models de formularis 
relatius als tràmits gestionats per la finestreta única 
empresarial). 

En l'avantprojecte únicament s'indicava que les 
sol·licituds d'usos, obres i instal·lacions en zona de 
servitud de protecció, trànsit i accés al mar s'havíen de 
presentar davant l'òrgan competent en matèría 
d'ordenació del lítoral, de forma similar a la regulació 
normativa actualment vigent (article 2 del Decret 
55/1992). Tanmateix, i en cap cas, el text de 
l'avantprojecte no impedeix ni inhabilita l'aplicació de 
l'article 16 de la Llei 16/2015, atès que (1) a través del 
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llei, s'han de presentar a la seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya (http://seu.qencat.cat) o a través 
del portal electrònic únic per a /es empreses 
(http://canalempresa.qencat.cat) , per ser tramesa a 
fia·,<ant de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del 
litoral de la Generalitat conjuntament amb la 
documentació següent: 
a) Descripció i justificació de l'actuació, la seva finalitat i 
ra -'!eva adequació a la normativa urbanística i en matèria 
d'ordenació de/litoral i de costes. 
b) Plànol relatiu a l'emplaçament i la situació precisos de 

:JeSí obres i usos vers el domini públic maritimoterrestre i la 
zo{la de servitud que correspongui. 

, ~e) Projecte bàsic de /~s obres o instal·lacions. 
;d) 

1
certificat de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament. 

• e)1 Documentació acreditativa de la implantació legal de 
fe~ obres i les instal-lacions existents, si escau." 

, Jexposa que aquest redactat de l'article 17 es 
: f~namenta per raons de tècnica legislativa, i per 

· ; garantir la relació i informació que necessiten les 
: ~mpreses. S'exposa seguidament una justificació 
;¡ Jspecífica, que es basa en la necessitat d'aplicar 
-' !ls apartats 1 i 2 de l'article 16 de la Llei 16/2015, 

~el 21 de juliol, de simplificació administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs 
.ocals .de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica (que reprodueix textualment), ja que 

·l'article 17 regula un règim d'intervenció aplicable a 
les empreses. 

Quant a l'article 18 el nou redactat proposat (que 
s'indica que aplica una fórmula ja recollida en altres 
normes, com per exemple la Modificació de la Llei 
de Comerç feta per la llei d'acompanyament) és el 
següent: 

"Article 18 
Actuacions sotmeses al règim de declaració responsable 
davant l'Ajuntament 

1. Les noves actuacions que es plantegin en relació amb 
les obres, activitats í instal·lacíons implantades legalment 
en la zona de servitud de protecció i de trànsit del dominí 
públic maritímoterrestre que no comportin increment de la 
superficie ocupada o de la volumetria existent, ni un canvi 
de l'ús autoritzat, estan subjectes al règim de declaració 
responsable, havent-se de presentar a la finestreta única 
empresarial per mitjà dels canals de comunicació que en 
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portal electrònic únic s'hauria de posar a disposició de 
les empreses tota la informació sobre els serveis i 
tràmits que puguin necessitar respecte als usos, obres 
i instal ·lacions de les zones de servitud esmentades, i 
atès que (2) en el citat portal evidentment hi hauria 
d'haver els models de formularis relatius que puguin 
ser gestionats per la finestreta única empresarial per 
ser tramesos a l'òrgan competent en matèria 
d'ordenació del litoral. 

Respecte a la proposta normativa de I'OGE, cal 
constatar que s'aplicaria tant a persones jurídiques 
com a persones físiques, quan aquestes últimes no 
tenen l'obligació de presentació per via telemàtica (en 
l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, es permet que les 
persones físiques puguin elegir si es comuniquen amb 
les administracions públiques a través de mitjans 
electrònics o no). 

De totes maneres, i per evitar males 
interpretacions i facilitar l'aplicació de l'al ·legat 
article 16.1 de la Llei 16/2015, es considera 
procedent substituir l'expressió "s'han de 
presentar davant de" per "s'han d'adreçar a"; amb 
la qual cosa, resultaria perfectament factible tant la 
presentació de les sol ·licituds a la finestreta única 
empresarial, com la presentació d'una sol·licitud 
per una persona física en una oficina de correus. 

Per tant, es proposa que l'article 17.1 tingui el 
següent redactat: 

"1. Les sol· licituds d'autorització d'usos, obres í instal·lacions 
admesos en les zones de servitud de protecció, trànsit í 
accès al mar, amb l'excepció de les que són de competència 
municipal d'acord amb aquesta Llei , s'han d'adreçar a 
l'òrgan competent en matèria d'ordenació del litoral de la 
Generalitat conjuntament amb la documentació següent: 
a) Descripció i justificació de l'actuació, la seva finalitat i la 
seva adequació a la normativa urbanística i en matèria 
d'ordenació del litoral i de costes. 
b) Plànol relatiu a l'emplaçament i la situació precisos de les 
obres i els usos vers el domini públic maritimoterrestre i la 
zona de servitud que correspongui. 
e) Projecte bàsic de les obres o instal·lacions." 

En relació amb l'article 18, cal constatar com de la 
redacció de l'avantprojecte no es predetermina ni com 
ni on s'han de presentar les declaracions responsables 
per fer obres menors de reparació, sinó únicament a 
qui s'han adreçar (davant l'Ajuntament); per la qual 
cosa, amb l'actual redacció no s'impossibilita 
l'aplicació de l'article 16 de la Llei 16/2015. 
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cada moment s'habilitin. la seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat) o a través 
del portal electrònic únic per a les empreses 
(http://canalempresa.gencat.cat) per ser tramesa a Gavaffi 
l'Ajuntament que correspongui. 
2. La declaració responsable ha d'expressar, sota la 
responsabilitat del declarant, el compliment dels requisits 
exigits per la normativa en matèria de costes i es 
fonnalitza de manera conjunta amb la sol·licitud de 
ll icència o la comunicació urbanístiques, segons sigui el 
règim d'intervenció en matèria urbanística. 
3. El tennini per executar les actuacions a què fa 
referència aquest article és el que estableixi la llicència 
urbanística o el que indiqui la comunicació prèvia, que en 
cap cas podrà ser superior a 1 any." 

La justificació d'aquest redactat es basa en allò 
establert en la disposició addicional primera de la 
Llei 16/2015, que· estableix que els ajuntaments 
tenen l'obligació de ser Finestreta Única 
Empresarial en el termini màxim d'un any (13 
d'agost de 2016) des de l'entrada en vigor de dita 
llei. 

En aquesta última observació, I'OGE també exposa 
que "respecte dels articles 21, 22 i 23, que 
estableixen els règims d'intervenció de doniini 
públic marítima-terrestre o que regulen les 
concessions i que també afecten a les empreses, 
vist que el redactat de l'avantprojecte no especifica 
ni la forma ni el lloc de presentació, entenem que 
s'hauria de fer extensible la mateixa redacció 
proposada per l'article 17". 

·~. 

L'anterior consideració també és aplicable als articles 
21. 22 i 23; en cap dels quals es predetermina com 
s'han de presentar les sol·licituds (art. 21 i 22) ni la 
declaració responsable (art.23) a l'òrgan competent en 
matèria d'ordenació del litoral; per la qual cosa, amb 
l'actual redacció no s'impossibilita l'aplicació de l'article 
16 de la Llei 16/2015. 

2. Relació i valoració dels informes/dictamen emesos amb posterioritat a la Memòria 
de tramitació de 10 de maig de 2017. 

Amb caràcter previ, cal indicar que amb posterioritat a la signatura de la memona de 
tramitació de maig de 2017 va arribar als redactors d'aquest avantprojecte un informe 
emès pel Cap de l'Oficina de Planificació i Actuació en Infraestructures de l'Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona (en data 9 de maig de 2017), en el 
qual s'indica que el contingut de l'avantprojecte no afecta als treballs de planificació viària 
previstos per la Diputació, i que no es preveu que l'avantprojecte de llei tingui afectació 
rellevant sobre les tasques de planificació i gestió de la xarxa de carreteres de la citada 
Diputació. 

Així mateix, consta l'emissió d'informes/dictamen per part dels organismes següents: Àrea 
d'Organització de l'Administració i del Sector Públic de la Direcció General de 
Modernització i Innovació de l'Administració, del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge; Institut Català de les Dones; Comissió de Govern 
Local de Catalunya; i Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
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Informes/dictamen 

Area d'Organització de l'Administració i del 
~ector Públic de la Direcció General de 
Mbdernització i Innovació de l'Administració del 
Departament de Governació, Administracions 
Púoliques i Habitatge (6.6.2017). 

J 

r( 

Fa ~n seguit de consideracions generals sobre la 
crefció d'òrgans col·legiats (criteris generals a tenir 
e.n ¡compte a l'hora de valorar la creació d'aquests 
òrg~ns col·legiats), i de consideracions específiques 
'(co.nsidera que l'avantprojecte dona compliment als 
:requisits especificats sobre la creació d'òrgans), i 
~onclou que, d'acord amb dites consideracions, 
·informa favorablement l'Avantprojecte de Llei 
d' ~rdenació del Litoral, "sens perjudici de les 
crJrsideracions d'aquest informe, que s'han de -------! .. considerar com a recomanacions a valorar pel 
departament impulsor, i sempre que es disposi de 

· dotació pressupostària per atendre la seva 
aplicació, o bé es disposi d'autorització de l'òrgan 
competent". 

Cal destacar que en l'apartat de consideracions 
específiques, textualment, s'indica "es considera 
que l'avantprojecte de Llei dona, bàsicament, 
compliment als requisits especificats sobre la 
creació d'òrgans col-/egiats. Igualment no es té 
constància de l'existència de cap altre òrgan actiu o 
col·legiat amb idèntiques funcions a les que 
s'atribuirien al Consell Rector del Pla d'Ordenació 
del litoral i a la Comissió d'Ordenació del Litoral o 
amb una composició similar. Tampoc implica la 
creació de cap òrgan actiu, unitat laboral o àrea 
funcional, ni de cap lloc de treball específic. 

Pel que fa a les regulacions dels esmentats òrgans, 
es preveu que es desenvoluparan per reglament i 
caldrà fer-ho d'acord amb els termes que preveu la 
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i la Llei 4012015, d'1 d'octubre. de règim 
jurídic del Sector Públic. 

2. Quant a les competències de l'Administració de la 
Generalitat previstes a l'avantprojecte de Llei, tant a 
l'informe jurídic preliminar com a la memòria . 
general de l'avantprojecte de llei es detallen i es 
justifiquen d'acord amb el previst als articles 149.3 i 
149.4 de l'Estatut i els traspassos efectuats pel 
Reial Decret 3301/1981, el Reial decret 140412007 i 
el Reial decret 138712008". 

Informe de l'Institut Català de les Dones 
(16.6.2017) 

En l'informe en fa un doble anàlisi: 

a) Anàlisi terminològica del text articulat: on s'indica 
que "el projecte normatiu no fa un ús androcèntric 
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Valoració 

Emet informe favorable. 

Respecte a la dotació pressupostària per atendre 
l'aplicació de l'avantprojecte, cal aclarir que com 
s'exposa en la mesura 11 i 12 de l'annex 1/. Càlcul 
dels impactes de les mesures proposades de la 
Memòria d'avaluació d'impacte de l'avantprojecte no 
es preveu remuneració per assistir a les reunions del 
Consell Rector del Pla d'Ordenació del litoral o a les 
dels Consells rectors dels plans d'ús del litoral i les 
platges. Així mateix, la mínima assistència que 
puguin necessitar de mitjans materials (llocs de 
reunions) se'ls facilitarà amb els mitjans que 
actualment ja disposen les administracions 
corresponents. 

a) no es fan observacions al text, per la qual cosa no 
cal efectuar cap valoració al respecte . 
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b) Anàlisi del contingut del text articulat: on s'indica 
que s'observa una manca de la perspectiva de 
gènere i dels drets de les dones en relació amb el 
disseny de les polítiques d'ordenació del litoral; i es 
cita l'article 15 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i 
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 
dones i homes, a fi de justificar la necessitat 
d'aplicar la perspectiva de gènere i de les dones en 
totes les polítiques i actuacions, a tots els nivells i a 
totes les etapes per prendre en consideració les 
diferències entre dones i homes. Així mateix, 
reprodueix l'article 53 de la Llei 17/2015, relatiu a la 
Planificació de les polítiques de medi ambient, 
urbanisme, habitatge i mobilitat. S'indica que és 
clau poder disposar de dades desagregades per 
sexe i d'indicadors qualitatius i quantitatius no 
androcèntrics, i la necessitat de planificar des de la 
perspectiva de gènere per contribuir a la igualtat. 

En els fonaments de dret es limita a citar la 
normativa europea i catalana aplicable. 

I conclou fent una recomanació respecte a què la 
perspectiva de gènere estigui a totes les etapes del 
procés de "planejament"; i efectuant un seguit de 
recomanacions concretes en determinats articles de 
la normativa: 

- Article 5: recomana incorporar una nova directriu a 
tenir en compte en la formulació dels instruments 
d'ordenació i gestió del litoral: 
"incorporació de la perspectiva de gènere en el 
disseny i definició dels objectius del pla d'ordenació 
del litoral, des de la definició de programes i 
projectes, fins la seva execució i avaluació, 
desenvolupament, per a tal fi, aquelles estructures i 
metodologies de treball adequades per tal de 
garantir la incorporació d'aquesta perspectiva". 
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b) en les observacions efectuades, després de citar la 
diferent normativa aplicable en matèria d'impacte de 
gènere, es fa una remissió especifica a l'article 53 de 
la Llei 17/2015 -relatiu a la planificació de· lés 
polítiques de medi ambient, urbanisme, habitatge . i 
mobilitat-, i a la necessitat d'incorporar "la perspectiva 
de gènere en totes les fases del disseny, ·¡a 
planificació, l'execució i l'avaluació urbanístics, per a 
posar en igualtat de condicions, en el disseny i en la 
configuració dels espais urbans, les necessitats i les 
prioritats derivades del treball de mercat i del 
domèstic i de cura de persones, i també per .a 
col·laborar a eliminar les desigualtats socials". 
Respecte a dita qüestió, cal indicar que la 
incorporació de la perspectiva de gènere ja està 
prevista en la 'llei específica, per la qual cosa es 
considera innecessari reproduir les seves 
determinacions en les lleis sectorials corresponents. 

Quant a la necessitat de disposar de dades 
desagregades per sexe, tot i que evidentment s'haurà 
de tenir en compte en la futura aplicació de les 
polítiques d'ordenació del litoral, cal destacar: (1) que 
l'ordenació del litoral engloba un àmbit espaia! molt 
reduït (el domini públic maritimoterrestre i les seves 
zones de servitud i d'influència); (2) que els vigents 
plans de distribució d'usos i serveis són , formulats 
pels ajuntaments corresponents (DA 6.3 de la Llei 
3/2012), i bàsicament es limiten a ordenar els usos i 
serveis en les platges; i (3) que la majoria 
d'operadors o bé són els propis ajuntaments o 
empreses de restauració o especialitzades en els 
usos marítims (kayaks, vela ... ). Amb la qual cosa, es 
fa difícil disposar de dades desagregades per sexe a 
fi d'eliminar suposades desigualtats en els usos i 
serveis actuals. 

Això no obstant, i respecte 
efectuades en determinats 
l'avantprojecte, s'efectuen 
següents: 

a les recomanacions 
articles del text de 
les consideracions 

- Article 5: cal recordar que, com s'exposa en la 
Memòria General de l'Avantprojecte, l'article 5 
enumera les directrius amb què s'han de formular els 
instruments d'ordenació i gestió del litoral, que tenen 
una correspondència pràcticament idèntica amb els 
principis generals de la gestió integrada de les zones 
costeres definides en l'article 6 del Protocol relatiu a 
la gestió integrada de les zones costaneres de la 
Mediterrània (DOUE de 23 d'octubre de 2010 i BOE 
de 23 de març de 2011 ). D'altra banda, la justificació 
emprada per incorporar una nova directriu a l'article 
5, es fonamenta en l'aplicació d'una concreta política 
urbanística (ciutats compactes, etc.) que, com s'ha 
indicat anteriorment, difícilment és traslladable a 
l'ordenació del litoral. 
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t' p~rticipació pública, la previsió contemplada a 
l'article 53 (se suposa de la Llei 17/2015) sobre la 
necessitat de promoure la participació ciutadana de 
les dones i de les associacions de defensa dels 
drets de les dones en els processos de disseny 
urbanístic, i fer-ne el corresponent retorn. 

Informe de la Comissió de Govern Local de 
Catalunya (17.7.2017) 

Informa favorablement (amb el vot a favor dels vuit 
representants de l'Administració de la Generalitat i 
dels cinc representants de l'Associació Catalana de 
Municipis presents a la sessió, i amb el vot en 
contra dels dos representants de la Federació de 
Municipis de Catalunya presents a la sessió-segons 
certificat emès en data 27.7.2017-). 

El vot en contra de la Federació de Municipis de 
Catalunya, exposada pel Sr. Xavier Amor, es 
fonamenta en el fet 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". 
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- Article 8: tot i que es podria considerar que 
l'estudi d'impacte social, ja hauria d'incloure una 
avaluació específica de l'impacte de gènere del 
Pla d'ordenació del litoral, a fi que quedi 
constància expressa de dita necessitat, s'accepta 
la recomanació i es proposa el redactat següent: 

"Article 8 
Documentació 

El Pla d'ordenació del litoral ha de contenir, com a mínim, 
els documents següents: 
a) Una memòria justificativa. 
b) La documentació mediambiental adequada a la legislació 
sectorial aplicable. 
e) Les normes d'ordenació que siguin necessàries. 
d) Els plànols d'informació i d'ordenació. 
e) Un estudi d'impacte econòmic i social, que incorpori una 
avaluació específica de l'impacte de gènere ." 

- Títol 6: aquest títol inclou l'article 27, relatiu a la 
garantia de la informació pública, i l'article 28, relatiu 
al Consell Rector del Pla d'ordenació del litoral i els 
consells rectors dels plans d'ús del litoral i les platges; 
en aquesta regulació continguda en l'avantprojecte -
que com es reconeix en el propi Institut Català de les 
Dones conté un ús no androcèntric del llenguatge-. 
Atès que la necessitat de promoure la participació de 
les dones i de les seves associacions de defensa dels 
seus drets j~ està prevista en la llei específica, es 
considera innecessari reproduir les seves 
determinacions en les lleis sectorials corresponents. 

Emet informe favorable . 

Respecte a les consideracions exposades per la 
Federació de Municipi de Catalunya, cal indicar que 
les al -legacions presentades per aquesta Federació 
en datà 14 de març de 2017 ja van ser valorades en 
la memòria de tramitació de data 10 de maig de 201'7 
(que està publicada tant en el Portal de transparència 
de l'Administració de la Generalitat com en el web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat amb la 
denominació "Memòria d'observacions i 
al-legacions"). D'altra banda, cal posar de relleu que, 
malgrat l'audiència expressa efectuada a tots els 
municipis costaners de Catalunya, només 
l'Ajuntament de Barcelona i el de Begur van efectuar 
al-legacions i suggeriments, els quals també van ser 
valorats en l'esmentada memòria de tramitació 
d'aquest avantprojecte de llei. 
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Subdirecció General de Serveis Consultius i 
Coordinació Jurídica del Gabin~t Jurídic de la 
Generalitat del Departament de Presidència 
(25.7.2017) 

Suggereix que, com a habilitació competencial, 
podria ser convenient incloure en l'exposició de 
motius una menció expressa a les competències de 
la Generalitat en matèria d'ordenació del territori, 
urbanisme i medi ambient, que també es projecten 
sobre l'àmbit costaner, a fi de donar major cobertura 
a alguna de les prescripcions de l'avantprojecte . 

Així mateix, suggereix que a causa de la imposició 
continguda en la DA 8.2 de la Llei 2/2013 a les 
comunitats autònomes, d'haver d'elaborar un Pla 
d'adaptació dels terrenys adscrits de domini públic 
maritimoterrestre i de les estructures construïdes al 
canvi climàtic -que ha d'aprovar el MAGRAMA-, i 
atesa la voluntat de regular l'ordenació i gestió 
integral de la zona litoral, seria convenient introduir 
en l'avantprojecte "les previsions relatives a 
l'esmentat Pla d'?daptació de la costa al canvi 
climàtic" . 

Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya (14.9.2017) 

El dictamen conté un seguit d'observacions 
generals: 

- 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. 

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

Així mateix, efectua un seguit d'observacions a 
l'articulat: 

- Article 3: proposa modificar l'apartat e) vigent, 
mantenint com a apartat e) la referència als riscos 
naturals "prevenir i reduir els efectes dels riscos 
naturals"; i afegint un nou apartat, el g), que faria 
referència al canvi climàtic "g) adaptar les zones 
costaneres als efectes del canvi climàtic". 
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S'accepta el suggeriment, i s'ha introduït una 
menció expressa a les competències de la 
Generalitat en matèria d'ordenació del territori, 
urbanisme i medi ambient (afegint un últim 
paràgraf en l'apartat I de l'exposició de motius). 

Malgrat la voluntat d'efectuar una ordenació i gestié¡. 
integral de la zona litoral, cal tenir en compte que 
aquest avantprojecte no regula els terrenys adscrits 
de domini públic maritimoterrestre· (Ports o vies de 
transport de titularitat autonòmica), per la qual cosa 
es considera que seria c;ontraproduent i, fins a cert 
punt, contrari a la simplificació normativa, introduir' la 
previsió ja continguda en la DA 8.2 de la Llei 2/2013. 

Quant a les observacions generals, cal indicar que tot 
i la voluntat de garantir una gestió integrada del 
litoral, l'Administració de la Generalitat, actualment, 
encara està condicionada per les determinacions 
normatives bàsiques (procediments, distribució 
competencial ... ) que conté la Llei i el Reglament 
General de Costes. 

Respecte a la superposició de figures tributàries, serà 
analitzat en l'observació a l'article 25 de l'articulat. 

Quant a les observacions a l'articulat, s'efectuen les 
consideracions següents: 

-Article 3: la redacció de l'apartat e) d'aquest article, 
com així s'exposa en la Memòria General de 
l'Avantprojecte, es corresponen amb un els objectius 
de la gestió integrada de les zones costaneres 
definides en l'article 5 del Protocol relatiu a la gestió 
integrada de les zones costaneres de la Mediterrània, 
fet a Madrid el 21 de gener del 2008, que forma part 
de l'ordenament jurídic espanyol i de la Unió Europea 
atès que va ser ratificat per ambdós (DOUE de 23 
d'octubre de 201 O i BOE de 23 de març de 2011 ), i té 
per objectiu establir un marc comú per la gestió 
integrada de les zones costaneres de la mar 
Mediterrània i adoptar les mesures necessàries per 
reforçar la cooperació regional amb aquesta finalitat. 

Per la qual cosa, atesa la correspondència entre les 
finalitats de la Llei i el propi Protocol, que dona 
coherència a la Llei en l'objectiu de configurar un 
model de qestió int~grada de l'espai litoral, es 
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. - Article 5: recomana afegir a l'apartat b) la paraula 
;'"if(lpactes" abans de "climàtics" per tal de tenir 
;present que s'està fent referència als efectes del 
··canvi climàtic. 
~ í 
~ 1 

~ ! 
' ¡ 
J 

I 

I 
- Article 10.1: recomana revisar la redacció per 
aclarir-ne el contingut. 

- Capítol 4 del títol 2: recomana afegir "entrada en 
vigor" a l'encapçalament d'aquets capítol. 

- Article .16.3: recomana que es substitueixi "serà" 
per "ha de ser". 

- Article 25.2 i 25.3: fixen la base imposable i la 
quota del cànon d'explotació d'activitats, que podria 
no ajustar-se a dret (article 6.2 LOFCA) atès que 
podria gravar un fet imposable que ja es troba 
gravat a I'IRPF, en els rendiments d'activitats 
econòmiques, si és persona física, o bé, en l'impost 
de Societats, si és persona jurídica. Per la qual 
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considera que no procedeix introduir la modificació 
proposada . 

- Article 5: l'apartat b) d'aquest article, com a1x1 
s'exposa en la Memòria General de l'Avantprojecte, i 
com en el cas de les finalitats de la Llei (art. 3), les 
directrius amb què s'han de formular els instruments 
d'ordenació i gestió del litoral, tenen una 
correspondència pràcticament idèntica amb els 
principis generals de la gestió integrada de les zones 
costeres definides en l'article 6 del Protocol relatiu a 
la gestió integrada de les zones costaneres de la 
Mediterrània. 

Per la qual cosa, atesa la correspondència entre les 
directrius per als instruments d'ordenació i gestió del 
litoral (art. 5) i el propi Protocol , i atès que la paraula 
"climàtics" en el marc d'aquest apartat fa referència 
als sistemes, com són els "sistemes hidrològics, 
geomorfològics, climàtics, ecològics, socioeconòmics 
i culturals", no es considera adequat incorporar 
aquesta recomanació. 

- Article 10.1: s'accepta la recomanació, i per tal 
d'aclarir la seva redacció es proposa el redactat 
següent: 

"Article 10 
Objecte i àmbit territorial 

1. Els plans d'ús del litoral i les platges són un 
instrument de desenvolupament del Pla d'ordenació del 
litoral que tenen per objecte, en el domini públic 
maritimoterrestre i en els terrenys de titularitat pública 
situats en la seva zona de servitud de protecció que 
inclogui el pla, ordenar les ocupacions per als serveis 
de temporada i les activitats que es planifiqui situar-hi i 
que només exigeixin, si s'escau, instaNacions 
desmuntables o béns mobles. 

2. L'àmbit dels plans d'ús del litoral i les platges poden 
abastar un o diversos termes municipals confrontants. " 

S'accepta la recomanació, i es modifica 
l'encapçalament del capítol 4 del títol 2 en el 
sentit proposat. 

S'accepta la recomanació, i es substitueix el 
temps verbal indicat en l'article 16.3, per 
coherència amb la resta de l'avantprojecte, i a fi 
d'ajustar-se a les Regles per a l'elaboració de normes 
extretes del Manual d'elaboració de normes de la 
Generalitat de Catalunya. 

- Article 25: Pel que fa a la presumpte duplicitat de 
fets imposables (respecte I'IRPF o l'impost de 
societats), cal indicar que els fets imposables dels 
impostos citats i el del cànon que preveu aquest 
avantprojecte són força diferents. Per exemple, en el 
cas de I'IRPF, el fet imposable és l'obtenció de 
rendes, bé siquin procedents del treball, mobiliàries o 
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cosa, recomana reconfigurar l'article 25.2 i 25.3. 
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d'una altra mena, i en el cas del canon d'aquest 
avantprojecte és l'explotació privativa d'un bé de 
domini públic maritimoterrestre. 

Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme 
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