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Aquest informe s'emet d'acord amb el que preveu l'article 36.3.d de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern -en la redacció donada per 
la disposiciÓ final tercera.3 de la Llei 26/2010-, i amb l'apartat 11.19 de les Directrius sobre . 
contingut de l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general, 
aprovades per l'Acord de Govern de 19 de maig de 2009; així com, d'acord amb el que 
preveu l'article 4.1 .a de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització del serveis jurídics de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i amb el Reglament dels serveis jurídics de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 257/1997, de 30 de 

setembre. 

1.- Antecedents 

Aquesta Assessoria Jurídica va emetre, en data 23 de novembrè de 2016, l'informe jurídic 
preliminar. Aquest informe es va emetre amb caràcter favorable i permetia la incorporació 
de la iniciativa al Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents del Govern 
(SIGOV) per tal de dur a terme el tràmit d'audiència interdepartamental , amb caràcter 
previ a la sessió del Consell Tècnic, que va tenir lloc el 13 de desembre de 2016. 

Es donen per reproduïdes les consideracions respecte del marc competencial i normatiu , 
tractades en l'informe jurídic preliminar. 

Il. Fonaments de dret 

És objecte d'aquest informe jurídic final, en aquesta fase del procediment de tramitació de 
l'avantprojecte de llei: comprovar si l'expedient disposa de tota la documentació 
preceptiva; verificar que s'han complert els tràmits preceptius i procedents, així com que 
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s'han sol·licitat els in·f~~~'et~~~?~p@~;~_i_¿;t_?ID~1_:r?~.9.l:§_g!Q_:a~. i~.PtRPQ§ta al marc 
normatiu vigent i à les direc1rius de la tècnica normativa. 

; 

a) Tramitació de l'Avantprojecte de llei, tràmits d'informació pública i audiència a les 
persones interessades i consulta ·a ~·òrgans externs, 
documentació preceptiva en l'expedient. 

comprovació de la 

Pel que fa al procediment de tramitació de l'avantprojecte de llei, a1x1 com a la 
comprovació de la documentació preceptiva de l'expedient, s'indica el següent: 

Quant a la documentació preceptiva, cal assenyalar que l'expedient consta d'una 
memòria preliminar, aprovada per acord del Govern de 25 de novembre de 2014, per la 
qual cosa no era aplicable el tràmit de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Això no obstant, i com 
s'acredita en els annexos 9 a 11 de la memòria d'avaluació d'impacte d'aquest 
avantprojecte, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme va realitzar 
jornades i sessions de participació pública respecte a l'elaboració d'una llei d'ordenació 
del litoral català. 

Consta des de l'inici de la seva tramitació d'una memona general i d'una memona 
d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades, tal com requereix l'article 36.3 de la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern , en la 
redacció donada per la disposició final tercera.3 de la Llei 26/201 O, ajustada al contingut 
mínim exigit. Consta, així mateix, el Test de les pimes, com a eina per a l'avaluació de 
l'impacte de la regulació normativa sobre les pimes, en compliment de l'Acord del Govern 
de 1'11 de febrer de 2014. 

La memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades, que incorpora el test de 
pimes, es va actualitzar en data 29 de maig de 2017, a fi d'incorporar un seguit de 
consideracions efectuades en l'informe de l'Àrea de Millora de la ~egulació emès· el 24 de 
gener de 2017. 

Consten també a l'expedient els informes preceptius del Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda mitjançant la Direcció General de Pressupostos 
emès el dia 11 d'octubre de 2016, i del Departament de Governació, Administracions 
Públ iques i Habitatge mi~ançant la Direcció General de Modernització i Innovació de 
l'Administració emès el dia 6 de juny de 2017. 

De conformitat amb l'establert a l'article 20.1 .b) del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de 
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, consta també l'informe del 
Servei d'Organització del Departament. 
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D'acord amb l'article 3.g de la Llei 1'1V 9~~<ie ..... 11r.9~ .lYli.QLde..Lreació~de, l'I-nStitut Català 
de les Dones, en la redacció donada per la disposició final priinera.2 de la Llei 17/2015, de 
21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, consta l'informe d'impacte de gènere 

emès per l'Institut Català de les Dones en data 14 de juny de 2017. 

Finalment, consta també una memòria d'avaluació on consten les consultes formulades, 

les. al -legacions presentades, les raons que han dut a estimar-les o desestimar-les i la 
incidència en la redacció de l'avantprojecte de llei, tal i com preceptua l'article 36.3 de la 

Llei 13/2008, citada. 

Quant a la tramitació, d'acord amb l'annex IV.2 de l'Acord del Govern de 19 de maig de 

2009, pel qual es van aprovar les Directrius sobre contingut de l'expedient i procediment 

d'elaboració de disposicions de caràcter general (que també són aplicabl.es als 
avantprojectes de llei), l'avantprojecte de llei s'ha d'haver posat en coneixement dels 

diferents departaments per tal que puguin formular, si escau, les observacions que 

considerin convenients, mitjançant el .tràmit de consulta interdepartamental per mi~ans 
electrònics, prèvia, si escau, als tràmits d'audiència i d'informació pública. 

Aquest tràmit es va observar mitjançant .la consulta interdepartamental via SIGOV des del 
28 de setembre fins el 13 de desembre, sotmetent l'avantprojecte de llei a l'ordre del dia 

de la sessió del Consell Tècnic de data 13 de desembre de 2016, on aquesta iniciativa va 

quedar vista per tal que continués la seva tramitació, tal com consta en el certificat emès 
pel Secretari del Govern de 14 de desembre de 2016. 

L'article 36.4 de la Llei 13/2008 preveu que el Departament encarregat de l'elaboració d'un 

avantprojecte de llei el pot sotmetre a audiència de les entitats que tinguin encomanda per 
llei la defensa d'interessos que es puguin veure afectats per l'entrada en vigor de la llei. La 

memòria general de l'avantprojecte referia la relació d'entitats, corporacions i associacions 

a les quals es considerava que s'havia d'atorgar aquest tràmit; així mateix, indicava que 

per la seva incidència competencial i pel contingut de l'avantprojecte també es 
considerava convenient donar audiència a la Dirección General de Sostenibilidad de la 

Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Media Ambiente; a la 

Dirección General de la Marina Mercante i a la Capitania Marítima de Barcelona del 

Ministerio de Fomento; a tots els ajuntament del litoral català; als consells comarcals 

afectats pel litoral; a les Diputacions afectades pel litoral; a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Aquest tràmit es va dur a terme mitjançant les comunicacions adreçades per 

part de la unitat directiva a les diferents entitats, tal i com consta a l'expedient. 

Aquestes entitats i administracions han formulat les al -legacions que s'han recollit i valorat 

en la memòria d'observacions i al-legacions que consta a l'expedient, de data 1 O de maig 
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de 2017. Aquesta memòria dóna resposta motiva.daa • .tdtes les·o~serJacions i a't-·t~g:acrohs , 
efectuades, justificant aqúel_les què no han estat acéipta'êféSiihOid:iñt-acfüélles-que"'s;IÍañ _ .. 

acceptat i s'han incorporat a la nova versió del text de l'avantproj ecte de llei. 

Pel que fa al tràmit d'informació pública, consta a l'expedient que es va publicar al DOGC 

número 7287 de 16 de gener de 2017, l'edicte de 9 de gener de 2017 pel qual es va 
sotmetre a informació pública l'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral, conjuntament 

amb la seva Memòria general i la seva memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures 

proposades, pel termin i de 20 dies a comptar des de l'endemà de la data de publicació. 

Consta també certificat emès pel Secretari del Govern , segons el qual en la sessió del 

Consell Tècnic de 6 de juny de 2017 va quedar vist l'avantprojecte de llei, prèviament a la 

sol·licitud d'informe a la Comissió de Govern Local de Catalunya i de dictamen al Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

La Comissió de Govern Local va informar favorablement l'avantprojecte de llei en la sessió 

de 17 de juliol de 2017 i el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya l'ha 
informat en sessió de 14 de setembre de 2017. 

Cal destacar que en data 19 de setembre de 2017 s'ha incorporat a l'expedient una 

Memòria complementària de la tramitació efectuada i de valoració dels recents informes i 
dictàmens emesos . 

Complerts tots el tràmits preceptius, en tractar-se d'un avantproj ecte de llei , i d'acord amb 

el previst a l'article 8.1.a) del Decret 413/2011, de 13 de desembre, del Reglament del 

Consell Tècnic del Govern, només resta que sigui sotmès a l'examen i deliberació del 

Consell Tècnic, abans de ser elevat al Govern per a la seva aprovació com a projecte de 

llei. 

b} Avaluació de l'adequació de la proposta al marc normati u vigent i a les directrius 
de tècnica normativa. 

En l'informe jurídic preliminar, es va real itzar la corresponent avaluació de l'adequació de 

la primera versió de l'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral al marc normatiu vigent i a 

les directrius de tècn ica normativa, arran de la qual es van efectuar alguns suggeriments 

en l'articulat de l'avantprojecte (art. 7, 10.1, 11.f, 11 .g, 13, 18.3, 19.2 .. . ), que van ser 
adequadament incorporats. 

Desd'un punt de vista formal , l'Assessoria Jurídica considera que· l'avantprojecte s'ajusta 
a les regles o directrius de tècnica normativa. 
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En .tot ~as, tenint . eQ cpmpte al~u.nes de les-.&>bse_v¡.a.cions .. fGr.f"A.I:J+aeles-dtJrant--ia ·seva 
tramitació-, · i atesa la rellevància jurídica de les qüestions plantejades, cal realitzar les 
consideracions següents: 

1. Respecte al preàmbul cal posar de relleu que, arran d'un suggeriment de la 
Subdirecció General de Qüestions Constitucionals del Gabinet Jurídic de la Generalitat, i 
com a habilitació competencial i per donar major cobertura a algunes determinacions de 
l'avantprojecte, 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), les quals també es projecten sobre l'àmbit costaner. 

2. Pel que fa al títol primer, i concretament a l'àmbit d'aplicació de les disposicions de la 
llei, que com s'estableix a l'article 2 poden afectar als béns del domini públic 
maritimoterrestre del litoral de Catalunya o a la seva zona d'influència, cal reiterar un 
seguit de consideracions competencials de rellevància . 

Pel que fa al domini públic maritimoterrestre, la classificació i definició del qual està 
establert en els articles 3 i 4 de la Llei de costes, cal posar de relleu que la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional (STC 28/2016, FD 3r; i STC 149/1991, FD 4 A) ha especificat 
que "la competència autonòmica en matèria d'ordenació del litoral s'estenia al domini 
públic maritimoterrestre", sens perjudici de les limitacions que l'Estat pugui establir com a 
titular del domini o en exercici de la seva competència mediambiental, les quals en cap 
cas poden determinar un règim concret d'utilització i ocupació del domini, imposant-ne un 
ús concret. 

Pel que fa a la zona d'influència del domini públic maritimoterrestre, cal destacar que a 
diferència de l'article 30 de la Llei de costes -que determina aquesta zona a partir del límit 
interior de la ribera del mar-, l'avantprojecte delimita la franja de 500 metres d'amplada de 
la zona d'influència a partir de l'atermenament del domini públic maritimoterrestre, en 
coherència amb l'àmbit territorial d'aplicació del pla director urbanístic del sistema 
costaner de Catalunya vigent (art. 4.1 PDUSC), la qual cosa és compatible amb la 
regulació de mínims de la legislació estatal, atès que la superfície de la zona d'influència 
delimitada a partir de l'atermenament sempre serà superior a la del imitada a partir del límit 
interior de la ribera del mar. 

Això no obstant, als efectes de l'aplicació de les determinacions de l'avantprojecte, 
aquesta zona d'influència s'entén com un . espai físic, en el qual també s'engloben 
majoritàriament els terrenys afectats per la zona de servitud de protecció i trànsit. 

D'altra banda, pel que fa a la possibilitat que el Pla d'ordenació del litoral pugui ampliar la 
zona d'influència (art. 2.b, 6.3 i 7.1.b de l'avantprojecte), cal tenir en compte que aquesta 
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opció e~tà emparada en . allò 'ést~biE?rt en article 30.1~~J la Llei .,d~ ~-~~t~~· que P.e~IT)~\ :?!~s 
instruments d'ordenació territorial i urbanística ampliar;l'e.sment.ç¡~aiü.ona: .if.ioflu.èo.cia .:· ___ .... ...; 

3. Quant al títol segon, es preveuen dos instruments d'ordenació i gestió del litoral: el Pla 
d'ordenació del litoral, i els plans d'ús del litoral i les platges. L'establiment i la regulació 
d'aquests instruments de planificació del litoral mitjançant una norma amb rang de llei és 
necessari per desenvolupar el contingut de l'article 149.3.a de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, i per garantir-ne la seva seguretat jurídica, i així evitar reproduir la situació 
esdevinguda amb 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, que va ser anul·lat 
mi~ançant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 598/1995, de 
17 de juliol (confirmada per la sentència del Tribunal Suprem de 13 de juny de 2003 -
recurs de cassació 5687/1997-), en considerar que no comptava amb la necessària 
cobertura d'una norma amb rang de llei. 

Pel que fa al Pla d'ordenació del litoral, cal destacar que arran de l'informe de l'Institut 
Català de les Dones, s'ha precisat que l'estudi d'impacte econòmic i social (art. 8.e), que 
és un dels documents que ha de contenir aquest pla, ha d'incorporar una avaluació 
específica d'impacte de gènere. Aquesta previsió hauria de facilitar la incorporació de la 
perspectiva de gènere en l'aplicació dels corresponents processos d'ordenació, aspecte 
que, d'altra banda, ja està previst en la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 
dones i homes. 

4. El títol tercer estableix el règim d'intervenció administrativa en les zones de servitud. 

En aquest títol es regula el nou procediment d'autorització de les sol ·licituds d'Lisos, obres 
i instal·lacions en les zones de servitud de protecció, trànsit i accés al mar, que són 
competència de l'Administració de la Generalitat (article 17). Actualment, el procediment 
d'autorització de les sol·licituds que afecten a la zona de servitud de protecció està regulat 
en el Decret 55/1992, de 1 O de febrer; en l'avantprojecte també s'inclouen les sol-licituds 
que afectin a la zona de servitud de trànsit i d'accés al mar, les quals van ser 
traspassades en l'annex 8.3 del Reial decret 1387/2008, d'1 d'agost, pel qual es van 
ampliar les funcions i serveis traspassats en matèria d'ordenació i gestió del litoral de 
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya. 

D'altra banda, en l'article 18 de l'avantprojecte s'ha previst que les sol·licituds de 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 
maritimoterrestre que no comportin increment de la superfície ocupada o de la volumetria 
existent, ni un canvi de l'ús autoritzat, estiguin subjectes únicament a una declaració 
responsable davant l'Ajuntament que correspongui; la declaració responsable ha 
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d'expressar el compliment d~ls ,requisits exigits.-~norm::It'iVaae costes (que les obres 
no suposaran un augment de volum, altura ni superfície de les construccions existents, i 
que les obres compliran els requisits sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua, quan els 
sigui d'aplicació -OT 4.3 LC i OT 15.1 RC-). 

En la legislació catalana, concretament en la disposició addicional sisena, apartat 7, de la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, es preveia un règim· de comunicació prèvia a l'òrgan 
competent en matèria de costes per aquest tipus d'actuacions si afectaven la zona de 
servitud de protecció; règim que no va ser declarat inconstitucional en la sentència del 
Tribunal Constitucional núm. 17/2016, de 4 de febrer (F.O 2n). En l'avantprojecte de llei 
s'ha previst per aquest tipus d'actuacions -fins i tot si afecten a la zona de servitud de 
trànsit\ un règim de declaració responsable, que coincideix amb el règ im general 
establert en la legislació estatal2, i a fi de simplificar i facilitar la interacció del ciutadà amb 
l'administració, amb la corresponent reducció del termini per al seu atorgament, en 
l'avantprojecte es preveu que aquesta declaració es faci a la corporació municipal de 
forma conjunta amb la sol·licitud de llicència o comunicació urbanística. 

Cal posar de relleu que, des de la Federació de Municipi de Catalunya s'ha qüestionat la 
manca de finançament d'aquesta competència (al·legant que no era procedent l'aprovació 
d'aquesta llei sense que prèviament se'n aprovi una altre que garanteixi el finançament 
dels ajuntaments en l'exercici de les seves competències en relació tant al domini públic 
maritimoterrestre com en les seves zones de servitud). Tanmateix, respecte a la regulació 
continguda a l'article 18, i a les seves presumptes repercussions econòmiques per a les 
corporacions municipals, cal indicar que en aquest article es preveu la intervenció 
administrativa d'una tipologia actuacions de caire menor a efectuar sobre obres o 

1 D'acord amb l'annex 8.3 del Reial decret 1387/2008, d'1 d'agost, es va traspassar a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya la gestió i l'atorgament d'autoritzacions en zona de 
servitud de trànsit, així com la vigilància, la tramitació i la imposició, i la recaptació de les sancions 
que corresponguin, pel que fa a l'incompliment d'aquestes en els termes que van ser atorgades. 
2 L'apartat tercer in fine de la disposició transitòria quarta de la Llei de costes, introduït per l'article 
1.40 de la Llei 2/2013, de 29 de maig, la declaració responsable s'ha de presentar davant els 
òrgans competents de les Comunitats Autònomes. Tanmateix, tot i que en la disposició transitòria 
15.2 del Reglament General de Costes, aprovat pel Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, 
disposa que la declaració responsable de les obres a realitzar en l'àmbit d'allò previst a la 
disposició transitòria quarta de la Llei de costes, que afectin a la zona de servitud de trànsit i no 
incideixin en la resta de servitud de protecció, s'ha de presentar davant del Servei Perifèric de 
Costes de l'Administració de l'Estat, a Catalunya la gestió i l'atorgament d'autoritzacions en zona 
de servitud de trànsit va ser traspassada a l'Administració de la Generalitat per l'annex 8.3 del 
Reial Decret 1387/1008, d'1 d'agost (DOGC núm. 5214, de 12.9.2008 i 80E núm. 221, de 
12.9.2008), que continua vigent. 
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instal·lacions ja implantades legal~ent, i. sobre les qtJ~Is actualhl!n}~~l$..:rhurucipls:.ja-t~nen ... ; 
l'obligació d'efectuar una tutela (a través de la corre;pon'èñfiifêència urbanística municipal 
o de la comunicació prèvia) d'acord amb allò previst amb la normativa aplicable de règim 
local de Catalunya; per la qual cosa, i a efectes pressupostaris, es considera que la 
previsió legal no suposa cap increment de costos a les tasques que actualment ja tenen 
assignades les citades corporacions locals. 

Respecte al títol tercer, que estableix el règim d'intervenció administrativa en les zones 
de servitud, s'ha de destacar que, malgrat les observacions formulades en el seu informe 
pel Servei d'Organització de la Direcció de Serveis d'aquest Departament de Territori i 
Sostenibilitat i les propostes de canvi de redactat bàsicament dels articles 17 i 18 
reiterades per l'Oficina de Gestió Empresarial d~l Departament d'Empresa i Coneixement -
relatives a la necessitat d'incorporar en aquests articles l'obligació de presentació en els 
portals electrònics únics per a empreses o en les finestretes úniques empresarials-, en les 
dues memòries valoratives (de 1 O de maig i de 19 de setembre de 2017) s'ha justificat que 
no es considerava oportú la seva incorporació pels motius següents: 

- les persones que poden efectuar les sol·licituds previstes en l'article 17 o aportar les 
declaracions responsables previstes en l'article 18, poden ser tant persones físiques 
com persones jurídiques. En el cas d'acceptar els redactats proposats s'obligaria a 
qualsevol ciutadà a presentar una sol·licitud o una declaració responsable de forma 
telemàtica, amb la qual cosa es podria estar vulnerant l'article 14.1 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
que permet que les persones físiques puguin elegir si es comuniquen amb les 
administracions públiques a través de mitjans electrònics o no. Per més fer, no cal 
obviar que una gran part de la població afectada per aquests articles (propietaris 
d'habitatges afectats per les zones de servitud de costes, nacionals o estrangers) poden 
ser persones d'edat avançada que ho disposin de mi~ans electrònics, amb la qual cosa 
es podria limitar la seva capacitat per complir la normativa, i comportar una inseguretat 
jurídica alhora de tramitar hipotètics expedients sancionadors per l'execució obres 
sense títol habilitant en aquests supòsits. 
- en cap cas, el text de l'avantprojecte no impedeix ni inhabilita l'aplicació de l'article 16 
de la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, atès 
que (1) a través del portal electrònic únic s'haurà de posar a disposició de les empreses 
tota la infor·mació 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 haurà 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. 
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comú de les administracions públiques, que és d'aplicació obligatòria per a totes les 
administracions, estableix que les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se 
amb les administracions públiques a través de miljans electrònics, precepte que no ca.l 
reiterar en la resta de normativa. 

5. En relació amb el títol quart, que regula la utilització del domini públic 
maritimoterrestre, cal destacar la possibilitat que s'atorga als ajuntaments de poder 
atorgar autoritzacions d'activitats en el domini públic maritimoterrestre, sempre i quan 
aquestes activitats s'hagin previst en el corresponent Pla d'ús del litoral i les platges 
(article 20.1.b, 20.3 i 20.4 ); per la qual cosa, i atès que la redacció d'aquests plans 
correspon a cada ajuntament, seran les corporacions locals que, de forma potestativa i en 
funció de les seves circumstàncies municipals, puguin incloure la corresponent previsió en 
el Pla d'ús del litoral i les platges, i així poder assumir la possibilitat d'atòrgar les 
autoritzacions d'activitats, les quals seran finançades a través de la taxa en favor seu que 
preveu l'article 26.2. 

Aquesta possibilitat, com així s'exposa a la memòria general de l'avantprojecte, té per 
objecte simplificar el procediment d'atorgament d'aquelles activitats que es sol·liciten 
anualment (actes vinculats a la revetlla de Sant Joan, la realització de proves esportives, 
etc), les quals han estat verificades en el marc del corresponent Pla d'ús per la resta 
d'administracions supralocals, i acostar-ne la presa de decisió a la ciutadania. En el 
supòsit que no estiguin contemplades en el respectiu Pla d'ús del litoral i les platges, 
l'autorització de les activitats les ha d'atorgar l'Administració de la Generalitat d'acord amb 
el procediment establert a l'article 21, regulat a l'empara de l'article 149.3.b de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, com es fa actualment arran del traspàs efectuat per l'Annex 
8.3 del Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre. 

De conformitat amb la competència prevista a l'article 149.3.b de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, per primera vegada, es regula a Catalunya la gestió dels títols d'ocupació i ús 
del domini públic maritimoterrestre, especialment l'atorgament d'autoritzacions (art,icle 21) 
i concessions (article 22). 

Cal posar de relleu com arran de les consideracions de l'informe jurídic preliminar es va 
incorporar un nou article (el 24) relatiu al Registre de concessions del domini públic 
maritimoterrestre que gestiona l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en el qual 
es preveu, amb rang de llei, entre d'altres, la necessitat de portar actualitzat un registre de 
concessions del domini públic maritimoterrestre de Catalunya, en què s'han d'inscriure 
d'ofici, en la manera que reglamentàriament es determini, les concessions. 
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6. El· títol cinquè, regula el règim econòmic fl)làncer J!el . .domini -pób1i'é"maritimoterrestre. 
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Aquest règim és complementari de l'establert en la normativa sectorial de· costes, que 
estableix el cànon d'ocupació i el cànon d'aprofitament del domini públic maritimoterrestre. 

En aquest títol, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha previst la 

creació d'un nou cànon en favor de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

únicament per a l'explotació d'activitats que requereixin una concessió, a l'empara de la 

previsió de l'article 149.3.c de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i tenint en compte que 
era una possibilitat contemplada en l'annex C.4 del Reial decret 1387/2008, d'1 d'agost. 

Respecte a la. superposició de figures tributàries sobre una mateixa activitat econòmica, 

plantejada en el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la 

memòria complementària de tramitació s'ha indicat que els fets imposables de I'IRPF o de 
l'impost de societats i el del cànon que preveu l'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral 

són força diferents. En aquest sentit, en el cas de I'IRPF, el fet imposable és l'obtenció de 
rendes, bé siguin procedents del treball, mobiliàries o d'una altra mena, i en el cas del 

cànon d'aquest avantprojecte és l'explotació privativa d'un bé de domini públic 

maritimoterrestre. 

Cal tenir en compte que la doctrina del Tribunal constitucional ha establert que, per 

determinar si un impost autonòmic és contrari a l'article 6.2 de la LOFCA, per recaure 
sobre un fet imposable gravat per l'Estat, han de comparar-se ambdues figures tributàries 
partint sempre de l'examen del fet imposable, però analitzant també les restants elements 

del tribut que es trobin connectats amb aquest: subjectes passius, base imposable, i altres 
elements de quantificació del fet imposable, com la quota tributària o els supòsits 

d'exempció (SSTC 74/2016 FO 2; 60/2013 FO 3; 122/2012 FD4; i 210/2012 FO 4); i 
conclou que es pot gravar la mateixa activitat des de dos perspectives diferents (STC 

74/2016 FO 4). En el supòsit previst en aquest avantprojecte, i a l'empara de l'article 

149.3.c de I'EAC, atès que únicament són subjectes passius del cànon les persones 

sol ·licitants d'activitats en el domini públic maritimoterrestre per a la realització de les 
quals calgui disposar d'una concessió de l'Administració de la Generalitat, no sembla que 

es doni la identitat exigida jurisprudencialment per apreciar una superposició de figures 
tributàries, ja que la seva regulació és diferent de la vigent en els impostos estatals citats 

en la tramitació de l'avantprojecte. 

Així mateix, també s'ha previst que les activitats que atorguin els ajuntaments, sempre que 
hagin estat previstes en el corresponent Pla d'ús del litoral i les platges, siguin gravades 

amb una taxa en favor seu, que s'haurà de determinar en la corresponent ordenança 
fiscal. Aquesta previsió no ha estat qüestionada en el corresponent informe de la Direcció 

General de Tributs de data 6 de juny de 2017. 
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que han de vetllar per l'aplicació dels plans que preveu l'avantprojecte de llei. 

Respecte als esmentats òrgans, denominats Consells Rectors, i tal com ja es va exposar 
en l'informe jurídic preliminar, en l'avantprojecte no s'indica de forma expressa si són de 
constitució obligatòria o voluntària, aspecte que es podrà regular de forma reglamentària 
atesa la previsió de l'article 28.3. 

8. El títol setè estableix les competències administratives, tant de l'Administració de la 
Generalitat com dels diferents ajuntaments amb competències en el litoral; així com els 
òrgans competents en matèria de protecció de la legalitat. També es preveu la creació de 
la Comissió d'Ordenació del Litoral, respecte a la qual consta l'informe favorable de l'Àrea 
d'Organització de l'Administració i del Sector Públ ic de 6 de juny de 2016. 

9. Quant a la disposició addicional segona, relativa a la declaració de béns d'interès 
cultural al litoral, cal constatar com es va precisar el redactat inicial arran de les 
consideracions efectuades en l'informe jurídic preliminar. Això no obstant, des de 
l'Assessoria Jurídica del Departament de Cultura es va efectuar una observació indicant 
que el contingut d'aquesta disposició addicional suposa 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 patrimoni cultural català, i que no consideren oportú una 
modificació d'aquesta norma atès que estant tramitant una nova llei en aquesta matèria, 
suggerint que se suprimeixi dita disposició addicional o que es faci una remissió genèrica 
a l'establert a la normativa sectorial sobre patrimoni cultura. 

En la memòria complementària elaborada per la Direcció General d'Ordenació del Territori 
i Urbanisme, de data 19 de setembre de 2017, s'ha argumentat que "la regulació continguda 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 
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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". 

Conclusions 

Aquesta Assessoria jurídica informa favorablement l'avantprojecte de llei d'ordenació del 
litoral pel que fa ql seguiment de la se'va tramitació, a fi que sigui sotmès a l'examen i 
deliberació del Consell Tècnic, abans de ser elevat al Govern per a la seva aprovació com 

a projecte de llei. 
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