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Jordi, ! 
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De: Torrejon Gonzalez, Nativitat 
Enviat: dilluns, 2 d'octubre de 2017 17:13 
Per a: Sardà Vilardaga, Ma. Carme 
Afe: Villòria Sistach, Pau; Pruñonosa Bengochea, Cristina; Cantera Caldito, Natalia 
Tema: SIGOV: V2 Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral 
Importància: Alta 

Benvolguda Carme, 

El passat 7 de juny el secretari general en aquell moment, Xavier Gibert, va adreçar un correu electrònic al teu (que 
et reenvio a sota), en relació a unes observacions efectuades a l'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral, per tal 
que s'inclogués la FUE i el Portal electrònic únic per a les empreses, en determinats articles referits a la tramitació 
del procediment corresponent. 

Ens han indicat des de I'OGE que, de moment, no han estat incorporades i és aquest el motiu del meu correu, per tal 
que les valoreu, si us plau. 

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu al respecte. 

Salutacions cordials, 

Nati Torrejón 
Advocada en cap 
Assessoria Jurídica 
Departament d'Empresa i Coneixement 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la seva persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. 
Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està 
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber 
immediatament per aquesta mateixa via i que el destruïu . 

De: Gibert Espier, Xavier 
Enviat: dimecres, 7 I juny I 2017 17:29 
Per a: Falcó Isern, Ferran 
Tema: RV: RV: SIGOV: V2 Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral 

Benvolgut Secretari, 

D'acord amb els comentaria que vaig fer ahir, et passo de nou les observacions del departament d'Empresa i 
Coneixement en relació a dos articles de l'Avantprojecte de llei d'ordenació del territori, que fan referència a la 
utilització DE LA Finestretta única Empresarial i el Portal únic per a les empreses a que fa referència la Llei 16/2015 
de millora de l'activitat administrativa de la Generalitat i els Governs locals. 
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Entenc que els motius per insistir estan justificats i emparats en la norma esmentada més amunt. 

T'agrairia una nova reflexió i la reconsideració a la modificació proposadre no~ap~-F~:~9~r~ l(~.n1)it 
material ni competencial del vostre departament, ni, entenem, que afe i %"1S'FttM~:ÜS:.dejd".R?i~l:t..;,.v.t t l . F.ilG~~;Tf~l: v"t:ï·· ... '!'":~ . ' 

21 !l (\ • l 
Ben cordialment, • R 7 : O 8.11. 10 u L 1 :_ 

I . ~ I 
;.: . : { ·"· : ' 

• :. Çt • • .. ' . ' . • .• ! . . . ... ... • .; .•• ' ,, j 
• •. ' ' s ~ .. . ~ "' '· \f ..... ' ,...... • \.,""\f • ... • . • .. 

1. Considerem que per tècnica legislativa, i per garantir la relàcló.~madó·-qt.re'1T~êe5sitêrïTes -· 
empré~es, cal introduir ~l'ésm'ena que fèiem referència en aquest avantprojecte d'ordenació del 
litoral en l'article 17. A continuació reproduïm de nou el text de l'article amb els canvis que 
propos~m .introduir, ségÒn~s redacció pactada amb la DG d'atenció ciutadana. 

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 llei, s'han de presentar a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
{http://seu.gencat.cat) o a través del portal electrònic únic per a les empreses per ser tramesa 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 usos vers el domini públic 
maritimoterrestre i la zona de servitud que correspongui. 
e) Projecte bàsic de les obres o instaHacions. 
d) Certificat de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament. 
e) Documentació acreditativa de la implantació legal de les obres i les instal·lacions existents, si 
escau. 

JUSTIFICACIÓ: aquests articles regulen règims d'intervenció aplicables a les empreses i cal aplicar 
el que preveuen els apartats 1 i 2 de l'article 16. Portal electrònic únic per a les empreses 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, que reproduïm a 
continuació: 

lf1. La informació que les empreses puguin necessitar sobre els serveis i tràmits de les 
administracions públiques s'ha d'unificar en un únic portal electrònic, que ha d'estar a Ja 
disposició de les empreses. 

2. Les administracions tenen l'obligació d'incloure en el portal electrònic únic Ja informació sobre 
els textos normatius, els règims d'intervenció administrativa i els requisits necessaris per a 
habilitar per a cada una de les activitats econòmiques, i tpmbé els models de formularis relatius 
als tràmits gestionats per la finestreta única empresarial." 

2. Respecte dels articles 21, 22 i 23, que estableixen els règims d'intervenció de domini 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. 
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3. Respecte de la tramitació a realitzq r: .dqY.~rit· ~ l~s ajuntaments, que es recull a l'article 18, hem fet un 
ajust en la pr·oposta d~ redacci;ó.~nici~l ,q~e fèiem. ~questa fórmula ja s'ha recollit en altres normes 

t 

Article 18 . .. ~. . . ' ' ! r --- - ~ ""' . Actu~cions sotmeses al règim de· èlèclaració responsable davant l'Ajuntament 
~ 

· ..: _.; :: 1. J.~s noves actuacions .que es plantegin en relació amb les obres, activitats i instaHacions 
• .· .~ 1: N impl~ntades legalment en la zona de servitud de protecció i de trànsit del domini públic· 
¡·< ~i, ~~ mJri~imoterrestre que no comportin increment de· la superfície ocupada o de la volumetria 
1 · 16.1 ~ exÏst/ent, ni un canvi de l'ús autoritzat, estan subjectes al règim de declaració responsable, 
f(~~ ;:· hav~nt-se de presentar a la finestreta única empresarial per mitjà dels canals de comunicació que 

1 .
;~: ~ . ·. en:;dda moment s'habilitin2. La declaració responsable ha d'expressar, sota la responsabilitat del 
~~-~ ! • · decl~rant, el compliment dels requisits exigits per la normativa en matèria de costes i es 

~:i f; t:~.: fom-ialitza de manera conjunta amb la sol· licitud de llicència o la comunicació urbanístiques, 
. f{ ~7 • segqns sigui el règim d'intervenció en matèria urbanística. · 
¡8: 3. E ~ termini per executar les actuacions a què fa referència aquest article és el que estableixi la 
t-.-. .. -,_,_...mcèhcia urbanística o el que indiqui la comunicació prèvia, que en cap cas podrà ser superior a 1 

any. 

JUSTIFICACIÓ: la Disposició addicional primera de la llei 16/2015, estableix que els ajuntaments 
tenen l'obligació de a ser Finestreta Única Empresarial en el termini màxim d'un any ( 13 d'agost 
2016} des de l'entrada en vigor de la llei (13 d'agost 2015): 

"Disposició Addicional Primera 
Adopció per l'Administració del model de finestreta única empresarial 
1. Les administracions públiques de Catalunya, per a fer efectiu l'exercici de les funcions 
establertes per l'article 15, han d'adoptar el model organitzatiu de Ja finestreta única ' 
empresarial. Els ens locals, per a prestar d'una manera eficient aquest servei, poden emprar les 
solucions tecnològiques que el Consorci Administració Oberta de Catalunya els posa a l'abast o bé 
solucions pròpies, sempre que siguin interoperables amb els sistemes d'informació de Ja 
Generalitat. 

2. La finestra única empresarial i el portal únic per a les empreses, a què fan referència els articles 
15 i 16, han d'integrar totes les administracions públiques de Catalunya i estar plenament 
operatius en el termïni de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, llevat dels 
municipis que hagin d'integrar solucions tecnològiques pròpies, els quals disposaran de sis mesos 
addicionals." 

Considerant a dia d'avui comptem que dels 947 ajuntaments, 909 ja estan adherits a la FUE, 14 
en procés i 24 pendents d'adhesió, entenem que aquesta previsió ens permetrà garantir que 
l'exigència de dades a l'empresari, es realitza ut:ta única vegada, i podrem fer efectiva la 
interoperabilitat entre administracions, garantint en aquests supòsits que estem tractant en · 
l'avantprojecte, que la informació arribarà tant al Departament de Territori com a l'ajuntament 

corresponent. 

Xavier Gibert Espier 
Secretari general 
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GertE' ra!l!tat de Catalunya 
Departament d.'Empresa 
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Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o éonfidencial. 
Si no sou la persona destinatària indicada, un recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està 
prohibida en virtut de la legislació vigent Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho .feu saber .: 
immediatament per aquesta via i que el destruïu. · -:, 
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