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A/ e: Soler Ibañez, M.angels 
Tema: RV: Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral 

Bon dia, 

Per indicació del secretari general, us fem arribar aquest correu URGENT. 

Salutacions, 

lnés Ortiz Porras 
Secretaria General 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6, 7a pl. I 08029 Barcelona I Tel. 93 495 80 90 
lnes.ortiz@gencat.cat I www.gencat.cat/territori 

De: Portus Vinyeta, Maria Dolors 
Enviat: divendres, 6 d'octubre de 2017 13:54 
Per a: Falcó Isern, Ferran 
Afe: Bústia TES Secretaria General; secretariaqeneral.cultura@qencat.cat; Bayarri Roda, Maria Pilar 
Tema: Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral 

Benvolgut Secretari, 

He mirat de parlar aban_s amb tu per telèfon però estaves ocupat. T'avanço per correu el que volia parlar amb tu en 
relació a l'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral i la nota penjada al SIGOY des del6 de juny passat i de la qual 
no hem rebut resposta del vostre Departament. 
Adjunto la nota de 6 de juny que hi fa referència. 

Moltes gràcies, 

Maria Dolors Portús Vinyeta 
Secretària general 
Departament de Cultura 
Rbla . Santa Mònica/ 8 1 08002 Barcelona I 93 316 27 12 
secretariaqeneral.cultura@qencat.cat 1 www .qencat.cat/cultura 
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Antecedents 

·~. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha incorporat al SIGOV l'Avantprojecte 
de llei d'ordenació del litoral. 

Consideracions jurídiques 

La disposició addicional segona de l'Avantprojecte esmentat disposa que: 

"Segona 
"La declaració de béns d'interès cultural al litoral 

"La declaració de béns culturals que estiguin situats en domini públic maritimoterrestre o 
en les seves servituds requereix: 
"a) Si es tracta de béns culturals d'interès nacional, un informe favorable dels òrgans o les 
institucions que estableixi la normativa sectorial en matèria de patrimoni cultural. 
"b) Si es tracta de béns cultura ls d'interès local, un informe favorable del departament 
competent en matèria de patrimoni cultural. " 

La disposició esmentada 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 . No considerem 
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· licitem que se suprimeixi la disposició esmentada, o bé que 
faci una remissió genèrica a l'establert a la normativa $ectorial sobre patrimoni 
cultural. 

Barcelona, 6 de juny de 2017 


