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Assumpte: Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral 

Antecedents 

1. En data 25 de novembre de 2016 el Govern va aprovar la memona preliminar de 
l'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral i, un cop elaborada la primera versió de 
l'avantprojecte es van anar seguint els tràmits requerits per a l'aprovació del projecte per 
part del -Govern. 

2. El 27 de setembre de 2017, l'Assessoria Jurídica del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, un cop comprovat que l'expedient es trobava integrat per la documentació 
preceptiva i verificat que s'havia efectuat la tramitació procedent, va emetre un informe 
jurídic final amb caràcter favorable sobre l'avantprojecte de conformitat amb l'article 
36.3.d) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, i d 'acord amb el que estableix l'apartat 11.19 de l'annex de l'Acord del Govern de 
data 19 de maig de 2009. 

Integra l'avantprojecte de llei tramitat la documentació que estableix l'article 36.3 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre. Durant la tramitació es van anar elaborant vàries versions 
d'aquesta iniciativa: la primera, després de la realització de la memòria preliminar, que 
anava acompanyada de' la corresponent memòria general i memòria d'avaluació de 
l'impacte de les mesures proposades; una versió posterior a l'informe juridic preliminar, i a 
la consulta interdepartamental de l'apartat 11; una versió elaborada després dels tràmits 
d'informació pública i audiència , i a la consulta interdepartamental de l'apartat lila ; i, 
finalment, una versió elaborada després del d ictamen del Consell de Treball , Econòmic i 
Social de Catalunya, i a la consulta interdepartamental de l'apartat IVa, amb la 
corresponent actualització de les esmentades memòries (a data 10 d 'octubre de 2017) . 

A l'expedient de l'avantprojecte resten incorporats els informes preceptius, següents: 
-Informe favorable de la Comissió de Govern Local de Catalunya de 17 de juliol de 2017. 
- Dictamen de 14 de setembre de 2017 del Consell de Treball , Econòmic i Social de 
Catalunya. 

L'esmentada iniciativa va ser sotmesa a la sessió del Consell Tècnic (apartat IV A) de 10 
d 'octubre de 2017, per tal de ser e levada al Govern. 

Per últim, el Govern de la Generalitat en la sessió de 17 d'octubre de 2017, va aprovar 
l'avantprojecte de llei d 'ordenació del litoraL 
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Com s igui que el Parlament de Catalunya va quedar dissolt arran de la publicació del 
Reial decret 946/2017, de 27 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de 
Catalunya i de la seva dissolució (BOE núm. 261 , de 28.1 0.2017) , la tramitació del 
projecte de llei d 'ordenació del litoral no va arribar a ésser tramès al Parlament de 
Catalunya, per finiment de la legislatura. 

Consideracions 

1. La competència per tramitar aquest avantprojecte de llei continua recaient en aquests 
moments en el Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual d 'acord amb _l'article 3.6 
del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació denominació i determinació de l'àmbit de 
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, té 
atribuïda la política i la planificació territorial i l'urbanisme. Així mateix, en el vigent article 
4 del Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, s 'especifiquen les funcions atribuïdes a la Secretaria d'Hàbitat Urbà - i 
Territori en matèria de planificació i impuls de polítiques d 'ordenació i gestió del litoral, i de 
la regulació del règim economicofinancer del domini públic maritimoterrestre en l'àmbit de 
les competències de la Generalitat. 

2 . L 'Avantprojecte de llei té per objectiu regular l'ordenació del litoral , a l'empara de l'article 
149.3 de l'Estatut d 'Autonomia de Catalunya, que atribueix a l'Administració de la 
Generalitat la competència exclusiva en aquesta matèria, respectant el règim general del 
domini públic. 

En síntesi , s 'estableixen i regulen dos instruments de planificació per ordenar el litoral (el 
Pla d 'ordenació del litoral, i els plans d'ús del litoral i les platges), i se'n regula el 
corresponent procediment de tramitació i aprovació . 

Així mateix, es regula el règim d'intervenció administrativa en les zones de servitud del 
domini públic maritimoterrestre; la gestió dels títols d'ocupaCió i ús d 'aquest domini públic, 
bàsicament a través d'autoritzacions i concessions ; i el règim econòmic financer del 
domini públic maritimoterrestre, preveient la creació d 'un nou cànon en favor de la 
Generalitat per a l'explotació d'activitats que requereixin una concessió. Alhora que es 
preveu articular instruments de participació pública, es concreta el nou marc 
competencial entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, i els òrgans competents 
en matèria de protecció de la legalitat. 

F inalment, es regula la inspecció del litoral, les seves facultats i funcions, i s'atorga la 
condició d 'autoritat al personal al servei de les entitats públiques al qual s 'encomanin 
aquestes funcions. 
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3 . L'eficàcia de l'actuació administrativa es reconeguda com a principi general a l'article 3 de 
la Llei 40/2015, d '1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i a l'article 31 .2 de la Llei 
26/201 O, del 3 d 'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. L'aplicació d'aquest principi permet conservar tots els actes i tràmits continguts 
en l'expedient i sotmetre novament al Govern -previ al seu examen i deliberació pel 
Consell Tècnic d'acord amb l'article 8.1 .a) del Reglament del Consell Tècnic del Govern, 
aprovat pel Decret 413/2011, de 13 de desembre- el mateix text que va aprovar en la 
sessió de 17 d'octubre de 2017. 

4. Per tant, atès que l'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral no va poder ésser tramès al 
Parlament de Catalunya per finiment de la legislatura, que el text de l'avantprojecte de llei 
és el mateix que l'aprovat pel Govern en sessió de 17 d'octubre de 2017, i que el marc 
normatiu en que s ' insereix la proposta no ha variat, no es veu cap obstacle jurídic per 
sotmetre de nou a l'aprovació del Govern de la Generalitat, prèvia deliberació del Consell 
Tècnic, l'avantprojecte de llei i que aquest acordi presentar-lo al Parlament de Catalunya, 
sense necessitat de més tràmits. 

Conclusió 

S'informa favorablement que se sotmeti de nou a l'aprovació del Govern de la Generalitat, 
prèvia deliberació del Consell Tècnic, l'avantprojecte de llei d'ordenació del litoral, atès que el 
text de l'avantprojecte és exactament el mateix que l'aprovat pel Govern en la sessió 17 
d'octubre de 2017, i que es pugui aprovar com a projecte de llei, i s'acordi presentar-lo al 
Parlament de Catalunya, sense necessitat de més tràmits. 

Carme Sardà. i Vilardaga 
Advocada en cap 
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