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PLATGES DE CATALUNYA

1. INFORME

DE PARTICIPACIÓ AL DOCUMENT “CATÀLEG DE CLASSIFICACIÓ
DELS TRAMS NATURALS I URBANS DE LA COSTA CATALANA”
La Llei 2/2013, de 29 de maig, que modifica la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes,
estableix que, d’acord amb el que determini el reglament posterior, es desenvolupi un règim
diferenciat per als trams de platja urbans – aquells que són contigus a sòls urbanitzats– i per
als trams de platja naturals – aquells que són contigus a espais protegits o sòl rural–, i es
determina que, respecte a aquests últims, s’imposi un nivell de protecció alt i s'hi
restringeixin les ocupacions.
Aquesta determinació queda concretada en un nou apartat 6 de l’article 33 de la Llei de
costes, segons el qual cal desplegar per reglament el règim d’ocupació i ús de les platges,
d'acord amb la seva naturalesa i que, en aquesta delimitació, han de participar les
administracions competents en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, en la forma que
es determini per via reglamentària.
L'11 d'octubre de 2014 es va publicar al BOE el Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament general de costes, vigent des del dia següent.
L'article 67 d'aquest Reglament general de costes determina que la catalogació dels trams
naturals i urbans de les platges s'establirà per l'Administració competent en matèria
d'ordenació del territori i la disposició transitòria vint-i-quatrena estableix un termini d'un any
des de l'entrada en vigor del Reglament perquè aquesta Administració competent delimiti els
trams de les platges.
El 30 de març de 2016, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, acorda
donar audiència del document “Catàleg de classificació dels trams naturals i urbans de
la costa catalana” per formular-ne al·legacions en un termini de trenta dies.
Entre el 4 i el 6 d’abril de 2016, es va trametre als ajuntaments afectats el document
d’objectius i propòsits generals, així com les fitxes de tots i cadascun dels trams de platges
avaluats, així com un enllaç (http://sig.gencat.cat/visors/platges.html) al nou SIG Corporatiu
de la Generalitat de Catalunya on hi figura el visor web on es pot consultar tota la informació
geogràfica relacionada amb el document objecte del tràmit d’audiència.
El 18 d’abril també es va donar tramesa del document a la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural, a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Consorci Costa Brava perquè
emetessin els informes corresponents sobre el document.
El 9 de maig de 2016, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va atorgar a
als ajuntaments afectats un termini de quinze dies addicionals per poder presentar les
al·legacions pertinents, en relació amb el tràmit d'audiència del document “Catàleg de
classificació dels trams naturals i urbans de la costa catalana”.
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El 24 de maig de 2016, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va atorgar
a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural un termini de quinze dies
addicionals per poder presentar les al·legacions pertinents, en relació amb el tràmit
d'audiència del document “Catàleg de classificació dels trams naturals i urbans de la
costa catalana”.
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Escrits presentats
Durant el període d’informació pública als organismes i consistoris consultats, s’han rebut un total de
2 informes d’organismes i 26 escrits d’al·legacions d’ajuntaments, els quals es descriuen a
continuació.
Taula 1.1 Resultat de la participació al tràmit d’audiència
Informes organismes
Organisme
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural. Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la

Data d’entrada

15.06. 2016

Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural. Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la

15.06. 2016

Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
---

Agència Catalana de l’Aigua
Consorci Costa Brava

---

Escrits d’al·legacions
Ajuntament
Llançà

Data d’entrada

El Port de la Selva

29/04/2016

Cadaqués
Sant Pere Pescador
Torroella de Montgrí
Begur (*)
Palamós
Calonge
Lloret de Mar
Santa Susanna
Sant Pol de Mar
Mataró
Premià de Mar
El Masnou
Badalona (*)
El Prat de Llobregat
Viladecans
Gavà
Sitges (veure detall)
El Vendrell
Roda de Berà
Torredembarra (*)
Tarragona
Vila-seca
Salou
Cambrils
Mont-roig del Camp
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
El Perelló
Deltebre

09/05/2016
09/05/2016
04/05/2016
07/06/2016
13/05/2016
23/05/2016
02/05/2016
22/04/2016
13/05/2016
11/05/2016
20/04/2016
11 i 30/05/2016
04/05/2016
12/06/2016
06/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
25/05/2016
06/05/2016
15/04/2016
05/04 i 19/05/2016
06/05/2016
12/05/2016
13/05/2016
10/05/2016
02/05/2016
07/04/2016
04/05/2016

01/06/2016

(*) informe favorable sense al·legacions
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2. INFORME DE PARTICIPACIÓ AL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA DEL CATÀLEG DE
CLASSIFICACIÓ DE TRAMS DE PLATGES DE CATALUNYA.
Al·legacions presentades per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural
La Secció de Plans i Projectes i el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals
(actualment, Servei de Fauna i Flora) de la Subdirecció General de la Biodiversitat de la
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural han emès informe de data 1 de
juny i 10 de juny de 2016, respectivament. S’adjunta a l’Annex còpia del contingut dels citats
informes.
Els criteris generals en els que s’ha basat la valoració són:
a)

Definir “d’especial interès ambiental i paisatgístic”, d’acord amb la disposició
transitòria 24 del Reglament general de costes, i per tant que siguin considerades
com a platges naturals aquelles platges que:
- estiguin incloses en espais naturals protegits o en la xarxa Natura 2000, o
siguin confrontants amb espais protegits marins;
- siguin adjacents a espais naturals protegits o a la xarxa Natura 2000 i tinguin
un alt grau de naturalitat o altres elements del patrimoni natural, amb l’objectiu
que funcionin com a zona tampó i de transició entre platges purament urbanes i
les platges naturals incloses en els espais protegits;
- caletes de petites dimensions amb elements d’interès del patrimoni natural,
sense serveis, no delimitades per vials ni accessos rodats;
- platges i cales amb alt grau de naturalitat i que limiten amb sòl no urbanitzable
en la seva part posterior malgrat tenir accessos rodats o vials propers;
- tinguin elements del patrimoni natural d'alt valor o interès (pel seu caràcter
amenaçat des d'un punt de vista legal, per la seva raresa o excepcionalitat des
d'un punt de vista biogeogràfic a escala catalana, etc.);
- siguin susceptibles de tenir o acollir elements del patrimoni natural d'alt valor o
interès, d'acord amb el criteri expert i la informació existent al Servei de Fauna i
Flora.

b)

Proposar mesures de conservació pels elements del patrimoni natural presents o
susceptibles d’ésser presents en les platges classificades d’urbanes.

En conclusió, es manifesta que són “d’especial interès ambiental i paisatgístic” (d’acord amb
la disposició transitòria 24 del Reglament general de costes), i per tant s’han de reclassificar
de la categoria d’urbana a natural, les platges que s’esmenten a continuació, d’acord amb
l’aplicació dels anteriors criteris i que corresponen als codis: 17140VID, 17032CAI,
17032RST, 17032PRF, 17160CND, 08089GAA, 43148LLG, 43148LLA, 43171PIN,
43905AAA, 43905CRN, 43905VIN, 43905FON, 43905PEN, 43905LLA, 43092CLL,
43162BEA, 43013AAA, 43013CLF, 43013PSJ, 43013FOM, 43013AMS, 43013MOS,
43013XEL, 43013ETT, 43906AAA, 43148ARR, 43148LLG, 43148LLA, 43148LLR,
17032GRO, 17032OLI, 17032CNF, 17032AAB, 17062DUN, 17199FON, 17124PAU,
17013RAC, 17202MME, 08169PRA, 08089GAV, 08056CAS, 43905LLE, 43162ARE,
43104SLN, 43104MOR, 43906CRG. 43906BAC, 43104BUE, 43906PER i 43901RIU.
D’altra banda, s’indica que resulta necessària l’adopció de mesures i prescripcions
ambientals en les següents platges alhora de realitzar les autoritzacions en domini públic o
zones de servitud, i en general, alhora de gestionar qualsevol infraestructura, servei, etc.
associat a la platja: 17138PTT, 17032GRO, 17032OLI, 17062DUN, 17062IMA, 17199FON,
17124PAU, 17013RIE, 17118MVE, 17023SAB, 08110PTO, 08126SJO, 08169PRA,
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08089GAV, 08056CAS, 43153BAM, 43148MOR, 43171RAC, 43905LLE, 43092VIE,
43092SIR, 43092SOL, 43092MIS, 43092SFE, 43092CAL, 43092BOT, 43162ARE,
43162ALU, 43013BOC, 43104SLN, 43104MOR, 43906CRG, 43906BAC, 43104BUE,
43906PER, 43013JOA, 43013BOT, 43906ARN, 43901RIU, 17092CAN, 17202GIV,
17095TRO, 43163MAR, 43163SSA, 43163CMR, 43163FRA, 43131CGI, 43038CAV,
43038ESQ, 43083ARD, 17047CCB, 17047CCM, 17178GOL, 17199ESU, 17199EST,
17023ABA, 17023SAB, 17023SAN, 08110PTO, 08110POU, 08110POM (i sector entre
aquestes platges, sense codi), 08035ROQ, 08235MUR, 08006CAV, 08219PON, 08172LLE,
08169ARA, 08169SEM, 08169REM, 08307RIR, 08307LLA, 08074DFX, 08074SAL,
08074GAV, 08074MOT, 43051CUN, 43163MAD, 43163SSA, 43050CRE, 43153MTN,
43148TAM, 43038CAV, 43038REG i 43092EST.
Resposta
D’acord amb els criteris exposats als informes emesos per la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural (veure Annex), mantingudes converses amb aquesta Direcció
General i analitzades les característiques de cada platja i el seu àmbit, les platges que es
detallen a la taula 1.1 han canviat la seva classificació d’urbanes a naturals. En aquest canvi
de classificació s’ha tingut en compte que no es produís una incidència rellevant en les
autoritzacions que habitualment es concedeixen en aquestes platges.
Com a conseqüència dels citats informes i amb els matisos que esmenten sobre algunes
platges, s’han dividit aquestes en trams per tal de localitzar la preservació de la platja en un
tram concret i mantenir la resta de la platja com a urbana; en algun cas s’ha delimitat un nou
tram (veure a la Taula 1.2 els trams amb el símbol (*)).
A continuació de la Taula 1.2, es justifiquen aquelles que no canvien d’urbanes a naturals, si
bé que es manté el requeriment d’informe per part de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural (DGPAMN).

Taula 1.2 Platges que canvien de classificació d’urbana a natural
Municipi
El Port de la Selva

17140VID Platja d’en Vidal

Cadaqués

17032CAI Platja dels Caials

L’Escala
Pals
Begur
Sant Feliu de Guíxols
Gavà
Tarragona
Vila-seca
Salou
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Platja

17032CNF Platja Confitera
17032GRO Platja d’en Ros
17032PRF Platja d’en Perefet
17032RST Platja del Racó d’en
Sanés
17062DUN Platja del Riuet
17124CUL Platja del Massot (*)
17013RIN Platja de Port des Pi (*)
17160CND Platja de Candell
08089GAA Platja de l’Estany
43148LLA Platja Llarga (*)
43148LLN Platja Llarga (*)
43171PIN Platja de la Pineda (*)
43171PIP Platja de la Pineda (*)
43905AAA Cala Reguerot de
Claveguer
43905CRN Cala Crancs
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43905LLN Platja Llarga (*)
43905PEN Platgeta de Penya
Tallada
Mont-roig del Camp
43092CLN Platja de la Casa dels
Lladres (*)
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
43162BEA Cala Bea
43162ARN Platja de l’Arenal (*)
L’Ametlla de Mar
43013AAA Platja de lo Codolar de
l’Almadrava
43013AMS Platja de les Ampolles
43013CLF Platja de Calafató
43013ETT Platja de l’Estany Tort
43013FOM Cala Forn
43013MOS Cala Mosques
43013PSJ Cala Petita de Sant Jordi
43013XEL Platja de Xelin
L’Ampolla
43906AAA Barranc de Perales
43906BAC Platja de Baconer
43906PER Platja de Perales
El Perelló
43104BUE Cala Buena
(*) Trams nous o trams fragmentats amb l’objecte d’incorporar les
singularitats mediambientals existents

Tot seguit, es valoren els trams de platges que es mantenen la seva classificació com a
urbanes.
Cadaqués
Es considera correcte mantenir la classificació de tram urbà la Platja de Ses Oliveres
(17032OLI) i la Platja de S’Arenella (17032AAB), atès que ambdues tenen sòl urbà darrera
platja (segons el MUC) i disposen d’accés rodat i per vianants i l’entorn de la platja presenta
elements naturals de forma fragmentada.
Segons l’informe de la DGPAMN, les esmentades platges estan en l’àmbit d’exclusió del
Parc Natural del Cap de Creus i en l’àmbit d’interès florístic per a l’espècie de flora protegida
i amenaçada Limonium geronense. Per tot l’exposat, es considera adequat mantenir la
classificació de platja urbana, però amb la necessitat de requerir informe al Servei de Fauna
i Flora en la tramitació de les autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic
maritimoterrestre.

Torroella de Montgrí i Pals
Es manté com a urbana la Platja de la Fonollera i Mas Pinell (17199FON) tenint en compte
el següent: els terrenys confrontants a la platja tenen règim urbà segons el MUC i tenen la
classificació C1 d’acord amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner; i d’acord amb
l’informe de la DGPAMN, es tracta d’una platja urbana però amb valors naturals pel que fa
als sistemes dunars, inclosa en l’àmbit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter, i en l’àmbit d’interès florístic per a l’espècie de flora protegida i catalogada com a
amenaçada, Stachys marítima. Tenint en compte que cal evitar qualsevol ocupació que
afecti el sistema dunar amb excepció de les actuacions que tinguin per objecte la seva
protecció, es considera adequat mantenir la classificació de platja urbana, però amb la
necessitat de requerir informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les
autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
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Tanmateix, tenint en compte els valors naturals presents, s’ha incorporat un nou tram de
platja de caràcter natural, en el terme municipal de Pals, anomenat Platja del Massot
(17124CUL), entre la urbanització de Mas Pinell i el Rec del Molí de Pals.
Pals
La Platja Gran (17124PAU) és l’única platja definida com a urbana en el municipi de Pals,
els terrenys confrontants a la platja tenen règim urbà segons el MUC, i existeixen diferents
elements que delimiten la platja (edificacions, infraestructura viària) i està dotada de serveis
com aigua potable, electricitat i clavegueram. No obstant, atès que segons l’informe de la
DGPAMN, es tracta d’una platja inclosa en l’àmbit d’interès florístic per a les espècies de
flora protegida i catalogades com a amenaçades, Stachys marítima i Poligonum robertii, es
considera adient mantenir la classificació de platja urbana, però amb el requeriment de
sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les autoritzacions i
concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
Begur
Segons l’informe de la DGPAMN, la Platja del Racó (17013RAC) es troba inclosa en l’àmbit
d’interès florístic per a les espècies de flora protegida i catalogades com a amenaçades,
Stachys marítima i Poligonum robertii. Atès que el sòl confrontant a la platja té règim urbà
segons el MUC; no està inclosa en espai natural protegit; existeixen al seu extrem nord
diferents elements que delimiten la platja (edificacions, infraestructura viària), i està dotada
d’accés rodat i per a vianants, es manté la classificació de platja urbana, però amb la
necessitat de sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les sol·licituds
d’autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre que se situïn en
aquesta platja.
En segon lloc, d’acord amb l’informe de la DGPAMN, la platja amb codi 17013RIE, que
incloïa pròpiament la Platja de sa Riera i la Platja de Port des Pi, està inclosa en l’àmbit de
l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (IEICC), amb presència del Geòtop 352:
“Discordances de la platja del Racó i de la punta de la Creu”. A més, una part de la Platja de
Port des Pi està inclosa en l’espai protegit de Muntanyes de Begur i a Natura 2000 “Litoral
del Baix Empordà”. Per aquest motiu, s’ha considerat adequat definir dos trams de platja: la
Platja de sa Riera (17013RIE) entre les fites M-148 i M-136 com a platja urbana, i la Platja
de Port des Pi (17013RIN) entre les fites M-5 i M-9 com a platja natural. Aquestes estan
separades físicament pel sortint rocallós es Calabursó Gros.
Tossa de Mar
La Platja de la Mar Menuda (17202MME) es troba delimitada per un passeig marítim i
disposa d’accessos, tant rodat com per a vianants, i està dotada de serveis (aigua potable,
electricitat i clavegueram), a més, els terrenys els terrenys confrontants a la platja tenen
règim urbà segons el MUC i presenten una densitat elevada d’edificacions. Tanmateix, vist
que segons l’informe de la DGPAMN, es tracta d’una platja inclosa en l’àmbit d’interès
florístic per a l’espècie de flora liquènica protegida i catalogada com a amenaçada, Roccela
phycopsis, es considera correcte mantenir la classificació de platja urbana, però amb el
requeriment de sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les
autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
El Prat de Llobregat
Segons l’informe de la DGPAMN, la Platja de Can Camins (08169PRA) està inclosa en
l’àmbit d’interès florístic per a l’espècie de flora protegida Orobanche foetida, especialment al
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sector nord. Per aquest motiu, s’ha perllongat la longitud de la Platja de la Roberta
(08169MIL), determinada com a natural, fins a la fita M8-29, coincidint amb el canvi
d’amplada de 100 m a 20 m de la zona de servitud de protecció. D’aquesta manera, la Platja
de Can Camins (tram urbà) resulta delimitada entre les fites M8-29 i M8-46.
Gavà
La zona nord de la Platja de l’Estany (08089GAA) està inclosa a l’espai protegit i Natura
2000 del “Delta del Llobregat”; també, tota ella és àrea d’interès florístic per a les espècies
de flora protegida Maresia nana i Orobanche foetida. La DGPAMN proposa reclassificar
l’àmbit situat més al nord de platja urbana a platja natural, atès que pertany a un espai
protegit. Per tant, al litoral del municipi de Gavà s’ha determinat un tram natural anomenat
Platja de l’Estany (08089GAA) entre les fites M6-55 i M6-58, i s’ha perllongat el tram urbà
anomenat Platja de Gavà (08089GAV), quedant finalment aquest tram entre les fites M6-1 i
M6-55.
Pel que fa a la Platja de Gavà, la platja està inclosa en l’àmbit d’interès florístic de les
espècies de flora protegida i catalogades com a amenaçades, Halimium halimifolium,
Maresia nana i Orobanche foetida. Vist que els terrenys confrontants a la platja tenen règim
urbà segons el MUC i tenen la classificació C1 d’acord amb el Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner, i a més, està delimitada per un passeig marítim i disposa d’accés rodat i
per a vinents i dotada de serveis (aigua potable, electricitat, clavegueram), es manté la seva
classificació com a urbana, però amb el requeriment de sol·licitar informe al Servei de Fauna
i Flora en la tramitació de les autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic
maritimoterrestre.
Castelldefels
Segons l’informe de la DGPAMN, la Platja de la Pineda (08056CAS) està inclosa en l’àmbit
d’interès florístic de les espècies de flora protegida i catalogades com a amenaçades,
Halimium halimifolium, Maresia nana i Orobanche foetida. Vist que els terrenys confrontants
a la platja tenen règim urbà segons el MUC i està delimitada per un passeig marítim i
disposa d’accés rodat i per a vianants i dotada de serveis (aigua potable, electricitat,
clavegueram), es manté la seva classificació com a urbana, però amb el requeriment de
sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les autoritzacions i
concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
Tarragona
Pel que fa a la Platja de l’Arrabassada (43148ARR), segons l’informe de la DGPAMN, en
aquesta platja es va produir l'any 2014 la nidificació de tortuga babaua (Caretta caretta), tal
com va succeir a la Platja Llarga de Tarragona. La tortuga babaua és una espècie protegida
que necessita d’unes condicions de tranquil·litat i foscor determinades, així com d'unes
característiques de la sorra adients i d'altres factors encara no prou coneguts (batimetria
favorable, etc.). Analitzada aquesta platja, vist que els terrenys confrontants tenen règim
urbà segons el MUC, està delimitat per passeig marítim i d’altres elements, i disposa de
serveis (aigua potable, electricitat i clavegueram), i no està dins de cap espai natural
protegit, s’ha considerat adient de mantenir-la com a platja urbana, però amb el requeriment
de sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les autoritzacions i
concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
Per altra banda, la Platja Llarga del municipi de Tarragona ha estat definida inicialment pels
següents tres trams urbans (de sud a nord): 43148LLA, 43148LLR, i 43148LLG.
Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 80 01
http://www.gencat.cat/territori

8

Segons l’informe de la DGPAMN, atesa l’enorme longitud d’aquesta platja, es proposa
reclassificar els tres trams (43148LLA, 43148LLR i 43148LLG) de platja urbana a platja
natural. Aquests tres trams de platja són d'especial interès atès que aquesta platja és una de
les úniques de Catalunya on s'ha produït nidificació exitosa de tortuga babaua, Caretta
caretta, espècie protegida que com s'ha comentat, necessita d’unes condicions de
tranquil·litat i foscor determinades, així com d'unes característiques de la sorra adients i
d'altres factors encara no prou coneguts (batimetria favorable, etc.). A més, diversos sectors
d'aquesta platja estan inclosos en l’àmbit d’interès florístic per a les espècies de flora
protegida Limonium girardianum, Maresia nana, Halimium halimifolium. A més a més, l’àmbit
nord confronta al nord amb l’espai protegit terrestres i marí Tamarit – Punta de la Mora –
Costes del Tarragonès.
També, cal tenir en compte que en els terrenys confrontants a la part central de la Platja
Llarga existeixen edificacions amb una densitat elevada, hi ha dotació de serveis (aigua
potable, electricitat i clavegueram), i hi ha accés rodat i per a vianants.
Per tot això, s’ha determinat dividir la Platja Llarga en quatre trams, dos naturals i dos
urbans (de sud a nord): 43148LLA (natural, entre les fites M-1 i M-5), 43148LLR (urbana,
entre les fites M-5 i M-13), i 43148LLG (urbana, entre les fites M-13 i M-23) i 43148LLN
(natural, entre les fites M-23 i M-26), sent necessari sol·licitar informe al Servei de Fauna i
Flora en la tramitació de les autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic
maritimoterrestre.
Salou
En relació amb la Cala Vinya (43905VIN) i la Cala Font (43905FON), segons l’informe de la
DGPAMN, es tracta de caletes ubicades al Cap de Salou i incloses en l’Espai d’Interès
Geològic del Cap de Salou (311), que, malgrat la seva actual urbanització turística,
constitueix un magnífic exemple d'aflorament on es pot observar l'estructura compressiva
alpina i les successions de materials mesozoics i paleògens. El tall geològic al llarg de la
costa, entre la Platja dels Capellans i la Punta del Far, permet observar molt bé l'estructura
d'encavalcament, permet igualment l'observació i reconeixement dels materials terciaris en
el sector comprés entre la Platja dels Capellans - Punta Grossa, i l'itinerari entre la Cala de
la Font i la Punta del Far permet estudiar la sèrie mesozoica. Per aquests motius l’àmbit té
un elevat valor didàctic i també científic. Cal remarcar també que totes aquetes cales són
també àrees d’interès florístic per a les espècies Limonium gibertii i Halimium halimifolium.
També, cal tenir en compte que en els terrenys confrontants a aquestes dues cales
existeixen edificacions amb una densitat elevada, hi ha dotació de serveis (aigua potable,
electricitat i clavegueram), i hi ha accés rodat i per a vianants. A més, està exclosa d’espai
natural protegit.
Per tot això, i atenent les característiques de l’entorn, es manté la seva classificació com a
urbana, però amb el requeriment de sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la
tramitació de les autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
En segon lloc, pel que fa a la Platja Llarga (43905LLA), segons l’informe de la DGPAMN,
aquesta platja està inclosa en l’Espai d’Interès Geològic del Cap de Salou (311) i és àrea
d’interès florístic per a les espècies de flora protegida de Limonium gibertii i Halimium
halimifolium. El seu alt grau de naturalitat en un entorn altament urbanitzat li confereix un
elevat valor, per tant es demana la reclassificació a platja natural.
Per altra banda, els terrenys confrontants a aquesta platja tenen règim de sòl no
urbanitzable, i disposa de dotació de serveis (aigua potable, electricitat, clavegueram) i
d’accés rodat i per vianants.
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Tenint en compte les característiques de l’entorn i els valors naturals presents, s’ha
considerat adequat dividir la Platja Llarga en dos trams (de sud a nord): 43905LLA (urbana,
entre les fites M-29 i M-34) i 43905LLN (natural, entre les fites M-34 i M-7), amb el
requeriment de sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les
autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
Per últim lloc, segons l’informe de la DGPAMN, la Platja de Llenguadets (43905LLE) està
inclosa en l’Espai d’Interès Geològic del Cap de Salou (311) i és àrea d’interès florístic per a
les espècies Limonium gibertii i Halimium halimifolium. Per les seves reduïdes dimensions
es demana que sigui tractada en les peticions d’autoritzacions com a platja natural.
Els terrenys confrontants a aquesta platja tenen règim de sòl urbà amb una densitat elevada
d’edificacions, amb accés rodat i per a vianants i amb dotació de serveis (aigua potable,
electricitat, clavegueram).
Per tant, atenent les característiques de l’entorn i els valors naturals presents, es considera
adequat mantenir, en aquest cas, la classificació del tram com a urbà, amb la necessitat de
sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les autoritzacions i
concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
Mont-roig del Camp
D’acord amb l’informe de la DGPAMN, a l’entorn de la Platja de la Casa dels Lladres
(43092CLL) a Mont-roig del Camp, hi ha trams a l’interior on la classificació del sòl és no
urbanitzable, així com l’absència d’elements artificials com infraestructures viàries o
passejos. Pel que fa elements del patrimoni natural, es tracta d’una platja en l’àmbit d’una
zona d’interès florístic per a les espècies de Limonium girardianum i Halimium halimifolium.
Cal destacar que l’àmbit marí confrontant està declarat espai protegit i Natura 2000, Cap de
Santes Creus-Litoral meridional tarragoní, pels seus valors d’avifauna marina i fanerògames
marines. El seu alt grau de naturalitat en un entorn altament urbanitzat li confereix un elevat
valor.
Per aquests motius, s’ha determinat dividir la Platja de la Casa dels Lladres en tres trams, un
natural i dos urbans (de sud a nord): 43092CLU (urbà, entre les fites M-117 i M-114),
43092CLN (natural, entre les fites M-114 i M-109) situada davant del sòl no urbanitzable, i
43092CLL (urbana, entre les fites M-109 i M-86), sent necessari sol·licitar informe al Servei
de Fauna i Flora en la tramitació de les autoritzacions i concessions d’ocupació en domini
públic maritimoterrestre.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
La Platja de l’Arenal (43162ARE) està inclosa en l’àmbit d’interès florístic per a l’espècie
protegida Maresia nana. En aquesta platja es troben les poblacions més importants de
Catalunya d’aquesta espècie, que es troba en regressió i de la qual s’han anat perdent
diverses poblacions les darreres dècades.
Tenint en compte aquests valors naturals presents i les característiques dels terrenys
confrontants a aquesta platja (règim de sòl urbà, existència de passeig marítim i accessos
rodat i per a vianants, dotació de serveis), es proposa definir una platja amb classificació
natural, amb codi 43162ARN entre les fites M-29 i M-25 i mantenir la resta com a urbana,
sent necessari sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les
autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
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L’Ampolla
La Platja del Cap Roig (43906CRG) es troba, d’acord amb l’informe de la DGPAMN, en
l’àmbit d’interès florístic per a l’espècie de flora protegida i catalogada com a amenaçada,
Limonium gibertii, i també, confronta amb l’espai marí protegit i Natura 2000 “Litoral
meridional tarragoní”.
Els terrenys confrontants a aquesta platja tenen règim de sòl urbà, disposen d’accés rodat i
per a vianants, i estan dotats de serveis (aigua potable, electricitat). A més, es tracta d’una
platja amb una amplada considerable (uns 25 m) on es desenvolupen diferents serveis de
temporada.
Per tot això, tenint en compte els valors naturals existents i les característiques de l’entorn,
es considera adequat mantenir la classificació d’aquest tram com a urbana, amb el
requeriment de sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les
autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.

Perelló
La Platja del Morro de Gos (43104MOR) i la Platja de Santa Llúcia (43104SLN) es troben
en l’àmbit d’interès florístic per a l’espècie de flora protegida i catalogada com a amenaçada,
Limonium gibertii. A més a més, confronta amb l’espai marí protegit i Natura 2000 “Litoral
meridional tarragoní”. D’acord amb l’informe de la DGPAMN, cal adoptar mesures per tal de
preservar les espècies de flora protegides per la legislació catalana en front qualsevol
actuació i demanar informe al Servei de Fauna i Flora. A més, cal garantir que qualsevol
ocupació o activitat autoritzada en l’àmbit marí sigui compatible amb l’instrument de gestió
de la ZEC i altra normativa sectorial. Es proposa reclassificar aquests trams, de platja
urbana a platja natural.
Aquestes dues platges estan situades davant de sòl urbà i estan delimitades per un passeig
marítim i una infraestructura viària existents. Tot i que la densitat d’edificacions present és
baixa, en aquests trams es desenvolupen de manera significativa els serveis de temporada
(guingueta, dutxes...). Per altra banda, les platges pròximes a aquestes dues, la Platja de
Santa Llúcia (43104SLL) i la Cala Buena (43104BUE) estan classificades com a naturals.
Per tant, es manté la classificació d’urbana en aquestes platges, amb el requeriment de
sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les autoritzacions i
concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
Deltebre
En relació amb la Platja de Riumar (43901RIU), El tram nord està classificat com a platja
urbana per la seva confrontació amb el sòl urbà de la Urbanització Riumar, l’existència d’un
passeig marítim i de tots els serveis habituals de platja. Un cop superat el tram urbà, està
classificada com a platja natural. Segons l’informe de la DGPAMN, en el tram urbà es dona
la presència de dues espècies de flora protegida i catalogada com a amenaçada: Limonium
densissimum i Limoniastrum monopelatum. D’altra banda, en el tram urbà també hi ha la
presència d’un important sistema dunar amb vegetació halòfila associada, que està
delimitada per tanca i acordonaments. Per la qual cosa, caldrà evitar qualsevol ocupació del
sistemes dunars existents, tant els acordonats com els que puguin no estar-ho en l’actualitat.
Per tot això, tenint en compte la tipologia de sòl existent al seu reraplatja i els seus valors
naturals presents, es considera adient de mantenir-la com a platja urbana, però amb el
Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 80 01
http://www.gencat.cat/territori

11

requeriment de sol·licitar informe al Servei de Fauna i Flora en la tramitació de les
autoritzacions i concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
A la taula 1.3 hi figuren totes aquelles platges que, d’acord amb els informes emesos per
DGPAMN i per les consideracions exposades anteriorment, requereixen del seu informe
prèviament a l’autorització o concessió d’ocupació en domini públic maritimoterrestre.
Taula 1.3 Platges que requereixen de l’informe previ del Servei
de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural
Municipi
Portbou

17138PTT Platja Petita

Llançà

17092CAN Platja de Canyelles

Cadaqués

17032AAB Platja de S’Arenella
17032GRO Platja d’en Ros
17032OLI Platja de Ses Oliveres
17047 CCB Platja de Can Comes
17047 CCC Platja de Can Comes
17178GOL Platja de Can Martinet
17062DUN Platja del Riuet
17062IMA Platja de l’Illa Mateua
17199EST Platja de l’Estartit (la
Gola)
17199ESU Platja de l’Estartit (la
Pletera)
17199FON Platja de la Fonollera i
Mas Pinell
17124CUL Platja del Massot
17124PAU Platja Gran
17013RIE Platja de sa Riera
17013RIN Platja de Port des Pi
17118MVE Cala Morro del Vedell
17202GIV Cala Giverola
17202MME Platja de la Mar
Menuda
17095TRO Caleta d’en Trons
17023ABA Platja de s’Abanell
17023SAB Platja de s’Abanell
17023SAN Platja de s’Abanell
08110POM Platja de la Conca
08110POU Platja de la Conca
08110PTO Platja de la Punta de
la Tordera
08035ROQ Platja de les Roques
08235MUR Platja de la Murtra
08040CAV Platja del Cavaió
08219PON Platja de Ponent
08172LLE Platja de Llevant
08126SJO Platja de Sant Joan
08169ARA Platja de Ca l’Arana
08169PRA Platja de Can Camins
08169REM Platja del Remolar

Castelló d’Empúries
Sant Pere Pescador
L’Escala
Torroella de Montgrí

Pals
Begur
Palamós
Tossa de Mar

Lloret de Mar
Blanes

Malgrat de Mar

Calella
Sant Pol de Mar
Arenys de Mar
Vilassar de Mar
Premià de Mar
Montgat
El Prat de Llobregat
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Gavà
Castelldefels
Cubelles

Vilanova i la Geltrú
Cunit
El Vendrell

Roda de Berà
Creixell
Torredembarra

Tarragona

Vila-seca
Salou

Cambrils

Mont-roig del Camp

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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08169SEM Platja de la Ricarda
08089GAV Platja de Gavà
08056CAS Platja de la Pineda
08074DFX Platja del Delta del
Foix
08074GAV Platja de les Gavines
08074MOT Platja de la Mota de
Sant Pere
08074SAL Platja de les Salines
08037LLA Platja Llarga
08037RIR Platja de Ribes-roges
43051CUN Platja de Cunit Llevant
43163CMR Platja de Coma-ruga
43163FRA Platja del Francàs
43163MAD Platja de les
Madrigueres
43163MAR Platja de les
Madrigueres
43163SSA Platja de Sant
Salvador
43131CGI Platja de Costa
Daurada
43050CRE Platja de Creixell
43153BAM Platja del Barri
Marítim
43153MUN Platja de Muntanyans
43148ARR Platja de
l’Arrabassada
43148LLA Platja Llarga
43148LLG Platja Llarga
43148LLN Platja Llarga
43148LLR Platja Llarga
43148MOR Platja de la Mora
43148TAM Platja de Tamarit
43171RAC Platja del Racó
43905CRN Cala Crancs
43905FON Cala Font
43905LLA Platja Llarga
43905LLE Platja de Llenguadets
43905VIN Cala Vinya
43038ARD Platja de l’Ardiaca
43038CAV Platja del Cavet
43038ESQ Platja de l’Esquirol
43038REG Platja del Prat d’en
Forés (Regueral)
43092BOT Cala Bot
43092CAL Cala Califòrnia
43092EST Platja de l’Estany
Gelat
43092MIS Cala del Misteri
43092SFE Cala Santa Fe
43092SIR Cala de les Sirenes
43092SOL Cala del Solitari
43092 VIE Cala dels VienesosEspenyals
43162ALU Platja de l’Almadrava

13

L’Ametlla de Mar

El Perelló

L’Ampolla

Deltebre
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43162ARE Platja de l’Arenal
43162ARN Platja de l’Arenal
43162ARR Platja de l’Arenal
43162ARU Platja de l’Arenal
43013BOC Platja de Bon Capó
43013BOT Platja de Bon Caponet
43013JOA Cala Pepo
43104BUE Cala Buena
43104MOR Platja del Morro de
Gos
43104SLN Platja de Santa Llúcia
43906ARN Platja de l’Arenal
43906BAC Platja del Baconer
43906CRG Platja del Cap Roig
43906PER Platja de Perales
43901RIU Platja de Riumar

14

3. AL·LEGACIONS PRESENTADES PELS AJUNTAMENTS
1. Ajuntament de Llançà (Reg. núm.10460, de 01/06/2016)
L’Ajuntament de Llançà al·lega que caldria tenir en compte a les fitxes de les platges del
seu municipi una sèrie de serveis que manca en la informació d’aquestes i un error en
una fotografia d’una platja.
Resposta
Revisats els serveis indicats per l’Ajuntament, s’accepta la proposta d’incloure’ls a les
fitxes corresponents i corregir la fotografia de la platja de Canyelles.

2. Ajuntament del Port de la Selva (Reg. núm. 5222, de 29/04/2016)
L’Ajuntament del Port de la Selva presenta una relació de les platges urbanes i naturals
segons la seva consideració, en la que detalla les coordenades UTM i una
ortofotoimatge. També proposa el canvi de la toponímia d’alguna de les platges.
Resposta
L’Ajuntament proposa afegir les platges urbanes següents: Cala dels Brans, Platja de
l’Olla, Platja de la Colomera, platja d’Aquí de Sota; i les platges naturals següents: Escar
del Faroler, Platja de les Clisques, Cala Cativa; Cala Torta, Cala del Corquell, Cala
d’Aiguadolç, Cala Ravaner, Cala S’Arenassa.
D’acord amb els criteris exposats en la memòria, no s’inclouen en aquest catàleg les
platges tenen una longitud inferior a 20 m lineals, ni penya-segats ni costes rocoses.
Respecte la platja d’Aquí de Sota es troba a l’interior de l’àmbit portuari amb ús exclusiu
de varada d’embarcacions.
L’Ajuntament també proposa afegir les platges següents: Platja de la Colomera, Cala
Galera,
S’inclouen aquestes platges atesa la seva longitud i es classifica com a urbana per seves
característiques la platja de la Colomera i com a natural la Cala Galera.
L’Ajuntament proposa dividir la platja d’en Taita en 3 platges de toponímia diferent: Platja
d’en Rabés, Platja d’en Taita i platja de l’Erola.
S’accepta aquesta divisió i es manté la classificació com a urbana de la platja Paratge de
Taita per a cada una de les noves platges.
L’Ajuntament proposa canviar la toponímia de les platges següents:
- platja de Sota s’Aranella per platja del Solà de s’Aranella
- Cala Tavellera per cala Taballera (indicant que tot i que hi ha teories que defensen que
etimològicament és Tavellera, al Port ho escrivim: Taballera).
- Cala Portixó per cala Serena
La toponímia d’aquestes platges és la que consta als plànols oficials de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i es manté el topònim que consta en aquest
catàleg perquè entenem que en aquest cas concret preval la toponímia detallada per
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l’ICGC, i afegim la toponímia detallada de manera indicativa. En el supòsit que el
municipi consideri que ha de canviar la toponímia, cal que adreci la petició a l’ICGC.

3. Ajuntament de Cadaqués (Reg. núm. 5745, de 09/05/2016)
L’Ajuntament de Cadaqués proposa el canvi de la toponímia d’alguna de les platges del
catàleg, dividir la platja d’es Llaner Gros en dues: es Llaner Gros i es Llaner Petit, alguna
correcció de les dades de les fitxes i un error en una fotografia d’una platja.
Resposta
La toponímia de les platges és la que consta als plànols oficials de l’ICGC, i es manté el
topònim que consta en aquest catàleg perquè entenem que en aquest cas concret preval
la toponímia detallada per l’ICGC, i afegim la toponímia detallada de manera indicativa.
En el supòsit que el municipi consideri que ha de canviar la toponímia, cal que adreci la
petició a l’ICGC.
- Codi 17032BAL Platja d’en Ballesta (s’Alqueria Petita)
- Codi 17032CLP Platja Cala Culip: es manté el topònim
- Codi 17032GEN Platja Cala Gentil, és el topònim de l’ICGC i en ella hi ha la barraca
de Culip
- Codi 17032LLG Platja d’es Llaner Gros (s’afegeix Gran)
- Codi 17032EXU Platja de s’Eixugador (s’afegeix també Sant Antoni)
Es fan els canvis de toponímia de les platges següents:
- Codi 17032AAD Cala Jugadora per Racó des Barrilers
- Codi 17032RBA Racó des Barrilers per Cala Jugadora
- Codi 17032LLU Platja d’en Lluís
S’accepta la proposa dividir la platja d’es Llaner Gros, amb codi 17032LLG en dues:
platja d’es Llaner Gros, amb codi 17032LLG, de les fites M-35 - M-39 i platja d’es Llaner
Petit, amb codi 17032LLP, de les fites M-39 - M-44. Les dades de les fitxes i classificació
seran les mateixes per a les dues platges.
Es corregeixen les fites de la fitxa codi 17032POA de la platja es Poal amb les fites M-5 M-8.
Respecte la introducció de rampes d’avarada, molls i altres serveis similars com a
dotació de serveis, en aquest catàleg només s’han tingut en compte els accessos per a
vianants i rodat i el subministrament de serveis d’aigua, electricitat, enllumenat i
evacuació d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram. Per tant, seguint els criteris
exposats a la memòria no procedeix introduir aquests serveis.

4. Ajuntament de Sant Pere Pescador (Reg. núm. 9002, de 09/05/2016)
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador presenta un escrit on fa els següents aclariments:
1. La classificació segons el Pla Director del Sistema Costaner (PDUSC) és sòl no
urbanitzable costaner inclòs en PEIN amb clau UN-CPEIN i codi gràfic CPEIN.
2. L’amplada de la servitud de protecció supera els 100 metres i per tant l’amplada de
servitud és superior als 20 metres.
3. La dotació de serveis: a la platges de Can Sopa i del Cortal de la Devesa també
disposen dels serveis d’aigua potable i electricitat.
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Resposta
S’introdueix la clau CPEIN en aquelles platges que tenen aquesta classificació segons el
PDUSC i s’especifica en les fitxes de les platges.
Respecte l’amplada de servitud de protecció, es corregeix l’amplada a les platges del
municipi com a superior als 100 metres, excepte a la platja de Can Sopa on en una part
de la platja la servitud de protecció és de 20 m.
Revisats els serveis indicats per l’Ajuntament, s’accepta la proposta d’incloure’ls a les
fitxes corresponents.

5. Ajuntament de Torroella de Montgrí (Reg. núm. 5474, de 04/05/2016)
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí presenta dos informes:
- Informe de l’Àrea de Turisme i Platges que fa una relació dels serveis de temporada de
cada platja; especifica que a la Cala Ferriol no apareixen Cala Calella ni Cala Pedrosa;
manca de codificació d’una de les fitxes; manifesten que la platja 17199RRF correspon
a un sector de la Cala Montgó.
- Informe del Servei de Medi Ambient i Salut fa les següents consideracions:
− Codi 17199ESU les fotografies que es mostren no són representatives i caldria
diferenciar entre la part urbanitzada i la resta, que es podria unir al codi 17199EST.
− Codi 17199ESN el règim del sòl no és urbà sinó no urbanitzable, hi ha accés per
vehicles.
− Codi 17199FER especifica que hi ha accés per vianants a través d’un camí. Sol·licita
que s’inclogui Cala Calella i Cala Pedrosa.
− Codi 17199GTN correspon a la platja de la Fonollera i no a Mas Pinell.
− Codi 17199FON correspon a la platja de Mas Pinell i no a la Fonollera.
− Fitxa sense codificar i sense representació cartogràfica.
− Codi 17199MON indica que no té elements naturals de forma fragmentada.
− Codi 17199RRF es tracta d’un racó de la platja anterior sense elements a nivell
pràctic que el diferenciïn.
Resposta
El municipi de Torroella de Montgrí té com figura principal de planejament el POUM amb
expedient 2000/000863/G. En els plànols O.2G i O2I d'aquest expedient aquests àmbits
estan qualificats com a SL Sistema litoral la platja de l’Estartit amb codi 17199ESU i la
platja de l’Estartit amb codi 17199ESN es troba dins del sector transversal PEP-2.
Ambdues platges estan dins del PEIN el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i altres
figures d’espais naturals protegits: Reserva Natural Parcial dels Aiguamolls del Baix Ter,
Xarxa Natura 2000 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter. La platja de l’Estartit amb codi
17199ESN també està dins la zona humida el Ter Vell (codi 04001007). Es modifica la
fitxa la classificació del sòl com a sòl no urbanitzable.
A la fitxa de la platja de l’Estarit codi 17199ESN s’afegeix l’accés per vehicles i a la fitxa
codi 17199FER de la platja Cala Ferriol s’afegeix l’accés per a vianants.
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D’acord amb els criteris exposats en la memòria, no s’inclouen en aquest catàleg les
platges tenen una longitud inferior a 20 m lineals, ni penya-segats ni costes rocoses. Per
tant, no s’han inclòs les platges de Cala Calella i Cala Pedrosa.
Respecte les platges amb codis: 17199ESU, 17199EST, 17199ESB, 17199ESN,
17199GTN i 17199FON, revisada la toponímia publicada per l’ICGC i atenent a les
al·legacions de l’Ajuntament que faciliten la identificació de cada tram de platja, es
realitzen els canvis següents:
- La platja 17199ESU es canvia el topònim per: Platja de l’Estartit (la Pletera).
- La platja 17199EST es canvia el topònim per: Platja de l’Estartit (la Gola).
- La platja 17199ESB es canvia el topònim per: Platja de l’Estartit (els Griells).
- La platja 17199ESN es canvia el topònim per: Platja de l’Estartit (Ter Vell).
- La platja amb codi 17199GTN es canvia el topònim per Platja de la Gola del Ter.
- La platja urbana amb codi 17199FON, situada davant la urbanització Mas Pinell, es
manté la toponímia de Platja de la Fonollera i Mas Pinell
- La platja 17199GTR el nom queda com a Platja de la Fonollera.
En el supòsit que el municipi consideri que ha de canviar la toponímia, cal que adreci la
petició a l’ICGC.
Respecte Codi 17199MON Cala Montgó, es modifica la fitxa en el sentit que l’entorn
directe de la platja és desnaturalitzat.
Quant a la platja codi 17199RRF Platja del Racó del Rec Fondo es manté la fitxa
diferenciada respecte la Cala Montgó, codi 17199MON, perquè tot i estar dins la Cala,
les dues platges no formen una platja unitària i estan separades uns 700 metres.

6. Ajuntament de Begur (Reg. núm. 7184, de 07/06/2016)
L’Ajuntament de Begur informa favorablement la proposta de Catàleg de classificació dels
trams naturals i urbans de la costa catalana.
En la revisió del document hem detectat que en la platja de Sa Riera (codi 17013RIE) hi ha
una part de la platja que està dins del PEIN Muntanyes de Begur i l’àmbit de Xarxa Natura
2000 Litoral del Baix Empordà. Per tant, es divideix en dues: Platja de Sa Riera (codi
17013RIE) que es manté amb les característiques i classificació de la fitxa i la Platja Port
des Pi, entre fites M5 a M9 que es classifica com a natural per estar en PEIN i ENPE).

7. Ajuntament de Calonge (Reg. núm. 9818, de 23/05/2016)
L’Ajuntament de Calonge en el seu escrit dóna la conformitat al document i indica que en
algunes fitxes descriptives de les platges del municipi hi ha alguna errada gràfica o de
toponímia.
Resposta
La toponímia de les platges següents:
- Codi 17034BEL Platja de Belladona
- Codi 17034RPL Cala de les Roques Planes
És la que consta als plànols oficials de l’ICGC, i es manté el topònim que consta en
aquest catàleg perquè entenem que en aquest cas concret preval la toponímia detallada
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per l’ICGC, i afegim la toponímia detallada de manera indicativa. En el supòsit que el
municipi consideri que ha de canviar la toponímia, cal que adreci la petició a l’ICGC.
S’accepta el canvi de la toponímia de la platja amb codi 17034CRI per Platja de Can
Cristos i de la platja codi 17034MON per Platja des Monestri, d’acord amb la toponímia
oficial.
Revisada la toponímia de l’ICGC, es canvia el nom de la platja amb codi 17034CRG
Platja de Cap Roig per Platja de Sant Jordi i Platgeta de Cap Roig, entesa com a unitat
física.
Es corregeix la fotografia de la platja codi 17034BEL Platja de Belladona i s’incorpora els
servei d’aigua potable a la platja codi 17034CRG.

8. Ajuntament de Lloret de Mar (Reg. núm. 5350, de 02/05/2016)
L’Ajuntament de Lloret de Mar proposa l’ajustament de la informació d’algunes fitxes i la
inclusió de dues noves fitxes, corresponents a la Cala Morisca (límit amb el terme municipal
de Tossa de Mar) o la del sector de garbí de la platja de Fenals, que té unes característiques
diferenciades de la zona central.
Resposta
D’acord amb els criteris exposats en la memòria, no s’inclouen en aquest catàleg les
platges tenen una longitud inferior a 20 metres lineals, ni penya-segats ni costes
rocoses. També especifica que els indrets amb les característiques de platja, són totes
aquelles acumulacions de material sedimentari (ja sigui sorra, grava o còdols), que
entenem com a no consolidat. Per tant, no s’ha inclòs la Cala Morisca.
S’accepta dividir la Platja de Fenals amb codi 17095FEN en dos trams diferenciats. Un
de les fites M-16 – M-1 amb el codi 17095FEG platja de Fenals (sector de Garbí) i la
resta com a platja de Fenals, codi 17095FEN i es modifiquen les respectives fitxes.
Pel que fa al tram de platja codi 17095FEG platja de Fenals (sector de Garbí) el règim de
sòl que hi confronta està classificat com a sòl urbà d’acord amb el POUM (expedient
2005/20916/G) i les posteriors modificacions (expedients 2009/036656/G i
2011/044489/G). S’ha revisat la delimitació de la zona de servitud de protecció de la
base de dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (d’acord amb
l’article 12 de la Llei de Costes l’Administració de l’Estat és l’administració competent en
la determinació de l’atermenament) i coincideix amb la delimitació de la zona de servitud
de protecció del visor; per tant, es manté la servitud de protecció detallada al visor,
facilitada per la citada administració. S’introdueixen la resta de dades de la fitxa.
Respecte el canvi de la classificació del PDUSC de la platja de sa Somera, codi
17095SOM, s’ha revisat el PDUSC-1 i el PDUSC-2 i s’ha constatat que l’entorn està
classificat com a C-1. Malgrat això, a la fitxa també consta que aquesta platja està
inclosa en espai natural protegit. S’afegeix a la fitxa el servei d’electricitat.
A la platja amb codi 17095CNY Platja de Canyelles, s’afegeix el règim de sòl no
urbanitzable.
Quant a excloure d’espai natural protegit la Caleta d’en Trons, codi 17095TRO, es
desestima atès que la massa d’aigua confrontant a la platja està inclosa en el PEIN
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Massís de Cadiretes així com en la Xarxa Natura 2000 amb el mateix nom i que afecta al
litoral del municipi des de la Punta des Calafats fins a la Punta del Gil, aproximadament.
S’inclouen els canvis proposats a la fitxa de la platja Sa Caleta, codi 17085CAL.
A la platja de Lloret, codi 17095LLO, revisant les fitxes es considera que la primera de la
platja és la M-10 i no la M-11 que proposa l’Ajuntament, perquè aquesta darrera està
sobre un massís rocós, fora de la platja.
A les platges de sa Boadella, codi 17095BOA i Platja de sa Cova, codi 17095COV,
l’amplada de servitud de protecció és correcta i no es modifica.
Es modifiquen les fitxes de les platges amb codis 17095SCU Platja de Santa Cristina i es
prolonga fins la fitxa M-8 i 17095SCR Platja de Santa Cristina i 17095TRE Platja de
Treumal.
S’incorporen els serveis detallats per l’Ajuntament a les fitxes de: platja de sa Boadella
(electricitat i clavegueram), platja sa Cova (aigua potable l’inspector diu que no hi ha cap
servei) i platja de Santa Cristina (serveis electricitat i clavegueram, en el catàleg només
vàrem posar aigua).
S’introdueix la clau CPEIN en aquelles platges que tenen aquesta classificació segons el
PDUSC i s’especifica en les fitxes de les platges.

9. Ajuntament de Santa Susanna (Reg. núm. 4912, de 22/04/2016)
L’Ajuntament de Santa Susanna posa de manifest una errada en el tram de platja identificat
amb el codi 08261DUN (platja de les Dunes) compresa entre les fites M-26-3 i M-26-15 que
es classifica com a natural, el règim del sòl consta com a no urbanitzable i també en la
classificació segons el PDUSC que s’hi consigna, quan la classificació del sòl, d’acord amb
el PDUSC i el PGO del municipi, és de sòl urbà i demana que es rectifiqui la classificació
assignada a la platja de les Dunes sigui urbana.
Resposta
En relació amb la Platja de les Dunes (codi 08261DUN) si bé el planejament vigent
classifica una franja de sòl entre la via del tren i part de la platja com a urbà consolidat,
l’amplada d’aquesta franja fora del domini públic maritimoterrestre és de l’ordre de 8 m
des de la fita M26-7 fins a la fita M26-15 en una longitud de 625 m, que està afectada per
la franja de 6 m de servitud de trànsit.
La resta d’aquesta platja, limítrof amb Pineda de Mar, en una longitud de 382 m la franja
de sòl urbà fora del domini públic té una amplada d’entre 8 i 69 m aproximadament,
qualificada com a sistema d’equipament esportiu (clau 8c).
El sòl que limita amb la línia de ferrocarril i el vial està classificat com a sòl no
urbanitzable.
Per tant, es manté la classificació com a natural.

10. Ajuntament de Sant Pol de Mar (Reg. núm. 5979, de 12/05/2016)
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar proposa:
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Classificar com a urbanes la platja de les Roques Blanques (codi 08235RBL) i la platja
de la Murtra (tram sud) (codi 08235MUR).
Pel que fa a la platja de les Roques Blanques, s’al·lega principalment que disposa d’una
bona zona de bany i accés a la platja, i que el règim de sòl en bona part de la seva
longitud (la situada més al sud) és de sòl urbà.
Quant a la platja de la Murtra (tram sud), es manifesta que també disposa d’una bona
zona de bany i accés a la platja, i que existeixen dos aparcaments per a vehicles a la
banda nord de la carretera NII, sent una platja molt concorreguda a l’estiu. També
s’indica que si es classifica com a natural, atenent a les dimensions de les guinguetes
establertes pel Reglament general de costes, no es podria oferir un bon servei de
temporada als usuaris i incidiria negativament a la viabilitat econòmica del servei.
Resposta
Respecte la platja de les Roques Blanques (codi 08235RBL), es comprova que la meitat
de la platja, entre les fites M23-1 i M23-3, confronta amb sòl urbà consolidat d’acord amb
el planejament publicat pel MUC i una servitud de protecció de 20 m i la resta de la
platja, fins la fita M23-5 confronta amb sòl no urbanitzable, Classificació C1 en el Pla
Director Urbanístic del Sistema Costaner i una servitud de protecció de 100 m
d’amplada. Per tant, es canvia la classificació d’aquesta platja com a urbana.
Respecte la platja de la Murtra (tram sud) (codi 08235MUR) es revisa que confronta amb
sòl no urbanitzable d’acord amb el planejament publicat pel MUC, Classificació C1 en el
Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i una servitud de protecció de 100 m
d’amplada, de manera que no es pot justificar un canvi de classificació com a urbana.
Per altra banda, la longitud del tram sud d’aquesta platja és d’uns 550 m, de manera
que, d’acord amb el Reglament general de costes admetria la instal·lació de dues
guinguetes desmuntables de 70 m² d’ocupació màxima separades 300 metres entre
elles.

11. Ajuntament de Mataró (Reg. núm. 9232, de 11/05/2016)
L’Ajuntament de Mataró presenta un escrit amb les següents consideracions a fer:
1. Tram de platja de Sant Simó: sol·liciten dividir la platja en dos trams diferenciats, i
classificar com a urbà un primer tram que va des de la riera de sant Simó fins a
l’alçada del primer búnquer, que confronta amb sòl urbanitzable delimitat pel sector
PP- Pla de Sant Simó el primer i com a natural el segon tram que confronta amb el
sòl no urbanitzable de l’Espai agrari “Les Cinc Sènies”.
2. Tram de platja de Ponent: sol·licita separar-la en dos trams que estan separats per
l’espigó: la platja de Pekín on no s’autoritza el bany per proximitat al port ni es
considera apte per a l’autorització d’usos de temporada i s’empra d’avarada per a les
barques de pescadors i l’altre tram com a platja de Ponent.
3. Considera que en l’apartat “Edificacions” hauria de constar que no hi ha edificacions
perquè les platges estan delimitades per un passeig Marítim, excepte la platja de
Sant Simó, i la façana edificada es troba al l’altre costat del pas de les
infraestructures i de l’Av. Maresme. També demana que es corregeixi a la fitxa de la
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platja de Callao que delimita per Passeig Marítim en lloc d’infraestructura viària per
homogeneïtzar-les.
4. Tipus d’entorn de la platja: totes les platges excepte Sant Simó delimiten amb
passeig marítim amb espais importants amb predomini d’elements naturals amb
dunes i vegetació autòctona del litoral, reconvertint-les en espais d’imatge molt
natural i allunyades de la urbanització i demanen modificar l’entorn de les següents
platges:
- Platja de Varador i platja de Callao: predomini dels elements naturals
- Platja de Sant Simó: la natura és l’element essencial
- Platja de Ponent: desnaturalitzada
5. La platja de Callao no disposa de clavegueram.
Resposta
Respecte la platja de Sant Simó, s’ha revisat el planejament vigent a Mataró i s’accepta
dividir la platja de Sant Simó en dos trams diferenciats:
- Tram urbà: de les fites M17-56 a M17-63 (fita propera al primer búnquer), que confronta
amb sòl classificat com a sòl urbanitzable delimitat d’acord amb el planejament publicat
pel MUC.
- Tram natural: de les fites M17-63 a M17-68, que confronta amb sòl classificat com a sòl
no urbanitzable d’acord amb el planejament publicat pel MUC, i classificació C1 en el
PDUSC.
Quant a la platja de Ponent, s’accepta dividir-la en dues platges: Platja de Ponent (de les
fites M17-24 a M17-27) i platja de Pekín (de les fites M17-27 a RM-1), ambdues
classificades com a urbanes.
Pel que fa a l’apartat d’edificacions, es té en compte l’entorn proper al domini públic, en
una franja aproximada d’entre 100 i 200 m respecte aquest, el tipus d’orografia del
terreny, la vinculació de l’entorn amb el domini públic, de manera que aquestes platges
les considerem les platges urbanes del municipi de Mataró amb un front edificat de
densitat elevada que no implica la ubicació d’aquestes edificacions confrontants amb el
límit del domini públic maritimoterrestre.
Respecte l’entorn natural, aquest apartat està destinat als entorns no antropitzats, per
tant tenint en compte el paràgraf anterior i els elements presents en aquest àmbit es
considera adequada definir l’entorn de les platges de Varador i Callao com amb
elements naturals de forma fragmentada (a la fitxa diu desnaturalitzada) i a la platja de
Sant Simó predominen elements naturals.
Es valora molt positivament l’esforç per recuperar i potenciar la naturalització d’aquest
entorn.
Es corregeix la delimitació de la fitxa de la platja de Callao a Passeig marítim i no es fa
constar el servei de clavegueram.

12. Ajuntament de Premià de Mar (Reg. núm. 4816, de 20/04/2016)
L’Ajuntament de Premià de Mar manifesta les següents consideracions:
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1. En la fitxa de la platja de Ponent, en l’apartat d’Edificacions, manca indicar la
classificació. Vist l’entorn d’aquest tram de platja, proposen que sigui “Escassa
presència aïllada i baix volum”.
2. En relació a la fitxa de la platja de Llevant, la classificació de la platja és urbana, però
informen que dins d’aquest tram de platja, hi ha un espai delimitat de renaturalització
i protecció de la nidificació del corriol de cama negre.
Resposta
A la fitxa de la platja de Ponent, en l’apartat d’Edificacions, atès el front edificat al barri
del Palmar i Can Malet de l’entorn proper al domini públic, es considera que el tipus
d’edificació és el de baixa densitat, cosa que es fa constar a la fitxa.
Ens donem per assabentats de l’existència de l’espai delimitat de renaturalització i
protecció de la nidificació del corriol de cama negre. D’acord amb els informes de la
Direcció General de Polítiques Ambientals més amunt detallats, la tramitació de
qualsevol autorització en aquesta platja precisarà de l’informe previ ambiental
corresponent.

13. Ajuntament del Masnou (Reg. núm. 6787, de 30/05/2016)
L’Ajuntament del Masnou exposa les següents al·legacions:
1. No es considera adequada la classificació com a platja natural del tram de platja
delimitat per les fites M13-1 i M13-7 donat que aquest tram es troba confrontant a
una petita zona classificada com a C2 (sòl no urbanitzable costaner) però envoltada
per sòl urbà edificat, d’acord amb el plànol de zonificació del Pla General del
Masnou. A més, aquest tram no compta amb cap element natural diferenciat de les
altres platges; està delimitat per un passeig marítim i per infraestructures viàries i
ferroviàries; l’edificació del territori confrontant té una densitat d’entre el 25 i el 50%;
l’entorn està conformat amb elements naturals de forma fragmentada; hi ha
subministrament d’aigua potable; hi passa un emissari d’aigües residuals, i no està
inclòs en cap espai natural protegit. També, es manifesta que aquest tram de platja
és una unitat seguida, indestriable i amb les mateixes característiques que l’ubicat
entre les fites M12-37 i M12-51 en el terme municipal de Montgat, classificat com a
platja urbana.
2. La fotografia que acompanya al tram delimitat per les fites M13-1 i M13-7 no
correspon al municipi del Masnou.
3. Se sol·licita que en l’improbable supòsit que es desestimi l’al·legació anterior, el
règim de classificació d’aquest tram de platja com a platja natural, no afecti al
possible ús com a zona de gossos.
Resposta
Segons el Mapa Urbanístic de Catalunya, la platja del Masnou amb codi 08118MAS
consta com a Sistema hidrològic i litoral: Platja clau 2c i el sòl confrontants a l’altre costat
de les infraestructures ferroviària i viàries és un sòl no urbanitzable subzona C2 no
urbanitzable costaner 2 i d’acord amb el PDUSC la classificació del sòl confrontant és
C2; així mateix, aquesta platja sols disposa d’accés per a vianants. Per tant, d’acord amb
allò exposat a la memòria del catàleg, a aquesta platja li correspon la classificació de
natural.
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Respecte la classificació com a urbanes de les dues platges limítrofs a aquesta, el règim
del sòl confrontant és sòl urbà i sòl urbanitzable delimitat, respectivament,
Pel que fa a l’error de la fotografia de la fitxa del tram de platja delimitat per les fites M131 i M13-7 és la Platja del Masnou (natural) es canvia aquesta.
Quant al possible l’ús d’un tram de platja com a zona de gossos entenem que el
Reglament general de costes vigents no concreta aquest tipus d’ús en funció de la
classificació de la platja.

14. Ajuntament de Badalona (Reg. núm. 5429, de 04/05/2016)
L’Ajuntament de Badalona informa favorablement la proposta de Catàleg de classificació
dels trams naturals i urbans de la costa catalana.

15. Ajuntament del Prat de Llobregat (Reg. núm. 10548, de 02/06/2016)
L’Ajuntament del Prat de Llobregat manifesta la seva conformitat amb la classificació de les
platges per al seu municipi. No obstant, detecten algunes imprecisions en les fitxes de les
platges, pel que fa a la dotació de serveis i a l’apartat Edificacions així com alguna fotografia
que no es correspon amb la platja.
Resposta
Respecte les esmenes a les fitxes es realitzen les següents:
Codi 08169ARA Platja de Ca l’Arana: se suprimeix la dotació de servei de clavegueram.
Codi 08169PRA Platja de Can Camins: En aquesta platja, malgrat el clavegueram
cobreix en menys de 1/3 de l’amplada del tram de platja, en aquest document només es
té en compte la seva presència independentment de la longitud de servei de la mateixa.
La precisió de superar el terç de longitud de la platja només està especificat pel
Reglament general de costes per al servei d’enllumenat. Per altra banda, s’actualitzen
les fotografies de la fitxa i l’especifica que està proper a espai natural protegit, atès que
hi ha diferents espais Xarxa Natura 2000 limítrofs.
Codi 08169NAT Platja Naturista: en l’apartat d’edificacions es corregeix i canvia per
Escassa presència aïllada i baix volum.
Codi 08169REM Platja del Remolar: en l’apartat d’edificacions es corregeix i canvia per
Escassa presència aïllada i baix volum.
Codi 08169MIL Platja de la Roberta: en l’apartat dotació de serveis d’acord amb la
informació facilitada per l’Ajuntament no es fan constar els serveis d’electricitat,
enllumenat i clavegueram. Per altra banda, s’actualitzen les fotografies de la fitxa.
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16. Ajuntament de Viladecans (Reg. núm. 5609, de 06/05/2016)
L’Ajuntament de Viladecans proposa uns canvis d’algunes dades i aporta noves fotografies
de les fitxes de les platges de Viladecans.
Resposta
Respecte els canvis proposats a les fitxes es realitzen els canvis següents:
Platja de la Murtra: es modifica l’entorn de la platja per “Predominen els elements
naturals”.
Platja de la Pineda: a la dotació de serveis es fan constar els serveis d’aigua potable i
electricitat.
Platja de la Pineda de Cal Francès: l’ítem entorn de la platja es canvia per “La natura és
l’element essencial” i es canvien les fotografies.
Platja del Remolar: es canvia l’apartat entorn de la platja per “La natura és l’element
essencial” i les fotografies.

17. Ajuntament de Gavà (Reg. núm. 9110, de 10/05/2016)
L’Ajuntament de Gavà presenta les següents al·legacions:
1. S’hauria d’ajustar el límit entre els dos trams de platges de Gavà al carrer de Llançà.
D’aquesta forma, la platja de l’Estany quedaria definida entre les fites M6-55 i la M658 i, la platja de Gavà aniria des de la fita M6-1 fins la M6-55.
2. El tram de la platja de l’Estany, definit des de les fites M6-55 i la M6-58, hauria de
tenir la consideració de platja natural segons els criteris de classificació del catàleg.
3. S’haurien de corregir alguns dels paràmetres inclosos a les fitxes referents al règim
de sòl que delimita, a l’amplada de la servitud de protecció, a la classificació del
PDUSC i a la seva inclusió a espai protegit.
Resposta
S’ajusta la delimitació dels dos trams a la fita M6-55.
Quant a la fitxes de les platges 08089GAA Platja de l’Estany i 08089GAV Platja de Gavà,
s’introdueixen els canvis proposats per l’Ajuntament, atès el canvi i ajustament dels
trams i les afectacions específiques de l’entorn d’aquest.

18. Ajuntament de Sitges (Reg. núm. 5791, de 10/05/2016)
L’Ajuntament del Sitges posen en coneixement que estan treballant per a presentar
al·legacions.
Al Servei de Gestió del Litoral no consta que hagi entrat cap altre escrit de l’Ajuntament de
Sitges presentant al·legacions al catàleg.
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19. Ajuntament del Vendrell (Reg. núm. 6472, de 24/05/2016)
L’Ajuntament del presenta una proposta de modificació de les fitxes.
Resposta
En general, la toponímia de les platges del catàleg és la que consta als plànols oficials
de l’ICGC, i es manté el topònim que consta en aquest catàleg perquè entenem que en
aquest cas concret preval la toponímia detallada per l’ICGC, i afegim la toponímia
detallada de manera indicativa. En el supòsit que el municipi consideri que ha de canviar
la toponímia, cal que adreci la petició a l’ICGC.
Respecte els canvis proposats a les fitxes es realitzen els canvis següents:
- Codi 43163FRA Platja del Francàs: les fites de la platja són de M-73 a M-112. L’espai
natural protegit proper és la massa d’aigua confrontant a la platja que està inclosa en
la Xarxa Natura 2000 i el PEIN Grapissar de Masia Blanca, de manera que es manté
aquest ítem. Quant al càmping, aquesta platja és contínua entre les fites indicades i
no es fa cap distinció front el càmping.
- Codi 43163CMR Platja de Coma-ruga: es modifiquen les fites per M-72 i M-36. L’espai
natural protegit proper és la massa d’aigua confrontant a la platja que està inclosa en
la Xarxa Natura 2000 i el PEIN Grapissar de Masia Blanca, de manera que es manté
aquest ítem.
- Codi 43163SSA Platja de Sant Salvador: es modifiquen les fites per M-36 i M-21. Es
manté l’ítem “exclosa d’espai natural protegit” perquè aquesta platja no limita
directament amb un àmbit protegit però si que ho estan les dues limítrofs a aquesta.
- Codi 43163MAD Platja de les Madrigueres: es canvia la toponímia atesa que es
correspon amb la oficial. Respecte les fites, es mantenen la M-18 i R-12; l’amplada
de servitud de protecció és de 100 m. Quant a les edificacions s’especifica “escassa
presència aïllada i baix volum (perquè hi ha alguna edificació tal com detalla la fitxa
proposada per l’Ajuntament). Respecte la delimitació de la platja, la que s’ha tingut el
compte en aquest catàleg és la infraestructura o passeig que hi ha al rere platja i no
els límits dels extrems laterals, per tant, no s’especifica delimitació.
- Codi 43163MAR Platja de les Madrigueres (o del Sanatori): es canvia la toponímia
atesa que es correspon amb la oficial. S’eliminen de la fitxa les referències a la “baixa
densitat” en l’apartat d’edificacions i “amb elements naturals de forma fragmentada”
en l’ítem d’entorn de la platja.

20. Ajuntament de Roda de Berà (Reg. núm. 5648, de 06/05/2016)
L’Ajuntament de Roda de Barà presenta un escrit on proposa les següents esmenes:
1. Codi 43131BRU Platja de Llarga: el nom de la platja és platja Llarga; el règim de sòl
és urbà i també sòl no urbanitzable atès que el tram de platja que delimita amb els
càmpings Stel i Arc de Berà és sòl no urbanitzable; l’amplada de la zona de servitud
de protecció és variable ja que depenent del tram, va dels 20 als 100 m.
2. Codi 43131PUN Platja de la Punta d’en Guineu: a l’ítem Edificacions, únicament
hauria de posar Baixa densitat atès que aproximadament un 50% de la platja no hi
confronten edificacions. Pel que fa a l’entorn de la platja, es considera que aquest
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tram únicament té presència d’elements naturals de forma fragmentada, atès que
gran part d’aquesta platja confronta amb zona de penya-segats.
3. Codi 43131PEL Platja de la Pellisseta: el nom correcte de la platja és amb “A”, és a
dir, Platja de la Pallisseta; a l’apartat Delimitació, caldria indicar Passeig Marítim, ja
que en les immediacions de la platja no hi ha infraestructura viària. A l’ítem
Edificacions, es considera apropiat especificar Baixa densitat. Pel que fa a l’entorn de
la platja, es considera adequat indicar que té presència d’elements naturals de forma
fragmentada, atès que existeix una zona verda contigua a la platja.
4. Codi 43131CGI Platja de Costa Daurada: aquest tram de platja està inclòs dins de la
zona d’amortiment del Grapissar Masia Banca (Xarxa Natura 2000); a l’ítem
Edificacions, hauria de posar Baixa densitat; pel que fa a l’entorn de la platja, es
considera adequat indicar que té presència d’elements naturals de forma
fragmentada, atès que en aquesta platja s’està recuperant una zona dunar.
Resposta
Es corregeix el nom de la platja Codi 43131BRU per Platja Llarga i els camps de la fitxa.
A les platges Codi 43131PUN Platja de la Punta d’en Guineu i Codi 43131PEL Platja de
la Pellisseta a l’ítem Edificacions, s’indiquen Densitat elevada i Baixa densitat perquè si
bé una part d’aquestes platges confronten amb edificació aïllada, una altra part limita
amb el Roc de Sant Gaietà amb la presència d’edificacions d’entre tres i sis plantes.
Quant a l’entorn de la platja, a part d’indicar que es tracta de platges desnaturalitzades,
també s’indica que té presència d’elements naturals de forma fragmentada.
Respecte la platja Codi 43131PEL Platja de la Pellisseta a l’ICGC posa “Pelliceta” i
l’Ajuntament diu que és Pallisseta. Es corregeix el nom de la platja per Pelliceta atès que
preval la toponímia detallada per l’ICGC. En el supòsit que el municipi consideri que ha
de canviar la toponímia, cal que adreci la petició a l’ICGC.
Quant a la Platja de Costa Daurada (Codi 43131CGI): la Xarxa Natura 2000 del
Grapissar Masia Banca és limítrof a la platja per això s’indica que és proper a espai
natural protegit. Respecte l’ítem Edificacions es té en compte el front edificat que
confronta amb la platja, que es tracta de parcel·les amb edificació aïllada, que en la zona
propera al Port de Roda de Berà són edificis plurifamiliars de fins a set plantes, en la
zona central de la platja es tracta d’edificacions adossades d’entre una i tres plantes i en
la zona propera al límit de terme municipal hi ha edificació residencial aïllada de planta
baixa i planta pis. Per tant, en l’apartat d’edificacions es fa constar que hi ha densitat
elevada i baixa densitat. Pel que fa a l’entorn de la platja, es té en compte l’entorn
d’aquesta, malgrat s’estigui recuperant una zona dunar de la platja i es manté com a
desnaturalitzada en coherència amb la resta de platges similars del catàleg. Es valora
molt positivament l’esforç per recuperar i potenciar la naturalització d’aquest entorn.

21. Ajuntament de Torredembarra (Reg. núm. 4662, de 15/04/2016)
L’Ajuntament de Torredembarra, d’acord amb el Decret núm. 728/2016 de data 13/04/2016,
resol no presentar cap al·legació sobre l’aprovació del catàleg de classificació dels trams
naturals i urbans de la costa, en el tràmit d’audiència als ajuntaments afectats.
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22. Ajuntament de Tarragona (Reg. núm. 5631, de 19/05/2016)
L’Ajuntament de Tarragona sol·licita la divisió de la platja de la Savinosa en dos trams, un
classificat com a urbà (entre les fites XXXVI i XXXIX) i l’altre com a natural (entre les fites
XXXIV i XXXVI), d’acord amb l’existència de dos sectors amb característiques clarament
diferenciades. El tram de platja proposat com a natural no presenta cap edificació, ni dotació
de serveis, ni tampoc queda delimitat per passeig marítim o infraestructura viària, i sobretot,
presenta un entorn on la natura és l’element essencial, ja que queda envoltat per l’espai
natural dels Morrots de la Savinosa. També, s’hi troben comunitats vegetals pròpies del
roquissar litoral.
Resposta
S’accepta la modificació proposada per l’Ajuntament i la platja de la Savinosa, amb el
codi 43148SAV, classificada d’urbana, queda compresa entre les fites XXXVI i XXXIX i
es crea un nou tram de platja com a natural amb el codi 43148SAN, amb accés per a
vianants, sense dotació de serveis, sense edificacions i a l’apartat entorn de la platja la
natura és l’element essencial.

23. Ajuntament de Vila-seca (Reg. núm. 8893, de 06/05/2016)
L’Ajuntament de Vila-seca proposa que s’esmenin les següents errades detectades en les
fitxes corresponents del seu municipi:
1. La platja amb codi 43171PIN, identificada com a platja de la Pineda, correspon a
l’àmbit conegut com a platja dels Prats.
2. La delimitació correcta de les platges seria:
a. Codi 43171PIN (Platja dels Prats): Des de la fita més propera al pantalà (M61)
fins a la fita més propera a l’espigó (XLV).
b. Codi 43171PIU (Platja de la Pineda): Des de la fita més propera a l’espigó (XLV)
fins a la fita situada davant el carrer Muntanyals (M35)
c. Codi 43171RAC (Platja del Racó): Des de la fita més propera al carrer
Muntanyals (M35) fins a la fita del límit de terme amb Salou (M2).
3. L’amplada de la servitud de protecció de la platja del Racó (codi 43171RAC) en el
tram Nord és superior a 20 m i no excedeix els 100 m, i en el tram Sud no excedeix
els 20 metres.
4. Quant al règim del sòl, la platja dels Prats (codi 43171PIN) forma part i limita amb la
Zona de Servei del Port de Tarragona (sistema portuari i costaner (ZAL)).
5. La platja de la Pineda (codi 43171PIU) confronta en el límit Nord amb un espai inclòs
en la Xarxa Natura 2000 i classificat C1 en el PDUSC-1; i la resta en règim de sòl
urbà.
Resposta
La toponímia de la platja de la Pineda, codi 43171PIN, és la que consta als plànols
oficials de l’ICGC i es manté el topònim que consta en aquest catàleg perquè entenem
que, en aquest cas concret, preval la toponímia detallada per l’ICGC, però afegim la
toponímia detallada de manera indicativa. En el supòsit que el municipi consideri que ha
de canviar la toponímia, cal que adreci la petició a l’ICGC.
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Respecte els límits de les platges del municipi, es tenen en compte part les al·legacions
presentades, però es manté la platja de la Pineda com a no classificable dins de l’àmbit
portuari amb un nou codi 43171PIP i amb els mateixos ítems que consten a la fitxa del
document inicial.
Per altra banda, ateses les figures de protecció natural (Zona humida Platja dels Prats de
Vila-seca, Xarxa Natura 2000: Sèquia Major i PEIN Prats de la Pineda) de l’extrem de la
platja de la Pineda limítrof amb la trama urbana, es classifica com a natural.
Per tant, els límits i les platges i els seus codis són les següents:
- Codi 43171PIP Platja de la Pineda: de les fites XLV a M-61 en àmbit portuari
classificada com a natural amb l’advertiment de no permès el bany.
- Codi 43171PIN Platja de la Pineda: de les fites XLIII a XLV classificada com a natural.
- Codi 43171PIU Platja de la Pineda: de les fites M-35 a XLIII, manté la classificació
d’urbana.
- Codi 43171RAC Platja del Racó: de les fites M-2 a M-35, manté la classificació
d’urbana.

24. Ajuntament de Salou (Reg. núm. 6053, de 13/05/2016)
L’Ajuntament de Salou presenta al·legacions expressades als informes tècnics municipal, en
concret:
- Informe de la Unitat de Llicències: la Platgeta de Penya Tallada està inclosa en el
Catàleg de Béns Protegits del POUM que n’estableix la protecció paisatgística i
demanen que es posi inclosa a espai natural protegit.
- Informe de la Unitat Enginyeria Industrial: detalla que a la fitxa amb Codi 43905AAA
Platja Cala Reguerot del Claveguer no existeix cap dels serveis i a la fitxa amb Codi
43905CRN a Cala Crancs si que hi ha tots els serveis d’aigua, electricitat i
clavegueram.
- Informe de la Unitat Medi Ambient: informa que no cal presentar al·legacions al
respecte.
Resposta
Atès que aquesta platja està inclosa en el Catàleg de Béns Protegits del POUM que
n’estableix la protecció paisatgística i d’acord amb l’informe de la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Medi Natural sectorials, que demana reclassificar de platja
urbana a platja natural aquesta platja, es classifica aquesta platja com a Natural per a
mantenir la seva protecció.
Es corregeixen els serveis de les fitxes de les platges amb Codi 43905AAA Platja Cala
Reguerot del Claveguer i Codi 43905CRN a Cala Crancs.

25. Ajuntament de Cambrils (Reg. núm. 5682, de 12/05/2016)
L’Ajuntament de Cambrils tramet l’informe de l’arquitecta municipal que indica que hi ha
diferències entre el Catàleg i el POUM de Cambrils en el següent:
- En la delimitació de la zona de servitud de protecció a la platja de la Llosa i a la zona
del Port.
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- Delimitacions de les platges, en concret: en el límit entre la platja de la Llosa i la platja
de l’Horta de Santa Maria; en el límit entre la platja de l’Esquirol i la platja de
Vilafortuny; i el límit entre la platja de Vilafortuny i la platja del Cap de Sant Pere.
- A la fitxa codi 43038REG apareix Platja del Prat d’en Forés i cal que forés s’escrigui en
majúscula.
Resposta
S’ha revisat la delimitació de la zona de servitud de protecció de la base de dades del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (d’acord amb l’article 12 de la Llei de
Costes l’Administració de l’Estat és l’administració competent en la determinació de
l’atermenament) i coincideix amb la delimitació de la zona de servitud de protecció del
visor tant a la platja de la Llosa com a la zona del Port, tot i no haver-hi platja. Per tant,
es manté la servitud de protecció detallada al visor, facilitada per la citada administració.
Es modifiquen les delimitacions de les platges per a fer-les coincidir amb el límit
d’aquestes platges segons el POUM. En concret:
- Les delimitacions de la Platja de la Llosa i la Platja de l’Horta de Santa Maria es
prolonguen fins al Barranc de la Mare de Déu del Camí.
- La platja de l’Esquirol comença a la fita R-45 i la delimitació entre la platja de l’Esquirol i
la platja de Vilafortuny és la fita R-89 davant del Carrer del Camí del Corralet, en lloc
de la R-118.
- La delimitació entre la platja de Vilafortuny i la platja del Cap de Sant Pere es desplaça
de la fita R-205 a la fita R-203 davant del Carrer del Camí del Mas de Clariana.
Es corregeix el nom de la fitxa codi 43038REG per Platja del Prat d’en Forés (Regueral).

26. Ajuntament de Mont-roig del Camp (Reg. núm. 5793, de 10/05/2016)
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp presenta les següents al·legacions:
Es proposa la modificació de la toponímia d’un seguit de platges.
1. Codi 43092CRI Platja Cristall: se sol·licita ampliar la seva delimitació, des de la fita
M-299 fins a la fita M-275, ja que no hi ha cap barrera ni limitació física, i per tant, cal
donar-li continuïtat.
2. Codi 43092SIR Cala de les Sirenes: A l’espai definit amb aquest nom, existeixen
dues cales diferenciades cala Calazul i cala de les Sirenes, ambdues urbanes.
3. Codi 43092VIE Platja Vienesos-Espenyals: caldria dividir aquesta platja en tres
zones diferenciades: cala Vienesos, cala dels Penyals i platja dels Penyals, totes
elles urbanes. L’interès d’aquesta concreció i delimitació, a més d’estar motivada
perquè són els noms pels quals tradicionalment la població tant local com la visitant
coneixen aquestes platges i cales, és perquè aquestes tenen accessos diferents i
independents i en cas de ser necessària una intervenció dels serveis d’emergència
siguin fàcilment localitzables. Així mateix, s’indica que el tram entre la fita M-148 a M145 no està inclosa en cap denominació i caldria incloure-la com a part de la platja
dels Penyals.
4. Codi 43092CLL Platja de la Casa dels Lladres: caldria dividir-la en dues zones
diferenciades: platja dels Lladres (fita M-117 a M-93) i la punta de la Porquerola (fita
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M-93 a M-81). A més, caldria incloure la zona de platja que va des de la fita 86 fins a
la fita 81 que ha estat exclosa.
5 i 6 Codi 43092RIF Platja de Rifà: és coneguda amb el nom de platja dels Prats (fita M73 a M-50). La platja de Rifà és una altra zona i es troba direcció a Cambrils. També,
s’al·lega que caldria afegir la Punta de Rifà (fita 50 a 45), com a platja urbana, ja que
es tracta d’una platja exclosa d’espai natural, que dóna directament el càmping Playa
y Fiesta; té accés rodat i de vianants i es troba a pocs metres de la urbanització
Mont-roig Badia.
7. Proposa afegir la platja de Rifà al lloc adequat, quedant limitada per les fites M-45 i
M-36; aquesta platja no queda inclosa en cap espai natural, i dóna directament a la
urbanització Mont-roig Badia, pel que es considera que hauria de tenir la classificació
de platja urbana: el sòl que delimita amb la platja és sòl urbà; es troba delimitada per
infraestructures viàries; hi ha baixa densitat d’edificacions i té accés per vianants i
rodat.
8. Codi 43092PIU Platja de la Pixerota: se sol·licita nomenar-la amb el nom de la Punta
de la Pixerota, i ampliar la seva longitud, restant delimitada de la fita M-36 fins la M32.
9. Codi 43092PXR Platja de la Pixerota: se sol·licita que la longitud d’aquesta platja
arribi fins a la fita M-14. L’espai que queda entre la fita M-19 i la fita M-14 caldria que
formés part d’aquesta platja. També, es proposa que la platja de la Pixerota es
classifiqui com a urbana, pels següents motius: hi ha zones que llinden amb activitats
que tenen una gran afluència turística com el càmping Oasis Mar; també hi ha un
passeig i carrers urbanitzats entre la fita M-19 i M-14; la urbanització Jardins de
Paradís està a escassos metres de platja; a més, l’Ajuntament junt amb els Serveis
Territorials d’Urbanisme de Tarragona estan estudiant la forma de modificar tot aquell
sòl no urbanitzable canviant-li la clau urbanística per tal de poder realitzar l’activitat
de càmping.
10. Codi 43092PXN Platja de Riudecanyes: Se sol·licita que es classifiqui com a platja
urbana, ja que el terreny que va des de la fita M-14 fins a la fita M-4 hi ha aprovat i
publicat el Pla Especial del Càmping les Arts, i actualment s’està tramitant l’activitat
de càmping per una cabuda de més de 2.000 persones. Per aquest motiu, aquest
tram tindrà característiques similars a les platges dels Prats o de la Porquerola.
11. Se sol·licita afegir el tram de platja nomenat Punta de Riudecanyes, situat entre la fita
M-4 i la fita M-0, i la seva classificació com a platja natural.
Resposta
La toponímia de les platges de Mont-roig del Camp es va determinar d’acord amb la
que consta als plànols oficials de l’ICGC i es va consensuar amb la toponímia que
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com a organisme responsable del Cens Oficial
de zones de bany de Catalunya i aquest es notifica al Ministeri de Sanitat. Aquesta
toponímia la va consensuar l’ACA amb l’Ajuntament i és la que s’ha utilitzat en el
catàleg per aquest municipi.
En general, la toponímia de les platges del catàleg és la que consta als plànols
oficials de l’ICGC, i es manté el topònim que consta en aquest catàleg perquè
entenem que en aquest cas concret preval la toponímia detallada per l’ICGC, i afegim
la toponímia detallada pels Ajuntaments que han presentat al·legacions, de manera
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indicativa. En el supòsit que el municipi consideri que ha de canviar la toponímia, cal
que adreci la petició a l’ICGC.
1- El límit de la Platja del Cristall (Codi 43092CRI) coincideix amb el límit del PEIN Cap
de Santes Creus-Litoral meridional tarragoní, aproximadament a la fita M-296, de
manera que es manté aquest límit de la platja del Cristall. Per altra banda, es
prolonga el límit de la platja Punta del Riu (codi 43092PUN) fins aquesta fita.
2- Quant a dividir la platja Codi 43092SIR Cala de les Sirenes en dues cales
diferenciades cala Calazul i cala de les Sirenes les dues cales formen una unitat de
platja i en el document dels serveis de temporada el municipi la descriu com a cala
de 170 metres de longitud i 40 metres d’amplària caracteritzada per trobar-se dividida
per un espai rocós i envoltada per dos espais verds classificats com finques urbanes
(aquestes finques es troben actualment protegides per a evitar la construcció).
La cala Calazul tampoc consta ni en la toponímia detallada per l’ICGC ni en els
plànols del terme municipal que es poden obtenir de la web de l’Ajuntament
(http://www.mont-roigmiami.cat/info-util/planols) que senyalen aquesta platja com a
Cala de les Sirenes.
En conseqüència, es manté com a única platja.
3- Respecte la divisió de la platja Codi 43092VIE Platja Vienesos-Espenyals el
document dels serveis de temporada el municipi la descriu: L’ultima cala existent en
el nucli urbà de Miami Platja (i dintre del municipi de Mont-roig del Camp) es diu Cala
dels Vienesos. Es tracta d’una platja urbana de 653 metres de longitud i 26 metres
d’amplària. Aquesta cala es troba constituïda per tres petites platges que es troben
unides per zones rocoses, i és l’única cala que té accés per a persones disminuïdes
gràcies a l’accés existent en el Passatge de les Cales.
A la informació sobre platges i cales de la web municipal la tracta com una sola: Cala
dels Vienesos, però en el plànol també indiquen Platja dels Penyals. D’acord amb la
cartografia de l’ICGC consta que hi ha la Cala dels Vienesos i la platja dels Penyals,
per tant, atenent la cartografia oficial, es divideix aquesta platja en dues a la fita M181: Cala dels Vienesos (codi 43092VIE) i Platja dels Penyals (43092PNY) atesa la
unitat geomorfològica d’aquesta platja i la toponímia de l’ICGC i s’incorpora el tram
de platja entre les fites M-148 a M-146 a la platja dels Penyals.
4- Respecte les al·legacions al tram de platja Codi 43092CLL Platja de la Casa dels
Lladres en el sentit de dividir-la en dues zones diferenciades: platja dels Lladres (fita
M-117 a M-93) i la punta de la Porquerola (fita M-93 a M-81), en primer lloc, cal tenir
en compte els informes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural i es crea un tram de platja amb el codi 43092CLN entre les fites M-109 i M114 que es classifica com a natural d’acord amb les modificacions més amunt
detallades i un altre tram amb el codi 43092CLN entre les fites M-114 i M-117 que es
classifica com a urbana.
Quant a dividir aquesta platja en un nou tram anomenat punta de la Porquerola (fita
M-93 a M-81), es tracta d’una unitat fisiogràfica que no té cap element divisori entre
les dues. La toponímia de la punta de la Porquerola se situa en la desembocadura
del barranc de la Porquerola. Per tant, es manté tota aquesta platja com a Platja de
la Casa dels Lladres.
5 i 6 Respecte la Platja de Rifà (Codi 43092RIF): el nom de platja dels Prats no consta ni
en la toponímia detallada per l’ICGC ni tampoc en els plànols del terme municipal
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que es poden obtenir de la web de l’Ajuntament (http://www.mont-roigmiami.cat/infoutil/planols) que senyalen aquesta platja com a Platja de Rifà.
Revisant la cartografia del SIG de classificació de platges hem eliminat els trams
d’aquesta platja que queden davant d’un espigó perquè d’acord amb els criteris
exposats en la memòria, no s’inclouen en aquest catàleg les platges tenen una
longitud inferior a 20 m lineals, ni penya-segats ni costes rocoses, per tant, un front
de litoral d’escullera no té la consideració de platja.
S’afegeix una nova platja Punta de Rifà, amb el codi 43092PRI de les fites M-51 a M45 amb la classificació de natural per confrontar davant de sòl classificat com a no
urbanitzable (excepte l’extrem de ponent), sense delimitació, amb una servitud de
protecció de 100 m, escassa presència d’edificació aïllada i baix volum i predominen
els elements naturals i no hi ha dotació de serveis.
En conseqüència, la platja de Rifà (codi 43092RIF) queda delimitada entre les fites
M-73 a M-52.
7- Respecte l’al·legació de la platja de Rifà entre les fites M-45 i M-36 d’acord amb els
criteris exposats en la memòria, no s’inclouen en aquest catàleg les platges tenen
una longitud inferior a 20 m lineals, ni penya-segats ni costes rocoses, per tant, un
front de litoral d’escullera no té la consideració de platja. En el supòsit que aquest
front de litoral recuperés una platja, en la revisió del catàleg es podria incorporar.
8- Quant a la platja amb Codi 43092PIU Platja de la Pixerota: es canvia el nom per
platja de la Punta de la Pixerota, i ampliar la seva longitud, restant delimitada de la
fita M-36 fins la M-35, coincidint amb el límit del sòl urbà.
9- Respecte els canvis sol·licitats per a la platja Codi 43092PXR Platja de la Pixerota,
d’acord amb els criteris exposats en la memòria, no s’inclouen en aquest catàleg les
platges tenen una longitud inferior a 20 m lineals, ni penya-segats ni costes rocoses,
per tant, un front de litoral d’escullera no té la consideració de platja. Si que s’afegeix
el tram de platja a l’entorn de la fita M-18.
Quant al canvi de classificació de platja natural a platja urbana, els diferents
paràmetres que consten a la fitxa de la platja (amb el sòl confrontant qualificat com a
sòl no urbanitzable, sense edificacions o amb escassa presència d’aquestes, en un
entorn amb la natura com a element essencial, ...) determinen que aquesta platja
sigui natural. En el supòsit que s’aprovi una modificació del règim del sòl que la
delimita, en la revisió del catàleg es pot modificar la classificació.
10- Pel que fa al canvi de classificació com a platja urbana de Codi 43092PXN Platja de
Riudecanyes, el document urbanístic aprovat és el Pla especial urbanístic en sòl no
urbanitzable en l'àmbit del PE-01 "Càmping de les Arts" (número d’expedient 2012 /
047123 / T), i l’article 5 de les normes urbanístiques d’aquest document especifica:
“el territori ordenat per aquest Pla especial, té la classificació, a efectes de règim
jurídic del sòl, com sòl no urbanitzable” i per tant, malgrat aquesta figura de
planejament es manté la classificació com a natural.
Quant a les platges de Rifà o de la Porquerola, la intensitat d’usos i banyistes
d’aquestes platges van determinar que fossin urbanes per a evitar la limitació dels
serveis de temporada.
Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 80 01
http://www.gencat.cat/territori

33

11- S’afegeix el tram de platja nomenat Punta de Riudecanyes, situat entre la fita M-4 i la
fita M-0, i la seva classificació és com a platja natural, perquè està en la Zona
Humida Desembocadura de la riera de Riudecanyes i s’ajusta la platja de
Riudecanyes a la fita M-6.

27. Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Reg. núm. 5344, de 02/05/2016)
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant proposa les següents esmenes a les
fitxes de les platges del seu municipi:
1. Platja de la Punta del Riu (codi 43162PUN): modificar la fita inicial de la platja de M-1
a M-0.
2. Cala de Justell (codi 43162JUS): canviar la delimitació de la platja de M-93 – M-89 a
M-90 – M-93; i incorporar NU2-CPEIN a l’ítem Classificació segons el PDUSC.
3. Platja de la Cova del Llop Marí (codi 43162CLL): incorporar NU2-CPEIN a l’ítem
Classificació segons el PDUSC, i afegir a l’ítem Accessos que l’accés per a vianants
no té un camí evident.
4. Platja de la Central (codi 43162RON): substituir la fita final de la platja de M-118 per
la M-119, i afegir a l’ítem Accessos que l’accés està restringit per la CNVII.
5. Cala Bea (codi 43162BEA): canviar la delimitació de la platja de M-49 – M-62 a M-12
– M-48, i modificar la classificació de la platja de tram urbà a tram natural.
6. Platja de l’Arenal (codi 43162ARE): canviar la delimitació de la platja de M-12 – M-32
a M-23 – M-36; modificar l’amplada de la servitud de protecció indicant que no
excedeix dels 20-100 m, i la delimitació per “Passeig Marítim” per “Altres elements”.
7. Platja de l’Arenal (codi 43162ARU): canviar la delimitació de la platja de M-8 – M-12
a M-7 – M-23, i afegir a la dotació de serveis el clavegueram. També, indica que la
primera fotografia no correspon a la platja.
8. Platja de l’Almadrava (codi 43162ALU): modificar la delimitació de la platja de M-185
– M-176 a M-171 – M185; afegir el règim de sòl no urbanitzable; incorporar NU2-C1
(fites M-174 a M-171) a l’ítem Classificació segons el PDUSC; afegir Densitat baixa a
l’ítem Edificacions. També, indica que la segona fotografia no correspon a aquesta
platja.
9. Cala Ronyosa (codi 43162ALN): canviar la delimitació de la platja de M-174 – M-150
a M-171 – M-151, modificar l’ítem Classificació segons el PDUSC per NU2_C1,
modificar l’accés rodat per accés per vianants; i eliminar el servei d’aigua potable de
l’ítem Dotació de serveis.
10. Platja del Torn (codi 43162TOR): modificar l’ítem Classificació segons el PDUSC per
NU-CPEIN.
Resposta
Quant a la modificació de les fites de la platja de la Punta del Riu (codi 43162PUN), es
manté la delimitació actual, entre les fites M-1 i M-2 perquè la platja que hi ha entre la fita
M-1 i el límit del terme municipal està inclòs en diversos espais naturals protegits: zona
humida Desembocadura del riu Llastres, Xarxa Natura 2000 Litoral meridional tarragoní i
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el PEIN Cap de Santes Creus-Litoral meridional tarragoní, que implícitament comporten
la classificació de tram natural.
D’acord amb la proposta de l’Ajuntament, a la Cala de Justell (codi 43162JUS) es canvia
la delimitació de la platja de M-93 – M-89 a M-90.
S’introdueix la clau CPEIN en aquelles platges que tenen aquesta classificació segons el
PDUSC i s’especifica en les fitxes de les platges.
L’accés per a vianants a la Platja de la Cova del Llop Marí (codi 43162CLL) es realitza
des de la platja del Torn, de manera que es manté l’especificació de la fitxa.
S’amplia la delimitació de la Platja de la Central (codi 43162RON) fins a la fita M-119.
Respecte l’accés, s’especifica “sense accés” degut a l’accés restringit per la CNVII.
Quant a la proposta de l’Ajuntament sobre Cala Bea (codi 43162BEA), es canvia la
delimitació per M-42 – M-48 i es modifica la classificació de la platja de tram urbà a tram
natural.
Respecte la Platja de l’Arenal (codi 43162ARE) es canvia la delimitació de la platja per
les fites M-23 – M-36 i es corregeixen els altres apartats de la fitxa i en l’apartat
d’edificacions es deixa només el de baixa densitat i a l’entorn s’afegeix també que té
elements naturals de forma fragmentada.
Pel que fa a la Platja de l’Arenal (codi 43162ARU): es canvia la delimitació de la platja
per les fites M-7 – M-23, i es corregeix la fitxa i la fotografia.
Respecte el canvi de delimitació de les platges de l’Almadrava (codi 43162ALU) i Cala
Ronyosa (codi 43162ALN), s’ajusta la delimitació de Cala Ronyosa a les fites M-171 a M150 i s’afegeix un nou tram a la platja de l’Almadrava de les fites M-176 a M-171 com a
tram natural amb el codi 43162ALR atès que es troba confrontant amb sòl no
urbanitzable segons el MUC i d’acord amb el PDUSC la classificació del sòl confrontant
és C1; si bé té accés rodat i de vianants i hi ha un aparcament pavimentat, es troba en
un entorn on predominen els elements naturals i no hi ha edificacions i és proper a
l’espai natural protegit marí.
Quant a la platja del Torn (codis trams 43162TOR i 43162TON) ateses les
característiques dels dos trams i la unitat fisiogràfica de la platja, s’unifiquen en una de
sola amb el codi 43162TOR. S’afegeix que d’acord amb el PDUSC es troba en CPEIN i
es manté també que limita amb C1 perquè estableix aquesta categoria del sòl entre les
fites M-57 a M-41.

28. Ajuntament de Deltebre (Reg. núm. 8702, de data 04/05/2016)
L’Ajuntament de Deltebre presenta un escrit on formula les següents al·legacions:
- Platja del Fangar: es considera que caldria incloure l’accés com a “Rodat”, atès que tot i
que el ferm del paviment a l’accés des de la “zona dels Vascos” es troba en mal estat
degut als recents temporals, existeix el camí rodat per la resta de la zona del Fangar.
- Platja de Riumar: la segona platja de Riumar, entre les fites M-9 i M-11, correspon a
200 m de platja del front del sector urbanitzable Riumar I-IV, i s’entén que presenta
també accés rodat.
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- Platja Garxal: aquesta platja presenta accés peatonal i pas “sense accés” com s’indica
en el Catàleg.
Resposta
S’accepten les al·legacions exposades.

Barcelona, a data de la signatura electrònica
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Francisco
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