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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 4 de novembre de 2016, sobre una resolució referent al Catàleg de classificació de trams de
platges de Catalunya.
El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha resolt, en data 3 de novembre de 2016, l'assumpte
que s'indica a continuació:

Antecedents
1. 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.
2. 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 al nou SIG
Corporatiu de la Generalitat de Catalunya on hi figura el visor web amb tota la informació geogràfica
relacionada amb la proposta de Catàleg de classificació dels trams naturals i urbans de la costa catalana.
3. El 18 d'abril de 2016 es tramet la mateixa documentació i informació a la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural, a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Consorci Costa Brava,als quals se'ls sol·licita que
emetin Informe.
4. El 15 de juny de 2016 van tenir entrada dos informes de la Direcció General de Polítiques Ambientals, un del
Servei de Planificació de l'Entorn Natural i l'altre del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals. No s'ha
rebut informe de l'Agència Catalana de l'Aigua ni del Consorci Costa Brava, tot i que el primer d'ells, com
també la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, han participat activament en les sessions de
treball en l'elaboració de la proposta de Catàleg.
5. S'han rebut al·legacions dels ajuntaments següents: el Perelló (7.4.2016), Premià de Mar (20.4.2016), Santa
Susanna (22.4.2016), el Port de la Selva (29.4.2016), Lloret de Mar (2.5.2016), Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant (2.05.2016), Deltebre (4.5.2016), Torroella de Montgrí (4.5.2016), Roda de Berà (6.5.2016), Vila-seca
(6.5.2016), Cadaqués (9.5.2016), Sant Pere Pescador (9.5.2016), Sitges (10.5.2016), Mont-roig del Camp
(10.5.2016), Gavà (10.5.2016), Mataró (11.5.2016), Salou (12.5.2016), Cambrils (13.5.2016), Palamós
(13.5.2016), Sant Pol de Mar (13.5.2016), Tarragona (5.4.2016 i 19.5.2016), Calonge (23.5.2016), el Vendrell
(25.5.2016), el Masnou (11 i 30.5.2016), Llançà (1.6.2016), Viladecans (6.5.2016) i el Prat de Llobregat
(12.6.2016).
6. Els ajuntaments de Torredembarra (15.4.2016), Badalona (4.5.2016) i Begur (7.6.2016) han manifestat la
seva conformitat, sense formular cap observació.
7. El 20 de setembre de 2016 el Servei de Gestió del Litoral emet un informe en què valora les al·legacions i
els informes emesos pels òrgans administratius consultats, incorporant en el document de Catàleg aquelles
al·legacions que s'han considerat fonamentades així com les consideracions pertinents contingudes als
informes.

Fonaments de dret
1. La Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de
28 de juliol, de costes, va introduir un nou apartat 6 a l'article 33 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, segons el
qual cal desplegar per reglament el règim d'ocupació i ús de les platges, segons un règim diferenciat entre els
trams naturals i els urbans, que hauran de ser delimitats amb la participació de les administracions competents
en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, en la forma que es determini per via reglamentària.
2. 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 determina que la
catalogació dels trams naturals i urbans de les platges s'establirà per l'administració competent en matèria
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d'ordenació del territori; i la seva disposició transitòria vint-i-quatrena estableix un termini d'un any des de
l'entrada en vigor del Reglament per a què aquesta administració competent delimiti els trams de les platges.
3. L'article 149.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, estableix que
“correspon a la Generalitat en matèria d'ordenació i del paisatge la competència exclusiva”, la qual “inclou en
tot cas”, “l'establiment de les directrius d'ordenació del territori, del paisatge i de les actuacions que hi
incideixen”; “l'establiment i la regulació de les figures de planejament territorial” i “l'establiment i la regulació
de les figures de protecció d'espais naturals i de corredors biològics”.
4. L'article 149.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, estableix que
“correspon a la Generalitat, en matèria d'ordenació del litoral, respectant el règim general del domini públic, la
competència exclusiva”, la qual “inclou en tot cas”, l'establiment i la regulació dels plans territorials d'ordenació
i ús del litoral i de les platges”; i “la gestió dels títols d'ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre,
especialment l'atorgament d'autoritzacions i concessions”.
5. De conformitat amb el Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i
Sostenibilitat, el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme és l'òrgan competent per a resoldre.
S'ha informat de la proposta de Catàleg de classificació dels trams naturals i urbans de la costa catalana, en
tràmit d'audiència, als ajuntaments i òrgans administratius afectats. S'han valorat les al·legacions formulades
per diversos ajuntaments i els informes emesos en l'informe del Servei de Gestió del Litoral de 22 de setembre
de 2016, i s'han redactat les modificacions corresponents en el document del Catàleg.

Resolució

Per tant, resolc:

-1 Aprovar el Catàleg de classificació de trams de platges de Catalunya.

-2 Establir que la vigència d'aquest Catàleg és indefinida, sens perjudici de les seves possibles revisions.

-3 Exposar el present Catàleg per a la seva consulta a les dependències del Servei de Gestió del Litoral de la
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme i la pàgina web del Departament de Territori i
Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/costes_i_muntanya/cataleg_platges).

-4 Notificar la present resolució als ajuntaments afectats i als organismes consultats.

-5 Publicar la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de
conformitat amb el que preveuen els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el conseller de Territori i
Sostenibilitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al DOGC d'aquesta
resolució. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.
Pel que fa als ajuntaments i altres administracions públiques, poden formular el requeriment previ que preveu
l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. El requeriment
s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos
mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà d'aquell en què es
rep la comunicació de l'acord exprés o d'aquell en què s'entén rebutjat presumptament.
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Barcelona, 4 de novembre de 2016

Francesc Xavier Berga i Vayreda
Subdirector general d'Acció Jurídica i Gestió del Litoral

(16.313.031)
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