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Marc legislatiu

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig.

Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes.

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d’ordenació del litoral tal com preveu
l’article 149.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que amplia substancialment l’àmbit competencial sota
aquest concepte, incorporant, entre d’altres, la gestió del domini públic maritimoterrestre.

Reial Decret 1404/2007 Autoritzacions d'usos de temporada a les platges i al mar territorial (zones de fondeig,
pantalans flotants i usos anàlegs) i la vigilància i règim sancionador en relació amb les autoritzacions esmentades.

Reial Decret 1387/2008 Gestió de les concessions demanials « ordinàries », així com la vigilància, la tramitació,
imposició i recaptació de les sancions que corresponguin, pel que fa a l'incompliment de les condicions
d'atorgament de les concessions demanials.
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Marc legislatiu

Llei d’Ordenaciódel Litoral, actualment en tràmit parlamentari.

Atorgarà majors competències als ajuntaments per garantir major simplificació dels procediments administratius:

- Obres subjectes al règim de declaració responsable davant l’Ajuntament: en servitud de trànsit i protecció
del domini públic maritimoterrestre que no comportin increment de la superfície ocupada o de la volumetria
existent, ni un canvi de l’ús autoritzat.

- Plans d’ús del litoral i les platges instrument d’ordenació i gestió del litoral.

- Es crea el Consell Rector del Pla d’ordenació del litoral i els consells rectors dels plans d’ús del litoral i les
platges.

- Es crea la Comissió d’Ordenació del Litoral que ha d’aprovar definitivament el plans d’ús del litoral i les platges,
atorgar les concessions d’ocupació del domini públic maritimoterrestre, les seves modificacions substancials i
pròrrogues, i aquelles altres competències que li poden ser atribuïdes per reglament.

Pla d’Ordenació del Litoral Serà l’instrument bàsic d'ordenació i gestió integrada de l’àmbit terrestre i marí del
litoral català. Preveu:

- Diagnosi i caracterització de l’estat del litoral amb indicació de la tipologia de costa, la climatologia, els espais
protegits i la determinació de la seva regressió o acreció.

- Establiment dels criteris per determinar les prioritats d’inversió en l’àmbit territorial del pla.

Actualment en concurs de licitació.
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La ZSP i la ZST es defineixen a partir de la ribera de mar

La servitud de trànsit (ZST) té una amplada de 6m mesurats des

de la línia de ribera de mar, si està definida o, en el seu defecte,

des de la línia de domini públic maritimoterrestre

Sòl no urbanitzable
Sòl urbà
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http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/costes_i_muntanya/

