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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.

Article 53 Autorització d’explotació de serveis de temporada a les platges amb instal·lacions desmuntables

▪ Requeriran només instal·lacions desmuntables.

▪ Els sol·liciten i s’atorguen als Ajuntaments.

▪ Possibilitat explotació per tercers mitjançant concurs públic.

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

Articles 113 Autoritzacions d’explotació de serveis de temporada

▪ Objecte explotar serveis de temporada amb instal·lacions desmuntables.

▪ S’han d’atorgar als Ajuntaments.

▪ Prevalença de l’ús públic de les platges.

▪ Obligatorietat de desmuntar.

▪ Impulsat per la DGPMGL.

▪ Els ajuntaments poden procedir a l’explotació per si mateixos o per part de tercers.

▪ Relació nominal dels adjudicataris de l’explotació.

▪ Pràctica del reconeixement de totes les instal·lacions per comprovar-ne la coincidència amb l'autorització
atorgada.

▪ Artefactes flotants amb explotació comercial, precisen autorització de funcionament per les capitanies
marítimes.
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Marc legislatiu

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.

Disposició addicional 6ª

S’aprovaran els Plans de distribució d’usos i serveis de temporada a les platges i l’ocupació del tots els municipis
que així ho sol·licitin per un termini de vigència de 5 anys. Les ocupacions s'autoritzaran anualment

Llei d’Ordenació del Litoral, actualment en tràmit parlamentari.

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

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

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

- Es crearà 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.

Actualment en concurs de licitació.
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Documentació serveis temporada

Elaborada per l’Ajuntament:

• Sol·licitud.

• Llista d’adjudicataris.

• Estudi econòmic-financer.

• Fitxes de platges i de les activitats (programari)

• Plànols: Un únic arxiu editable (dwg o dgn) GEOreferenciat a ETRS89. Cartografia bionòmica del fons marí i la
delimitació dels sistemes d’ancoratge i abalisaments.

• Tots els ajuntaments: Taula d’identificació d’abalisaments i camps de boies (incorporada en el programari):

• Codi del Camp de boies o abalisament i número de la boia

• Coordenades cartogràfiques ETRS89 de cada boia/mort

• Tipus de fons marí

• Sistema d’ancoratge proposat i les seves característiques
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Activitats

Activitats terrestres:

• CE Camp d'esports

• CS Caseta de salvament

• DU Dutxes

• EI Element informatiu

• GA Gandules

• GU Guingueta.

• PS Papereres.

• RA Rampa d'accés

• TE Terrassa

• TN Tendals

• TO Torre de vigilància

• WC Sanitaris
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Activitats aquàtiques:

• AB Abalisament zona de bany

• CA Canal entrada i sortida embarcacions

• CB Camp de boies

• EN Escola nàutica

• LM Lloguer d'embarcacions amb motor

• LV Lloguer d'embarcacions sense motor

• PA Parc aquàtic

• PF Pantalà flotant i plataformes flotants

• ZA Zona d'avarada

Activitats terrestres o aquàtiques:

• AC Altres explotacions comercials. Sense codi específic: casetes de venda
de tiquets, ocupacions annexes a locals comercials diferents a la restauració.

• AN Altres ocupacions no comercials. Sense codi específic: línies de vida,
punts d’informació i turisme

• ZC Zona d'esbarjo comercial

• ZN Zona d'esbarjo no comercial. Per exemple: zones acotades de pesca
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Visor de Costes (http://sig.gencat.cat/visors/costes.html)ELS PLANS D’USOS DE TEMPORADA
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Informes vinculants

Art. 152 Reglament general de costes requereix l'emissió d'informe d'aquells organismes que per raó de les seves
competències es considerin convenients

1. Capitanies Marítimes. Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, reglament general de costes. Reial decret
638/2007, 18 de maig, regula les Capitanies Marítimes i els Districtes Marítims.

2. Agència Catalana de l’Aigua. Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i
d'adaptació a l'euro. (estatuts)

3. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Decret 227/2016, de 2 d'agost, de
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Únicament per aquells municipis amb espais protegits i platges on es requereix.

Imprescindible disposar de l’informe per poder emetre la resolució especialment en Espais Naturals Protegits i
herbassars (Parc Natural i Xarxa Natura 2000).

4. Parcs Naturals, Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

5. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament
del llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.

Únicament per als municipis amb activitats aquàtiques amb fondeig sobre Herbassars (Posidònia).
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✓ D.G. de Polítiques de Muntanya i Gestió del Litoral

✓ D.G. Pesca i Afers Marítims

✓ D.G. Polítiques Ambientals i Medi Natural

Protocol de bones pràctiques en el fondeig i l’ancoratge per a la protecció dels herbassars de fanerògames marines
al litoral català.

Jornada amb Ajuntaments de Girona el 31 de gener de 2018

13 municipis amb CB sobre fanerògames

El 45% dels CB estan sobre fanerògames

ELS PLANS D’USOS DE TEMPORADA Preservació dels hàbitats marins protegits

PortlligatPort d’Esclanyà
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Fondejos compatibles

Afectació per mala praxis

Objectiu comú
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Seguiment de la temporada

▪ Seguiment del muntatge de les instal·lacions.

▪ Acta de reconeixement.

▪ Informe d’inspecció de revisió dels incompliments detallats a l’acta.

▪ Informes d’inspecció de muntatge, seguiment i desmuntatge.

▪ Expedients de diligències preliminars per incompliments que es detectin al llarg de la temporada.

▪ Novetat temporada 2020 inspeccions activitats aquàtiques 

ELS PLANS D’USOS DE TEMPORADA

2

InformacióELS PLANS D’USOS DE TEMPORADA

7 8

9 10

11 12

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/costes_i_muntanya/serveis-temporada-platges/

