
LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic. 
 
 
Article 73. Modificació de la Llei 8/2020, de protecció i ordenació del litoral 
 
1. Es modifiquen les lletres a i b de l'article 11 de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció 
i ordenació del litoral, que resten redactades de la manera següent: 
 
«a) Ordenar els serveis de temporada de les platges i de les activitats que el Pla preveu que 
puguin ésser objecte d'autorització en el domini públic maritimoterrestre i, si escau, en els 
terrenys de titularitat pública que inclogui situats en la seva zona de servitud de protecció, 
atenent a la classificació de les platges, els llindars de capacitat de càrrega i els límits màxims 
de les ocupacions fixades pel Pla de protecció i ordenació del litoral. 
 
»b) Ordenar l'ús de les platges, establir els serveis mínims de vigilància i salvament, la 
seguretat humana en els llocs de bany, l'accessibilitat i altres condicions generals sobre l'ús 
de les platges i llurs instal·lacions. A les platges on es determini perill d'esllavissament de 
talussos adjacents, s'han de delimitar les zones de seguretat on s'han d'adoptar les mesures 
preventives i informatives de perill corresponents.» 
 
2. Es modifica l'apartat 7 de l'article 13 de la Llei 8/2020, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
«7. Simultàniament a l'aprovació del pla d'ús del litoral i de les platges s'ha d'atorgar a 
l'ajuntament corresponent l'autorització per a l'explotació dels serveis de temporada de les 
platges per al termini previst pel pla, que no pot excedir els quatre anys.» 
 
3. Es modifica l'apartat 2 de l'article 15 de la Llei 8/2020, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
«2. Els plans d'ús del litoral i de les platges tenen una vigència de cinc anys prorrogables per 
períodes de com a màxim cinc anys, si abans que s'hagi esgotat el termini el departament 
competent en matèria d'ordenació del litoral autoritza la pròrroga, a sol·licitud municipal 
degudament justificada.» 
 
4. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 19 de la Llei 8/2020, que resten redactats de la 
manera següent: 
 
«1. Els trams de platges es classifiquen en urbans i naturals, en els termes establerts per la 
Llei de costes. Dins d'aquestes dues categories es poden establir, en funció de les 
característiques d'aquests, els trams de platja seminaturals i de protecció especial, 
respectivament.» 
 
«3. El límit màxim de les ocupacions dels trams de platges és fixat pel Pla de protecció i 
ordenació del litoral atenent a llur capacitat de càrrega i als criteris definits pel Pla mateix i, 
en qualsevol cas, a les limitacions establertes per la normativa estatal de costes.» 
 
5. Es modifica la lletra a de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 8/2020, que resta redactada de 
la manera següent: 
 
«a) L'explotació, si escau, dels serveis de temporada de les platges, per gestió directa o 
indirecta.» 
 
6. Es modifica l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei 8/2020, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
«1. Les obres de reparació, millora, consolidació i modernització de les construccions existents 
en el domini públic maritimoterrestre que comptin amb una concessió vigent i que resultin 
contràries al Pla de protecció i ordenació del litoral aplicable que no comportin increment de la 
superfície ocupada o de la volumetria existent estan subjectes al règim de declaració 
responsable davant l'òrgan competent en matèria d'ordenació del litoral de l'Administració de 
la Generalitat. 



 
»Les obres de reparació, millora, consolidació i modernització de les construccions existents 
en el domini públic maritimoterrestre que comptin amb una concessió vigent i que resultin 
contràries a la legislació en matèria de costes estan subjectes al règim transitori establert per 
la legislació estatal de costes, que els és plenament aplicable, i l'òrgan competent és el 
corresponent de l'Administració de la Generalitat.» 
 
7. Es modifica l'apartat 4 de l'article 25 de la Llei 8/2020, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
«4. L'Administració de la Generalitat, les entitats locals i les entitats de dret públic que en 
depenen estan exemptes del pagament del cànon d'explotació d'activitats en les concessions 
que se'ls atorguin per a l'exercici de llurs competències, sempre que les activitats no siguin 
objecte d'una explotació lucrativa, directament o per tercers.» 
 
8. Es modifiquen les lletres g i q de l'article 29 de la Llei 8/2020, que resten redactades de la 
manera següent: 
 
«g) La tutela i policia del domini públic maritimoterrestre i les seves zones de servitud respecte 
a: les actuacions dutes a terme sense acord de l'Administració de la Generalitat o de 
l'ajuntament o sense haver fet la declaració responsable corresponent, sens perjudici de la 
competència sancionadora de l'Estat respecte d'ocupacions demanials sense títol.» 
 
«q) La cooperació transfronterera en l'àmbit propi de les competències de la Generalitat per a 
garantir la correcta aplicació de l'estratègia de gestió integrada de la costa catalana en el marc 
del Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres de la Mediterrània i de la 
legislació internacional.» 
 
9. Es modifiquen les lletres c i h de l'article 30 de la Llei 8/2020, que resten redactades de la 
manera següent: 
 
«c) L'explotació, si escau, dels serveis de temporada de les platges per qualsevol de les formes 
de gestió directa o indirecta establertes per la legislació de règim local.» 
 
«h) La vigilància del compliment de les condicions d'acord amb les quals hagin adjudicat 
l'explotació dels serveis de temporada de les platges o hagin atorgat les autoritzacions de llur 
competència derivades dels plans d'ús del litoral i de les platges i de l'observança dels requisits 
exigits per la legislació en matèria de costes per a les actuacions subjectes a declaració 
responsable davant l'ajuntament, així com l'adopció, en cas d'incompliment, de mesures per 
a la protecció de la legalitat relatives a la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre 
jurídic vulnerat, la imposició i recaptació de sancions i la determinació dels danys i perjudicis 
causats.» 
 
10. Es modifica l'apartat 1 de l'article 31 de la Llei 8/2020, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
«1. En el supòsit que la potestat sancionadora amb relació a les infraccions tipificades per la 
legislació en matèria de costes sigui exercida pels municipis d'acord amb llurs competències, 
l'òrgan competent per a resoldre sobre els procediments sancionadors és l'alcalde, amb el límit 
establert per la legislació en matèria de costes.» 
 


