
PLA DE PROTECCIÓ I ORDENACIÓ DEL LITORAL



Pla de protecció i ordenació del litoral

MARC LEGAL I MARC COMPETENCIAL1. 1

MARC LEGAL

> LLEI DE COSTES
i Reglament

 LLEI 8/2020, del 30 de juliol,
de PROTECCIÓ I ORDENACIÓ DEL LITORAL

MARC COMPETENCIAL

> ESTAT

> GENERALITAT

> AJUNTAMENTS

1  el PLA DE PROTECCIÓ I ORDENACIÓ DEL LITORAL

2  els PLANS D’ÚS DEL LITORAL I DE LES PLATGES

La nova Llei aposta per una gestió integrada de la costa catalana, amb nous 
instruments d’ordenació i un règim econòmic i financer propi que asseguri els 
recursos suficients per invertir en la millora d’aquest àmbit 
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2OBJECTE, NATURALESA JURÍDICA I CONTINGUT2.

Objecte: 
És l’instrument bàsic d’ordenació i gestió integrada de l’àmbit terrestre i marí del litoral català.

Naturalesa jurídica: 
Pel que fa a l’ordenació dels usos del sòl, té la naturalesa jurídica pròpia dels 
plans directors urbanístics i li són d’aplicació les disposicions de la legislació 
urbanística   → TRLUC ←  Tramitació

Contingut mínim: 
Diagnosi i caracterització del litoral, classificació i categorització dels trams 
de platges, accessos, zones d’aparcament, riscos, recorreguts

Directrius:   Visió integrada del litoral 

• (...) la complementarietat i la interdependència entre la part marina i la 
part terrestre que constitueixen una entitat única. 

• Prendre en consideració (....) el conjunt dels elements relatius als sistemes 
hidrològics, geomorfològics, climàtics, ecològics, socioeconòmics i 
culturals

• Aplicar un enfocament ecosistèmic (...) per tal de garantir-ne el 
desenvolupament sostenible
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ÀMBIT DEL PLA

70 MUNICIPIS COSTANERS

19 MUNICIPIS INTERIORS

MUNICIPIS LITORALS 
DE CATALUNYA

3. 3

• ÀMBIT TERRESTRE
• ÀMBIT MARÍ

Zona marítimo-terrestre +
Àmbit d’influència (1.000m)

Mar territorial
(12 milles) 

Àmbit metropolità de Barcelona

Terres d’Ebre

Comarques gironines

Camp de Tarragona

ALT EMPORDÀ: Portbou, Colera, Llançà, el 
Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló 
d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala, la 
Selva de Mar, Palau‐saverdera, Riumors, 
Siurana, Vilamacolum, Torroella de Fluvià, 
l'Armentera 

BAIX EMPORDÀ: Torroella de Montgrí, Pals, 
Begur, Palafrugell, Mont‐ras, Palamós, 
Calonge, Castell‐Platja d'Aro, Sant Feliu de 
Guíxols, Santa Cristina d’Aro

LA SELVA: Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes

MARESME: Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, 
Calella, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Arenys de Mar, Caldes 
d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, 
Mataró, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premià de Mar, el 
Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Teià, Alella, Tiana

BARCELONÈS: Badalona, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

BAIX LLOBREGAT: el Prat de Llobregat, 
Viladecans, Gavà, Castelldefels

GARRAF: Sitges, Sant Pere de Ribes, 
Vilanova i la Geltrú, Cubelles 

BAIX PENEDÈS: Cunit, Calafell, el Vendrell 

TARRAGONÈS: Roda de Berà, Creixell, 
Torredembarra, Altafulla, Tarragona, 
Vila‐seca, Salou, la Canonja

BAIX CAMP: Cambrils Mont‐roig del Camp, Vandellós 
i l'Hospitalet de l'Infant, Vinyols i els Arcs

BAIX EBRE: l'Ametlla de Mar, el Perelló, 
l'Ampolla, Deltebre, l'Aldea, Tortosa 

MONTSIÀ: Sant Jaume d'Enveja, Amposta, 
Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, 
Masdenverge, Santa Bàrbara
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5CARACTERITZACIÓ DEL LITORAL 4.

LONGITUT DE  LA LÍNIA  DE COSTA:     580 KM

Penya-segats 208km 36%
Costa baixa 52km 9%
Platges 280km 48%
Ports i obres marítimes 40km 7%

PORTS (planificació específica amb afectació al litoral):     
47 + 2 (Barcelona i Tarragona)
14 Instal·lacions marítimes : (embarcadors, zones portuàries, etc.)

59-81% de costa urbanitzada
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6ÀMBITS D’ESTUDI5.

DIAGNOSI I CARACTERITZACIÓ DEL LITORAL
• Tipologia costa, climatologia, espais protegits
• Línia d’atermenament DPMT, servituds i delimitació de la zona d’influència

352 PLATGES URBANES

220 PLATGES NATURALS

PLATGES
• Classificació i categorització dels trams de platges
• Llindars de capacitat de càrrega
• Impactes i vulnerabilitats. Regressió / acreció costa. 
• Riscos per a les persones

INFRAESTRUCTURES I MOBIILITAT
• Infraestructures i instal·lacions existents i previstes 
• Principals accessos al mar i zones d'aparcament corresponents 
• Distribució de les rampes públiques 
• Identificació dels camins de ronda i els seus trams accessibles 
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6ÀMBITS D’ESTUDI5.

GESTIÓ DEL LITORAL
Criteris territorialitzats: 

• Autoritzacions
• Atorgament, renovació, pròrroga, modificació de concessions
• Serveis de temporada (futurs Plans d’ús del litoral i de les platges, municipals)

MESURES (normes i actuacions)
• Preservació de la integritat i la recuperació de la geomorfologia i dels 

ecosistemes i paisatges costaners (unitats visuals i punts d’interès)
• Regulació de les façanes costaneres
• Adaptació de la costa als efectes del canvi climàtic
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INVERSIÓ
Criteris per a determinar les prioritats d’inversió

6ÀMBITS D’ESTUDI5.

SISTEMES D’INFORMACIÓ I SEGUIMENT

GESTIÓ INTEGRADA
Coordinació i governança


