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1.	ANTECENDENTS:	EL	MARC	COMPETENCIAL

1.1	El	litoral,	un	concepte	de	difícil	delimitació

• Terminològicament: tant el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans com el de la Reial
Acadèmia Espanyola defineixen el litoral, en la primera de les seves accepcions, com
allò “relatiu o pertanyent a la vora del mar”. El diccionari de la Reial Acadèmia
Espanyola introdueix, però, una segona definició, que ens remet a la definició de
costa.

• Geogràficament: des de la perspectiva de la geografia el litoral també apareix com a
sinònim de costa en alguns casos, però la seva delimitació, lluny de ser precisa, engloba
definicions que oscil·len entre àmbits de pocs metres propers a la costa fins a d’altres
que inclouen desenes de quilòmetres projectats terra endins des del límit del mar.

• Jurídicament: L’ordenació del litoral, com a títol competencial, apareix per primer cop
en la redacció els estatuts d’autonomia basc i català. La Constitució, que havia
reconegut la titularitat estatal del domini públic maritimoterrestre en el seu article
132.2. Però l’esmentat títol competencial tampoc apareix mencionat en el repartiment
de competències que els articles 148 i 149 de la CE



1.2	L’ordenació	del	litoral	en	l’Estatut	de	2006

• El nou article 149.3 de l’Estatut del 2006 assumeix un ampli ventall de competències que per
primer cop engloben també el domini públic maritimoterrestre —planificació i regulació del
litoral; gestió dels títols d’ocupació del domini públic; regulació i gestió del règim econòmic i
financer, i execució d’obres que no siguin d’interès general— que segons el precepte resten
únicament condicionades al règim general del domini públic, és a dir, als principis generals de
l’article 132 de la CE.

• Ara bé, aquesta interpretació no coincideix amb la que fa el Tribunal Constitucional de l’article
149.3.b) EAC en la Sentència 31/2010. El TC no condiciona l’exercici de les competències de
l’article 149.3 EAC als principis del 132 de la CE sinó a un règim general de lliure configuració que
en aquests moments es troba regulat en la LC

• Per tot plegat, si tenim en compte tots els condicionants que la mateixa STC 31/2010 imposa al
desplegament de les competències en ordenació del litoral —com per exemple la mateixa LC—,
difícilment podem parlar d’una competència exclusiva de la Generalitat, i potser seria molt més
adequat parlar d’una competència compartida —i en alguns casos merament executiva. Així,
pròpiament no es pot parlar de competència exclusiva en cap dels quatre àmbits descrits pel 149.3
de l’EAC.



1.3	Les	competències	traspassades	a	la	Generalitat

Article 149.3.a) L’ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DELS PLANS territorials d’ordenació i ús del litoral i
de les platges, i també la regulació del procediment de tramitació i aprovació d’aquests instruments
i plans: és probablement l’única transferència que no s’ha operat de manera explícita en els dos reials
decrets del 2007 i 2008. El motiu és que la competència per aprovar aquests plans ja va ser operada
pel Reial decret 3301/1981, de 18 de desembre.

Article 149.3.b) LA GESTIÓ DELS TÍTOLS D’OCUPACIÓ I ÚS DEL DOMINI PÚBLIC
MARITIMOTERRESTRE, especialment l’atorgament d’autoritzacions i concessions i, en tot cas, les
concessions d’obres fixes a la mar, respectant les excepcions que es puguin establir per motius
mediambientals en les aigües costaneres interiors i de transició: podem afirmar que la Generalitat es
converteix en l’administració de referència, sens perjudici que l’Estat es reserva, pel que fa a les
concessions o adscripcions, la facultat d’emetre els informes preceptius —vinculants en alguns casos i
altres no—. Pel que fa a les competències en relació amb les autoritzacions d’usos que l’Administració
atorga per a aquelles activitats establertes en alguna de les servituds previstes a la LC, la Generalitat
amb els traspassos ha assumit la gestió i l’atorgament d’autoritzacions en zones de servitud de trànsit i
d’accés al mar.



Article 149.3.c) LA REGULACIÓ I LA GESTIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC FINANCER del domini
públic maritimoterrestre, en els termes que estableix la legislació general: no només no
s’han transferit les funcions de regulació dels cànons per la utilització o l’aprofitament del
domini públic, sinó que l’Estat continua recaptant-ne els imports. De fet, a efectes pràctics,
en relació amb aquesta matèria, la Generalitat només podrà recaptat el cànon per
l’explotació de l’activitat pendent de desplegament normatiu.

Article 149.3.d) L’EXECUCIÓ D’OBRES I ACTUACIONS AL LITORAL CATALÀ QUE NO SIGUIN
D’INTERÈS GENERAL: passa a ser competència de la Generalitat la planificació, l’elaboració
i l’aprovació dels projectes, així com la gestió i l’execució de les obres i les actuacions que
no siguin d’interès general situades al litoral —amb independència que es trobin o no al
domini públic—. Recordem, però, en relació amb aquesta competència, que quan l’obra
s’ubiqui al domini públic, la Generalitat necessitarà probablement una adscripció dels
béns, seguint el procediment que es descriu en el segon reial decret de traspàs.



2.	OBJECTE,	OBJECTIUS	I	ÀMBIT	D’APLICACIÓ

La Llei que neix amb l’objecte de desenvolupar la competència exclusiva de la Generalitat en matèria
d’ordenació del litoral, i distingeix els següents objectius particulars:

a) Adequar el marc legal català a les potencialitats dels articles 149.3 i 149.4 de l’Estatut i als
decrets de traspassos de competències operats pel Reial decret 3301/1981, de 18 de desembre,
el Reial decret 1404/2007, de 19 d’octubre i el Reial decret 1387/2008, d’1 d’agost.

b) Transposar a l’ordenament català els objectius i principis del Protocol relatiu a la gestió
integrada de les zones costaneres del Mediterrani, adoptat en el marc del Conveni per la
protecció del medi marí i de la regió costanera del Mediterrani (Conveni de Barcelona).

c) Articular nous instruments d’ordenació i gestió de l’espai litoral a través d’un pla territorial
sectorial d’ordenació del litoral i uns plans d’usos del litoral i les platges que incorporin
disposicions específiques pel que fa al domini públic maritimoterrestre.

d) Simplificar els procediments administratius, acostar la presa de decisions al ciutadà d’acord amb
el principi de subsidiarietat i donar més seguretat jurídica i criteris clars als gestors d’aquest espai.



e) Delimitar els trams naturals i urbans de les platges, tot establint una classificació més adequada
a la diversitat del nostre litoral i definint un règim d’ocupació i ús de lesmateixes.

f) Articular un règim econòmic i financer propi del domini públic maritimoterrestre català que
permeti desenvolupar polítiques més ambicioses en l’ordenació del litoral i garanteixi que els
recursos obtinguts per l’explotació del domini es reinverteixen a l’espai litoral.

g) Articular instruments de participació pública que vetllin per una bona governança al llarg del
procés de gestió integrada de les zones costaneres, garantint la participació adequada de tots
els interessats en la planificació i gestió de l’espai litoral

h) Trobar un nou encaix en la concurrència de competències al litoral català a través d’un model
de gestió integrada de l’espai costaner amb la Generalitat com administració de referència i un
major protagonisme dels ajuntaments.



Àmbit	d’aplicació:	

• Béns de domini públic
maritimoterrestre del litoral de
Catalunya.

• Zona d’influència del dpmt: franja
mínima de 500 m d’amplada.
Aquesta franja pot ser ampliada pel
Pla d’ordenació del litoral. I mentre
no s’aprovi el Pla s’amplia sobre
aquells àmbits exteriors inclosos en
les unitats territorials de regulació de
sòl costaner especial definides pel
Pla director urbanístic del sistema
costaner de Catalunya que
sobrepassen la franja definida en
l’article esmentat



a) Facilitar, per mitjà d’una planificació racional de les activitats, el desenvolupament sostenible de
les zones costaneres, garantint que es tinguin en compte el medi ambient i els paisatges de manera
conciliada amb el desenvolupament econòmic, social i cultural.

b) Preservar les zones costaneres, en benefici de les generacions presents i futures, i com a garantia
del desenvolupament turístic i econòmic de qualitat.

c) Garantir la utilització sostenible dels recursos naturals.

d) Garantir la preservació de la integritat dels ecosistemes costaners així com dels paisatges
costaners i de la geomorfologia costanera.

e) Prevenir i reduir els efectes dels riscos naturals i en particular del canvi climàtic, que puguin ser
causats per activitats naturals o humanes.

f) Garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades i entre totes les decisions de les
diverses autoritats públiques que afecten la utilització de la zona costanera.

Finalitats:



3. INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT: PLA D’ORDENACIÓ DEL LITORAL I PLANS
LOCALS D’ÚS DEL LITORAL I LES PLATGES

Instrument per ordenar durant
tot l’any les ocupacions al
domini públic maritimoterrestre
i a les seves zones de servitud en
l’àmbit municipal.

Mitjançant mecanismes que
comportin una planificació
racional de les activitats. La
llei regula dos nous
instruments d’ordenació i
gestió del litoral català

Plans	locals	d’ús	del	
litoral	i	les	platges

¿Com	aconseguirem	
els	objectius?	

Pla director urbanístic que serà
l’instrument bàsic d'ordenació
i gestió integrada de l’àmbit
terrestre i marí del litoral
català.

Pla	d’ordenació	
del	litoral	català



3.1 Pla d’ordenació del litoral català

Objecte:
• Ser l’instrument bàsic d'ordenació i gestió integrada de l’àmbit terrestre i marí del litoral

català.

Àmbit territorial:
• Béns de domini públic maritimoterrestre del litoral de Catalunya.
• Zona d’influència del domini públic maritimoterrestre que comprèn una franja de 500

metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal terra endins, des de l’atermenament
del domini públic maritimoterrestre, en tot el litoral de Catalunya. Aquesta franja pot ser
ampliada pel Pla d’ordenació del litoral.

Vigència:
• Indefinida.

Aprovació
• Departament competent en matèria de costes



El Pla d’ordenació del litoral ha de contenir, respectant el règim general del domini públic
maritimoterrestre, en tot cas:

a) La diagnosi i la 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.

b) La indicació gràfica de la línia d’atermenament del domini públic maritimoterrestre i de
les servituds de protecció i trànsit i la delimitació de la zona d’influència.

c) La classificació i la categorització dels trams de platges, d’acord amb els criteris fixats per
l’article 19, la determinació dels llindars de la seva capacitat de càrrega i la definició dels
límitsmàxims de les seves ocupacions.

d) La localització de les infraestructures i les instal·lacions existents, com passejos
marítims, camins de ronda, piscifactories, esculls artificials, i les relatives a abocaments
d’aigües residuals i pluvials al mar.

e) La localització de, com a mínim, els principals accessos al mar i de les zones
d’aparcament corresponents.

f) La identificació de les platges on hi ha perill de despreniments i caigudes de pedres i
altresmaterials des dels talussos adjacents.



g) Els criteris territorialitzats per atendre les demandes d’autoritzacions i dels serveis de
temporada de les platges en domini públic maritimoterrestre.

h) Els criteris territorialitzats per resoldre les demandes per a l’atorgament, la renovació, la
pròrroga, la modificació i l’extinció de concessions així com els criteris de graduació dels
terminismàxims d’atorgament i pròrroga d’aquestes.

i) L’establiment de mesures normatives o d’actuació necessàries per preservar la integritat
de la geomorfologia i dels ecosistemes i paisatges costaners i l’establiment de la
regulació de les façanes costaneres en l’àmbit territorial del pla, referides, entre altres
aspectes, a la preservació de visuals i a punts d’interès de conformitat amb els catàlegs de
paisatge i els plans territorials que els siguin d’aplicació.

j) La incorporació de les mesures d’adaptació de la costa als efectes del canvi climàtic
d’acord amb les estratègies que s’estableixin.

k) L’establiment dels criteris per determinar les prioritats d’inversió en l’àmbit territorial
del pla.

l) La identificació dels trams dels camins de ronda que són accessibles i els que no ho són.



Els	trams	de	platges	es	classifiquen	en	urbans	i	naturals.

Classificació	i	ocupació	dels	trams	de	platges

La definició de les seves diferents
categories es duu a terme pel Pla
d’ordenació del litoral tenint en
compte la classificació i les categories
de sòl establertes per la planificació
territorial i urbanística per als terrenys
adjacents que no formen part del
domini públic maritimoterrestre, les
infraestructures amb què les platges
confrontin i la major o menor presència
d’elements naturals

El Pla d’ordenació del litoral ha
de definir una categoria de
trams de platges naturals
incompatibles amb la
presència d’instal·lacions i
serveis.

El límit màxim de les ocupacions dels
trams de platges es fixa pel Pla
d’ordenació del litoral atenent a la seva
capacitat de càrrega i als criteris definits
pel mateix Pla.





3.2 Plans locals d’ús del litoral i les platges

Objecte:
• Els plans d’ús del litoral i les platges són un instrument de desenvolupament del Pla

d’ordenació del litoral que tenen per objecte ordenar les ocupacions en el domini públic
maritimoterrestre, i en els terrenys de titularitat pública situats en la seva zona de servitud
de protecció que inclogui el pla,

• Per als serveis de temporada (mobles o desmuntables)
• Per les activitats que es planifiqui situar-hi (mobles o desmuntables)

Àmbit territorial:
• L’àmbit dels plans d’ús del litoral i les platges poden abastar un o diversos termes

municipals confrontants.
Vigència:
• Vigència de quatre anys prorrogables per a períodes de com a màxim quatre anys
Procediment d’aprovació:
• L'Ajuntament acorda la redacció i aprova inicialment. Fase d’informació pública i sol·licitud

d’informes. Aprovació provisional per part de l’Ajuntament. Aprovació definitiva òrgan
competent en matèria de costes de la Generalitat.



Contingut:
a) La regulació dels serveis de temporada de les platges i d’aquelles activitats que el Pla

preveu que puguin ser objecte d’autorització en el domini públic maritimoterrestre i, si
s’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 límitsmàxims de les seves ocupacions fixades pel Pla d’ordenació de litoral.

b) La regulació de la utilització de les platges, 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 les seves instal·lacions. En les platges en què es determini perill de
despreniments des dels talussos adjacents, caldrà delimitar les zones de seguretat on
s’han d’adoptar les corresponents mesures preventives i informatives del perill.

c) La determinació de les activitats susceptibles de ser autoritzades a la platja per
l’Ajuntament com a conseqüència de les festes de rellevància local, d’esdeveniments
esportius, culturals, d’interès general amb repercussió turística o altres ocupacions
mitjançant instal·lacions desmuntables.



d) La concreció de les activitats i les instal·lacions que es puguin desenvolupar al
passeig marítim.

e) L’establiment de criteris per a una integració paisatgística adequada de les
instal·lacions admeses i de l’obligació d’adequar les activitats proposades a la
normativa de contaminació acústica.

f) La obligatorietat que qualsevol autorització que es pugui atorgar i qualsevol
explotació de serveis de temporada que es pugui adjudicar disposin d’un règim de
responsabilitat que garanteixi que es podrà fer front als danys que se’n puguin
derivar fins a la retirada completa de les instal·lacions.

g) El termini de vigència de les autoritzacions que es puguin atorgar i de l’explotació
dels serveis de temporada que es puguin adjudicar, que no pot excedir els quatre
anys.

h) La determinació de les platges que han de disposar de llocs de bany accessibles i
el nombre mínim de punts que corresponen a cada una.



Instal·lacions		i	activitats	que	poden	ser	objecte	d’autorització	en	aquest	Pla:	



4. ELS NOUS PROCEDIMENTS D’AUTORITZACIONS EN ZONA DE SERVITUD DE
PROTECCIÓ, TRÀNSIT I ACCÉS

Es	distingeix	l’administració	competent	per	atorgar	
l’autorització	o	formular	 la	declaració	responsable	en	funció	

de	les	característiques	de	l’autorització

Generalitat de Catalunya: totes les
sol·licituds d'autorització d'usos i obres
en servituds de protecció, trànsit i accés
admesos en la Llei de costes, amb
l’excepció de les de competència
municipal

L’Ajuntament: serà l’administració on es
formularà la declaració responsable en
relació amb les obres, activitats i
instal·lacions implantades legalment en
la zona de servitud de protecció i de
trànsit que no comportin increment de
la superfície ocupada o de la volumetria
existent, ni un canvi de l’ús autoritzat.



5. ELS NOUS PROCEDIMENTS D’AUTORITZACIONS EN DOMINI PÚBLIC
MARITIMOTERRESTRE

Per	primer	cop	es	faculta	als	ajuntaments	per	atorgar	
autoritzacions	en	domini	públic	 si	es	troben	contemplades	

en	els	plans	locals	d’ús	del	litoral	i	les	platges

L’Ajuntament: serà l’administració
responsable per l’atorgament de les
autoritzacions d’activitats i instal·lacions
contemplades en els plans locals d’ús
del litoral i les platges.

Generalitat: Estan subjectes a prèvia
autorització administrativa les activitats
no contemplades en els plans d’ús del
litoral i les platges.





6. EL NOU RÈGIM ECONÒMIC-FINANCER DEL DOMINI PÚBLIC
MARITIMOTERRESTRE

Tota	ocupació	o	aprofitament	del	domini	públic	
maritimoterrestre	en	virtut	d'una	concessió	o	autorització	
reportarà	el	corresponent	 ingrés	a	l’administració	atorgant	

(més	enllà	del	cànon	d’ocupació	estatal)

Atorgades per la Generalitat: cànon per
explotació de l’activitat

Atorgades per l’Ajuntament: Les
activitats que s’autoritzin pels
ajuntaments en el marc dels plans d’ús
del litoral i les platges són gravades amb
una taxa en favor seu o amb un cànon
de licitació en el cas de gestió indirecta
de serveis de temporada



7. PARTICIPACIÓPÚBLICA EN LA GESTIÓ DEL LITORAL

7.1 Garanties d’informaciópública

Garanties	
d’informació	

pública

Registre de concessions
del domini públic
maritimoterrestre de la
Generalitat

Garantir un tràmit
d’informació pública en la
tramitació de concessions,
així com d’autoritzacions de
vigència superior a un any
no contemplades en els
respectius plans locals d’ús

Els plecs de condicions
generals per a l'atorgament
de concessions i
autoritzacions es
publicaran al DOGC

Les administracions
públiques han de
proporcionar informació
de manera adequada,
oportuna i eficaç.



7.2 El Consell rector del Pla d’ordenació del litoral català i
els consells rectors dels plans d’ús del litoral i les platges

Consell	rector	del	
pla	d’ordenació	
del	litoral	català

Representants	
administracions	

públiques

Associacions	i	
organitzacions	
representatives	
d'interessos	

econòmics	 i	socials

Adscripció Ajuntaments que
els impulsen.

Òrgans	col·legiats,	
sense	personalitat	
jurídica	que	vetllen	
per	l’aplicació	 del	Pla	
d’Ordenació	del	Litoral	
Català	i	dels	Plans	d’ús	

del	litoral	 català.

Adscripció Departament
competent amb matèria de
costes.

Consell	rector	del	
plans	d’ús	del	

litoral	i	les	platges



Funcions dels consells rectors dels espais litorals :
a) Establir, d’acord amb les disposicions del propi instrument de gestió i

ordenació, les directrius per exercir-ne la gestió.
b) Aprovar el programa d’actuació i la memòria anual de gestió.
c) Proposar el pressupost anual d’inversions en el seu àmbit territorial d’acord

amb les prioritats fitxades pels instruments de gestió i ordenació.
d) Coordinar les actuacions de les administracions representades que puguin

afectar a l’espai litoral, i fer-ne el seguiment.
e) Ser objecte de consulta prèvia preceptiva abans de la tramitació de qualsevol

disposició, pla o programa que afecti l’àmbit territorial de l’instrument
d’ordenació i gestió.

f) Proposar i promoure mesures i actuacions per la millora de l’espai litoral
d’acord amb els principis i objectius fitxats per aquesta llei.

g) Proposar, si escau, modificacions de l’instrument d’ordenació i gestió o
l’aprovació de nous instruments de gestió si es requereixen.

h) Avaluar el compliment d’objectiusdel Pla.



• Es crea la Comissió d’Ordenació del Litoral, depenent del departament
competent en matèria d’ordenació del litoral, amb funcions de caràcter
resolutiu, consultiu, informatiu i, a instàncies dels ajuntaments, amb funcions
interpretatives.

• S’estableix per reglament que la composició de la Comissió d’Ordenació del
Litoral ha de garantir que hi siguin representats els departaments i els ens locals
amb competències en matèria d’ordenació del litoral i que hi tinguin
participació persones amb reconegut prestigi professional, en matèria de
costes, d’urbanisme i de medi ambient.

• Correspon a la Comissió d’Ordenació del Litoral 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.

• El conseller o la consellera del departament competent en matèria d’ordenació
del litoral pot sotmetre a consulta de la Comissió d’Ordenació del Litoral els
assumptes en aquesta matèria que consideri convenient.

7.3 La Comissió d’Ordenació del Litoral



8. NOVES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN ORDENACIÓ DEL
LITORAL

a) La participació en la tramitació del Pla d’ordenació del litoral.
b) La formulació i la tramitació fins a l’aprovació provisional dels plans d’ús del litoral i les

platges d’acord amb el procediment que regula aquesta Llei.
c) L’explotació dels serveis de temporada de les platges autoritzats mitjançant el

corresponent pla d’ús del litoral i les platges, per qualsevol de les formes de gestió directa o
indirecta previstes en la legislació de règim local.

d) L’atorgament de les autoritzacions per a activitats previstes en els plans d’ús del litoral i
les platges.

e) La intervenció administrativa mitjançant el règim de declaració responsable de les noves
actuacions que es plantegin sobre les obres, les instal·lacions i les activitats implantades
legalment en la zona de servitud de protecció o de trànsit del domini públic
maritimoterrestre, quan no comporten l’increment de la superfície ocupada o de la
volumetria existent, ni el canvi de l’ús autoritzat.



f) L’emissió de l’informe sobre les sol·licituds d’autoritzacions de competència de
l’Administració de la Generalitat i de concessions per a l’ocupació i l’aprofitament del
domini públic maritimoterrestre.

g) La recaptació dels ingressos derivats de l’explotació de serveis de temporada de les
platges i de les taxes per a l’atorgament d’autoritzacions previstes en els plans d’ús del
litoral i les platges.

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
derivades dels plans d’ús del litoral i les platges i de l’observança dels requisits exigits per la
legislació en matèria de costes per aquelles 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 la recaptació de sancions i la determinació dels danys i els
perjudicis causats.

i) El manteniment de les platges i dels llocs públics de bany en les condicions de neteja,
higiene i salubritat adequades, així com vigilar l’observança de les normes i les instruccions
que dicti l’administració competent en matèria de protecció civil sobre salvament i
seguretat de les vides humanes.



• La imposició de les sancions previstes a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes
correspondrà a l'Administració competent per raó de la matèria d’acord amb
aquesta llei.

• Els alcaldes, en matèria de competència municipal segons aquesta Llei, poden
imposar multes de fins a 12.000 euros.

• L'òrgan sancionador es el competent per obligar a la restitució dels béns a l'estat
anterior a la comissió de la infracció, i també valorar els danys a l'efecte que els
responsables abonin la indemnització corresponent.

9. LA INSPECCIÓ DEL LITORAL I LES FACULTATS
SANCIONADORESDELS MUNICIPIS

9.1 Competències sancionadoresdels municipis



9.2	La	inspecció	del	litoral
• La inspecció del litoral, que porta a terme les funcions de tutela i policia de

l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, ha d'ésser exercida pel departament
competent en matèria de costes i pels òrgans de l'Administració local, en el
marc de les competències respectives i d'acord amb la legislació vigent.

• Els informes resultants de les inspeccions que facin els òrgans de la
Generalitat o altres ens locals han d'ésser comunicats en tots els casos als
ajuntamentsdels municipis on s'hagin produït els fets.

• Es reconeix la condició d'autoritat al personal al servei de les entitats
públiques a què es refereix l'apartat 1 al qual s'encomani expressament
l'exercici de la inspecció del litoral. En l'exercici d'aquesta activitat, el personal
de les administracions competents pot inspeccionar tota mena d'obres i
d'instal·lacions; els fets que constati aquest personal tenen valor probatori,
d'acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú.



Facultats de la inspecció del litoral:

• El personal al servei de les administracions públiques al qual s'encomani l'exercici de la
inspecció del litoral està facultat per entrar i romandre en les finques, construccions i altres
llocs subjectes a la seva actuació inspectora el temps necessari per portar a terme aquesta
actuació.

• En l’exercici de les funcions inspectores es pot sol·licitar la col·laboració de les forces i els
cossos de seguretat i la cooperació de funcionaris i autoritats d'altres administracions
públiques.

• Al personal que tingui encomanat l'exercici de la inspecció de costes li corresponen les
funcions següents:

a) La investigació i comprovació del compliment de la normativa, i la pràctica de les
proves i mesuraments necessària per a aquesta finalitat.

b) Documentar llurs actuacions mitjançant les actes d'inspecció, els informes, les
diligències i les comunicacions corresponents.

c) Si s'escau, la proposta d'adopció de mesures provisionals i d'incoació dels
procediments sancionadors que corresponguin.


