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Presentació
La societat actual ha anat potenciant cada cop més el contacte amb la natura, promovent les activitats a l’aire
lliure. Un dels espais que ha rebut més aquest impacte social ha estat la franja costanera, on el nombre d’usuaris i d’activitats ha experimentat un creixement extraordinari.
No es pot obviar que la província de Barcelona té una àmplia franja litoral oberta al mar Mediterrani, a tot
al llarg de la qual, a més, hi ha establerta una gran part de la població no sols de la província, sinó també de
tot Catalunya. Aquesta nombrosa població es veu fortament incrementada durant els mesos d’estiu, ja que
aquesta zona té un alt interès turístic.
La doble naturalesa de la platja —com a territori municipal i alhora domini públic de l’Estat—, que interfereix a l’hora d’establir el règim competencial, i la insatisfactòria regulació de la distribució de competències que poden exercir sobre el domini marítim les diverses administracions públiques i, en especial, l’administració local, dificulten als municipis afectats la gestió dels seus interessos sobre aquesta part tan important
del seu territori.
Amb aquest manual, la Diputació de Barcelona pretén proporcionar una eina útil i actual de consulta legal
als municipis costaners per facilitar-los la seva intervenció a les platges, amb solucions que garanteixin el compliment i l’efectivitat de les competències municipals. La millora de l’acció municipal sobre la franja costanera
repercutirà de manera beneficiosa en la conservació i el manteniment d’aquest valuós espai col·lectiu i, en definitiva, constituirà una nova aportació dels governs locals a l’augment de la qualitat de vida de les persones i
al desenvolupament sostenible del nostre territori.

.

Celestino Corbacho President de la Diputació de Barcelona

Pròleg
L’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona vol oferir als ajuntaments costaners de la seva
demarcació territorial una eina que els serveixi de base per a l’exercici de les seves competències en matèria
de gestió del litoral.
Actualment, la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes i el seu desenvolupament reglamentari, constitueixen
el referent mínim indispensable per a la determinació del règim jurídic del litoral, el qual té com a punt de partida el caràcter de domini públic i la titularitat estatal dels diversos elements que configuren la costa, d’acord
amb el que estableix l’article 132 de la Constitució.
Des del moment de l’aprovació de la Llei esmentada, s’ha posat de manifest diversos problemes que planteja l’actual normativa, entre els que destaca la deficient regulació de la distribució de les competències que
poden exercir sobre el domini marítim les diverses administracions públiques i, de manera especial, la local;
aquesta deficiència en deixa sovint en mans dels tècnics de les administracions corresponents la interpretació
jurídica; d’ací l’oportunitat del marc legal del litoral que es presenta.

.

Margarita Dordella Cirera Presidenta delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum
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Regulació europea
L’entrada de l’Estat espanyol en la Unió Europea, i la conseqüent incorporació del dret comunitari (tractats
originaris i actes adoptats per les seves institucions) ha suposat importants innovacions en el dret de l’Estat
espanyol.
Una de les matèries que millor exemplifica aquesta novetat és el que es coneix com el medi ambient i que
aglutina tot un seguit de disciplines heterogènies (paisatge, aigües, residus, activitats, etc.) entre les quals s’inclou el litoral i, per tant, les platges.
És precisament aquesta varietat de matèries que conformen la disciplina del «medi ambient», un dels reptes més importants als quals s’enfronta, en l’actualitat, la Unió Europea i que han generat l’aparició de tot un
conjunt de normes, que influeixen i condicionen de forma decisiva les zones costaneres i les platges.
La protecció del medi ambient però, ha seguit un llarg i lent procés de consolidació en l’àmbit comunitari,
que s’inicià amb el reconeixement del principi de desenvolupament sostenible, que conjuntament amb altres
principis com els de cautela i acció preventiva, de correcció dels atemptats al medi ambient i qui contamina
paga, han facilitat l’aparició i desenvolupament de tot un seguit d’instruments normatius que d’una manera
més o menys directa han acabat incidint en la gestió del litoral.
Resulta d’especial interès l’esment a dues eines d’actuació cabdals en l’àmbit europeu: la primera —la Carta Europea del Litoral— per ser un valor de referent bàsic en la concepció de la necessitat, el reconeixement i
la importància del litoral, i la segona —la gestió integrada de les zones costaneres— perquè es constitueix com
un dels instruments més actuals i específics de la Unió sobre l’àmbit litoral:

1.1. LA CARTA EUROPEA DEL LITORAL, APROVADA EL 1981
El seu objecte es defineix des de la salvaguarda i el desenvolupament del litoral d’Europa, mitjançant una acció coordinada de les institucions europees nacionals, regionals i locals competents.
Els objectius que s’estableixen en la Carta Europea són: promoure el desenvolupament regional a partir de
les activitats litorals creadores d’ocupació i renda, assegurar la protecció de les zones costaneres contra els
riscos creixents de destrucció ecològica i estètica, i conciliar aquestes exigències en l’espai sensible i limitat que
caracteritzen les zones litorals.
La Carta Europea defineix una estratègia global d’organització i ordenació del litoral que permeti compatibilitzar el que més tard es constituirà com un principi informador de les polítiques comunitàries: el creixement sostenible; els objectius de la Carta passen pel desenvolupament d’una economia litoral competitiva i
selectiva, la protecció i el desenvolupament de les peculiaritats de cada zona litoral, l’organització de l’espai
litoral, una política de sòl global, la prevenció de riscos, el control del turisme, la informació àmplia, el desenvolupament de la investigació, l’harmonització del dret europeu i el desenvolupament de la cooperació
transfronterera.
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1.2. LA UNIÓ EUROPEA APOSTA PER LES ZONES COSTANERES: UN CANVI DE RUMB
PER A LES ZONES COSTANERES EUROPEES1
La Unió Europea, per tal d’avançar en el compliment dels objectius en matèria de desenvolupament sostenible
i d’integració del medi ambient en totes les altres polítiques comunitàries, i a partir dels resultats del Programa de demostració de la Comissió Europea sobre ordenació integrada de les zones costaneres (fruit de la col·laboració entre diversos serveis de la Comissió Europea), ha concentrat els seus esforços en matèria de litoral,
en la redacció del document: La Unió Europea aposta per les zones costaneres: un canvi de rumb per a les zones costaneres europees.
El que pretén la Comissió en promocionar aquesta gestió integrada és reunir els diferents agents i polítiques que a escala local, regional, nacional i europea influeixen sobre la vida quotidiana de les regions costaneres de la Unió, per planificar i gestionar els recursos i l’espai del litoral. Es destaca especialment el paper
fonamental que ha de jugar l’administració local com a coneixedora dels autèntics problemes de la seva zona;
i la necessitat d’integrar en aquesta política, no tant sols a l’administració, sinó també la població local, organitzacions no governamentals i empreses.
Actualment, aquest programa comunitari, a banda de comptar amb el suport del VI Programa de medi ambient2, és el document bàsic per a la redacció de legislació i programes comunitaris sobre les zones litorals.

1. La Unió Europea aposta per les zones costaneres: un canvi de rumb per a les zones costaneres europees. Comissió Europea. Direcció General de Medi Ambient. Brussel·les, 2001.
2. El Sisè Programa d’Acció comunitari en matèria de medi ambient va ser aprovat el 22 de juliol de 2002 pel Parlament Europeu i el
Consell de la Unió Europea.
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Regulació estatal
El mar i les seves ribes, i per tant les platges, han estat considerats històricament, amb més o menys intensitat
com a béns de domini públic naturals, destinats a l’ús i utilitat de tots els ciutadans.
És el segle XX, però, el que ha marcat un canvi més acusat en aquest destí o funció considerada natural,
fruit dels importants canvis socials i econòmics que han provocat l’ús més intens del litoral, per atendre necessitats de residència i descans, i tot amb un rerefons d’importants repercussions econòmiques. Aquesta
tendència ha posat en un greu perill l’equilibri de les zones litorals, com a conseqüència de la forta pressió i
degradació dels seus valors naturals, especialment sobre les platges, que és un dels elements litorals més
fràgils.
El punt d’inflexió sobre la regulació i la gestió del litoral i les seves platges, es produeix amb la Constitució
de 1978, que fou sensible a la creixent preocupació internacional sobre el medi ambient i la degradació del litoral, i que va incorporar el dret al medi ambient a l’article 45 i la consideració com a béns de domini públic
estatal les platges (art. 132 C).

2.1. L’ARTICLE 132 DE LA CONSTITUCIÓ
Article 132
1. La Llei regula el règim jurídic dels béns de domini públic i dels comunals, i s’inspira en els principis de inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat, així com la seva desafectació.
2. Són béns de domini públic estatal els que determini la Llei i, en tot cas, la zona maritimoterrestre, les
platges, el mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i la plataforma continental.
D’aquesta redacció cal destacar:
1. Que les platges s’incorporen per la màxima norma, entre els béns patrimoni de tot l’Estat com a col·lectivitat.
2. Que correspon a la Llei, definir i determinar el seu règim jurídic, sota uns condicionants que de facto, en
blinden la permanència entre aquesta proteccionista categoria de béns.

2.1.1. Concepte de béns de domini públic
El concepte de domini públic sorgeix de la tradicional classificació dels béns, en funció de les persones a qui
pertanyen: els de propietat privada i els de domini públic o propietat pública, la titularitat dels quals correspon a les administracions territorials: l’Estat, les Comunitats autònomes i les Entitats locals.
La propietat pública o domini públic, s’ha definit com una propietat especial, amb un règim jurídic propi i
diferent del privat.
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Aquesta propietat especial ha estat recentment objecte de desenvolupament legal, a través de la Llei de patrimoni de les administracions públiques1, que defineix els béns de domini públic com aquells que sent de titularitat pública, es troben afectats a l’ús general o al servei públic, així com aquells als quals la llei atorgui el
caràcter de demanials i expressament els inclosos a l’article 132.2 de la Constitució, és a dir: les platges.2 Tot i
això, la Llei de patrimoni (llei general) pel que fa als béns de domini públic marítim terrestre, manté a la LC (llei
especial) com la norma reguladora específica del seu règim jurídic.

2.1.2. Model de titularitat pública dels béns de domini públic marítim i terrestre
La Constitució, com a norma jurídica, preveu tot un seguit de previsions i de principis, que han de ser objecte
de concreció a través de lleis elaborades per les cambres parlamentàries de l’Estat o les autonomies, en funció
de la competència concreta; per tant, el desenvolupament, l’amplitud, etc. de les previsions genèriques que
preveu la Constitució varien segons el moment en què s’aprovin les lleis i atenent a les majories parlamentàries i a valors socials que representin.
Les previsions de l’article 132 de la Constitució, també participen d’aquest esquema normatiu, a través del
qual el legislador ha desenvolupat el mandat constitucional d’elaborar una llei que determini els béns de domini públic i el seu règim jurídic; però amb un condicionant inexcusable, la inclusió entre aquesta categoria de
béns, de les platges.
Aquesta determinació constitucional d’incloure les platges entre els béns de domini públic, posa de manifest
la preocupació per la incidència de l’activitat humana sobre aquest important espai del territori, que s’inicia
amb la Llei 28/1969, de 26 d’abril, sobre costes; amb la Constitució s’implanta obligatòriament un model de propietat pública sobre les platges, que els atorga el màxim grau de protecció; i que suposarà la desaparició de la
propietat privada sobre porcions del litoral, reduint considerablement la possibilitat i la intensitat de disposició sobre aquests espais, per part de l’home i les seves activitats.

2.1.3. Titularitat i competència sobre el domini públic
La Constitució atribueix la titularitat del domini públic marítim i terrestre i, per tant, de les platges, a l’Administració estatal. Però aquesta titularitat no porta implícita l’exclusivitat de les competències sobre les
platges; de tal manera que el domini públic està sotmès als títols competencials del sòl sobre el qual se situa
—ports, urbanisme, medi ambient, etc.— que evidentment poden correspondre a altres administracions (autònoma o local).
Aquesta opció a favor de l’Estat s’ha justificat (Sentència del 149/1991) com una garantia del mandat de la
Constitució de preservar el litoral i les seves funcions socials, en tant que:

• és essencial per al manteniment dels equilibris naturals que condicionen la vida humana,
• ocupa un lloc estratègic en el desenvolupament econòmic i en la reestructuració de l’economia mundial,
• és suport de les activitats econòmiques i socials que creen treball per a la població,
• és indispensable per al gaudi físic i psíquic de les poblacions sotmeses a la pressió creixent de la vida urbana,
• ocupa un lloc essencial en les satisfaccions estètiques i culturals de la persona humana.
2.2. LA LLEI DE COSTES I EL SEU REGLAMENT
Les determinacions de l’article 132 de la Constitució s’han desenvolupat bàsicament a través de la Llei 22/1988,
de costes, que a la vegada s’ha desplegat mitjançant el Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, que aprova
el Reglament General per al desenvolupament i l’execució de la Llei 22/88, de 28 de juliol, de costes.

1. Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques, que substitueix la parcial i limitada normativa sobre domini públic.
2. Art. 5.2 de la Llei 33/2003.
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La tardança en la regulació de la previsió constitucional es va veure finalment recompensada amb l’aparició
d’una llei, que pretén posar fi a la greu pressió sobre el litoral i restaurar de nou els tradicionals caràcters d’aquest espai: públic i comú; i especialment per salvaguardar els pocs espais litorals del desenvolupament desordenat.
Els fins que fixa la Llei són:
a) Determinar el domini públic maritimoterrestre i assegurar-ne la integritat i adequada conservació, adoptant, si escau, les mesures de protecció necessàries.
b) Regular la utilització racional d’aquests béns en els mateixos termes que disposen la seva naturalesa i fins,
amb respecte al paisatge, al medi ambient i al patrimoni històric.
En aquest procés de desenvolupament de les previsions de l’article 132 de la Constitució, també participa
l’Administració —en aquest cas l’Estatal— , mitjançant la seva potestat de dictar reglaments; i concretament
el Reglament de desenvolupament de la LC que d’una manera genèrica desenvolupa bona part de les previsions
de la LC: les referents a determinació, protecció, ús i policia del domini públic.
Cal tenir en compte que els Reglaments tenen una funció de norma secundària però necessària per a la posada en pràctica de la Llei com a complements indispensables, que permeten explicitar regles que la Llei únicament enuncia, i clarificar els preceptes de la Llei que siguin imprecisos; cal tenir en compte que els reglaments
poden anar més enllà del seu paper executor de les Lleis, sempre que siguin conformes a la Constitució i la Llei
(STS14/10/96 RJ 1996/8651, FJ 1).

2.2.1. Principis rellevants de la Llei de costes
La Llei de costes, conscient que el patrimoni que regula és un bé «valuós per les grans possibilitats que ofereix»
manifesta la seva preocupació per la tendència en l’increment de la pressió humana i d’usos sobre aquest, fruit
del canvi en els costums humans i per la civilització de l’oci. Diversos són els factors que la Llei de costes considera «...que han incidit negativament sobre la conservació d’aquest escenari natural...» i que defineix com a
fenomen de «destrucció i privatització del litoral», entre els quals s’ocupa d’analitzar la reducció de l’aportació d’àrids sòlids, la desnaturalització de porcions de domini públic litoral (entre els quals esmentat expressament la destrucció de maresmes), o també «l’urbanisme nociu d’altes muralles d’edificis... vies de transport
de gran intensitat ...abocaments...». De conformitat amb aquestes declaracions, la Llei pren com a principis bàsics, entre d’altres, els següents:
Inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat
Aquests són uns principis comuns a tots els béns de domini públic: la inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat que es determinen com els trets més característics del regim jurídic específic i extraordinari de què
gaudeixen aquests béns, i que els aïllen de qualsevol possibilitat de ser inclosos entre els béns objecte de comerç entre els homes.
— Inalienables: és a dir, la indisponibilitat absoluta d’aquests béns mentre gaudeixin d’aquesta consideració.
— Imprescriptibles: conseqüència immediata de l’anterior, i que priva qualsevol persona de la seva adquisició per l’ús continuat al llarg del temps.
— Inembargables: la impossibilitat d’embargar aquests béns és una mesura de major garantia respecte als
anteriors, ja que es priva la possibilitat de què puguin ser garantia de cap deute del titular estatal.
El dret del medi ambient
El medi ambient, que es configura com una matèria moltes vegades difusa, troba en la LC una de les seves primeres concrecions normatives.
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Aquesta Llei no ha volgut limitar-se a una concepció del litoral com un simple fet físic: l’espai en què entren
en contacte el mar i la terra, sinó que ha incorporat a partir de la funció social dels espais litorals, tota una sèrie de previsions que estan directament vinculades al medi ambient (qualitat del paisatge, el manteniment de
la dinàmica litoral, la protecció dels recursos naturals, etc.) , i que ja hem referenciat en l’apartat referent a la
Carta Europea del Litoral.
Per servir a aquestes funcions ambientals el legislador estatal no solament està facultat, sinó obligat, a protegir el demani maritimoterrestre a fi d’assegurar el manteniment de la seva integritat física i jurídica, el seu
ús públic i els seus valors paisatgístics, tot en favor de la col·lectivitat, i es configura com un dels instruments
que garanteixen les finalitats de l’article 45 de la Constitució.
I és precisament aquest objectiu conservacionista (art. 1,2 i 20 LC) el que justifica com veurem més endavant,
les limitacions i condicionants sobre les platges, però també sobre els terrenys confrontants de propietat privada (a través de les diferents servituds de la LC) de conformitat amb la previsió constitucional (art. 45.2) de
l’ús racional dels recursos naturals.
El dret a la propietat privada
Una de les matèries que ha estat més controvertida en l’aplicació de la LC, és l’afectació al principi constitucional de la propietat privada (art. 33 C),derivat per una banda, dels efectes per la consideració com a domini
públic de certs béns que fins a la seva entrada en vigor estaven en mans privades, i per altra banda, per les limitacions imposades per la LC a les propietats que limiten amb el domini públic.
Resulta especialment rellevant el règim de limitacions que estableix la LC i que abans s’esmentava, sobre
les propietat privades confrontants amb el domini públic marítim i terrestre i pel simple fet de llindar-hi; i que
es fonamenten en el sotmetiment de la propietat privada a la seva funció social, en aquest cas establerta per
la LC, fruit de la seva voluntat de protegir i conservar el domini públic marítim i terrestre, com hem vist en l’apartat sobre el dret del medi ambient.

2.2.2. Les servituds
D’acord amb els seus principis, la Llei de costes i especialment pel que fa a la defensa de la integritat i dels fins
d’ús general del DPMT, les seves característiques i elements naturals i la preservació dels perjudicis causats
per les obres i les instal·lacions que s’hi efectuïn (art. 20 Llei de costes), estableix un important i restrictiu règim d’ús mitjançant servituds o limitacions als terrenys confrontants amb el DPMT.
Aquestes servituds tenen un abast de fins a 500 m des del límit interior de la ribera del mar, sota un concepte
ampli de la costa, que inclou part de la franja del litoral.1
El règim establert per aquestes servituds s’ha de considerar com un règim d’autèntiques servituds legals (art.
534 CC) o administratives, amb caràcter de mínims, i complementària de la que puguin desenvolupar les CCAA
d’acord amb les seves competències d’ordenació.
2.2.2.1. La servitud de trànsit. (Article 27 de la Llei de costes i article 51.6 RC)
Recau sobre terrenys privats situats en una franja de 6 metres (pot ampliar-se fins a 20 metres, en casos de trànsit difícil o perillós), mesurats terra endins a partir del límit interior de la ribera del mar (i es refereix tant al sòl com al vol).
El règim jurídic a què se sotmet aquesta franja de terreny comporta entre d’altres obligacions:

• que resti permanentment lliure per al pas públic peatonal i per als vehicles de vigilància i salvament
• la possibilitat de la seva ocupació en cas d’obres al DPMT
• si s’escau, que sigui ocupada per a l’execució de passeigs marítims
• també són permesos els conreus
1. Conferència de Dublín, 1994; 1a Conferència de les Nacions Unides, 1972; Conferència d’Estocolm, i de Rio sobre Medi Ambient, que
fixen la zona litoral, com la franja que abarca 5 km.
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L’Administració de l’Estat (Ministeri de Medi Ambient) és competent per autoritzar la seva ampliació i la seva
ocupació en cas d’obres al DPMT o per a l’execució de passeigs marítims, previ informe de la CCAA (que l’ha
d’emetre en el termini d’un mes) (art. 51.4 del RC).
2.2.2.2. Servitud de protecció. (Art. 23 i seg. LC i art. 43 i seg. RC)
Aquesta servitud recau sobre terrenys privats situats en una franja de 100 metres (pot ampliar-se en 100 metres
més) mesurats terra endins a partir del límit interior de la ribera del mar (aquesta franja se superposa a la servitud de trànsit).
La regulació d’aquesta zona, es caracteritza per ser la més extensa de les previstes a la LC, que preveu exhaustivament quines seran les activitats i els usos permesos, prohibits i autoritzables excepcionalment.
La totalitat dels usos permesos han de comptar sempre amb prèvia autorització de la Generalitat de Catalunya (Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques), previ informe de l’Administració estatal. Per altra
banda, els usos i activitats autoritzables excepcionalment en aquest espai, han de comptar amb l’autorització
del Consell de Ministres, ser conformes amb el planejament territorial, i situar-se fora dels trams de costa que
constitueixin platja.
Cal tenir en compte que en els primers 20 metres d’aquesta zona, es poden dipositar temporalment objectes o materials aportats per la mar, i realitzar operacions de salvament marítim.
2.2.2.3. Zona d’influència. (Art. 30 LC i 58 RC)
Aquesta servitud recau sobre terrenys privats situats en una franja d’un mínim de 500 metres mesurats terra endins a partir del límit interior de la ribera del mar (aquesta franja se superposa a les altres servituds).
La zona d’influència és determinada pels instruments d’ordenació territorial i urbanística d’acord amb els criteris de la LC (que entre d’altres exigeix que les construccions que s’ubiquin en aquesta franja evitin la formació de pantalles arquitectòniques o acumulació de volums).
2.2.2.4. Servitud d’accés al mar. (Art. 28 LC i 52 RC)
Es configura com una servitud per permetre l’accés públic i gratuït al mar.
S’ubica sobre els terrenys confrontants o contigus al DPMT, en la longitud i amplada que exigeixi la naturalessa i finalitat de l’accés.
La seva fixació correspon als instruments d’ordenació del territori o urbanístics, que han de preveure suficients accessos al mar, i aparcaments, fora del DPMT.
Es fixen seguint aquests criteris:
a) A les zones urbanes i urbanitzables, els accessos de tràfic rodat han d’estar separats entre si, com a màxim 500 metres.
b) A les zones urbanes i urbanitzables, els accessos peatonals han d’estar separats entre si, com a màxim 200
metres.
c) Aquests accessos han d’estar senyalitzats i oberts a l’ús públic a la seva terminació (s’entén per terminació, la finalització dels accessos, amb independència del moment de la seva recepció per l’Ajuntament respectiu. En les urbanitzacions existents a l’entrada en vigor de la LC, cal atenir-se a allò que disposen les
DT 3, apartats 5 i 6 de la LC i a la DT 11 del RC, art. 52.3 RC).
d) La forma d’obtenció d’aquests accessos serà conforme a la legislació urbanística. Art. 52.4 RC
Per garantir aquesta servitud, es prohibeixen expressament les obres o instal·lacions que interrompin l’accés al mar sense que es proposin per part dels interessats, solucions alternatives, que garanteixin l’efectivitat
en condicions anàlogues a les anteriors, i a criteri de l’Administració de l’Estat.
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2.2.3. El domini públic marítim i terrestre
A partir de l’article 132 de la Constitució, la LC defineix i desenvolupa els béns que integren el DPMT, en els articles 3, 4 i 5 i que comprenen els següents:

• La ribera del mar i de les ries
• El mar territorial i les aigües interiors
• Altres elements, que breument, relacionarem:
— Els recursos naturals de la zona econòmica i la plataforma continental.
— Les accessions a la ribera del mar.
— Els terrenys guanyats al mar
— Els penya-segats
— Els illots
— Els terrenys incorporats pels concessionaris quan així s’estableixi
— Els confrontants amb la ribera del mar que s’adquireixin per a la seva incorporació
— Les obres i instal·lacions de l’Estat, incloses les d’il·luminació i senyalització
— Els ports i instal·lacions portuàries estatals.
Com hem vist, el legislador quan desenvolupa les previsions constitucionals sobre els béns de domini públic, es troba condicionat per l’exigència per part de la Constitució d’incloure entre aquesta categoria de béns:
les platges i la zona maritimoterrestre.
Aquesta inusual inclusió és una de les notes més característiques de la Constitució, que s’ha justificat en la
voluntat d’atorgar una especial protecció a un dels indrets més sensibles del territori, especialment a les platges i la zona maritimoterrestre.1 Aquesta opció suposa a la pràctica la consagració proteccionista d’aquests espais, i del seu valor ambiental, que garanteix la seva importància socioeconòmica, com a medi físic fonamental de l’Estat.

2.2.4. L’atermenament (art. 11 a 16 LC i 18 a 35 RC)
L’atermenament és l’acte material de delimitació de la superfície física d’una finca, que permet la seva adequada separació respecte a les confrontants.
Així, mitjançant l’atermenament s’identifica i separa la zona del domini públic maritimoterrestre (riberes
del mar i altres pertinences terrestres, però no pas les zones cobertes per les aigües de forma permanent) de
les zones confrontants, que pertany a altres propietaris privats —o si s’escau, públics.
El procediment per portar a terme l’atermenament d’una zona pertanyent o presumiblement pertanyent al
domini públic maritimoterrestre s’incoarà d’ofici o, si escau, a petició de qualsevol persona que pugui estar-hi
interessada, i serà aprovat per l’Administració de l’Estat mitjançant una Ordre Ministerial (Ministeri de Medi
ambient).
A banda de la possibilitat de sol·licitar la pràctica d’un atermenament, qui es consideri interessat pot sol·licitar també la pràctica d’una delimitació provisional de la zona del domini públic, sens perjudici del que es resolgui en l’atermenament definitiu que en el seu moment es practiqui. Igualment, es pot sol·licitar que es practiqui un replanteig i eventual rectificació d’un atermenament ja existent. En aquests dos casos, són d’aplicació
els mateixos requisits i procediment que per a la sol·licitud d’un nou atermenament.
Com a aspectes més rellevants del procediment d’atermenament podem destacar que s’incoarà i tramitarà
per les demarcacions de costes, amb la necessària emissió d’informes per part de la Generalitat de Catalunya,
els ajuntament corresponents, els propietaris confrontants, i altres persones que acreditin la seva condició
d’interessats; l’inici de l’expedient s’haurà de fer públic, i anirà seguit de la possibilitat de comparèixer, examinar i formular al·legacions a l’expedient, pel termini d’un mes.

1. SAINZ MORENO, F. «Art. 132 Constitución Española de 1978», tom X, Ed. Derecho Reunidos, Madrid, 1985.
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L’inici de l’expedient d’atermenament implica la suspensió de l’atorgament de concessions i autoritzacions
en el domini públic maritimoterrestre i en la seva zona de servitud de protecció, que s’aixecarà quan es dicti
resolució definitiva. No obstant poden realitzar-se, prèvia autorització de l’Administració de l’Estat o per aquesta, obres d’emergència per prevenir o reparar danys.
La Resolució que aprovi l’atermenament ha de declarar —si s’escau— la possessió i titularitat dominical a
favor de l’Estat de la franja atermenada, que ha d’anar seguida del corresponent afitament, que cal fer mitjançant la col·locació de fites que permetin identificar sobre el terreny la línia perimetral de l’atermenament.
Aquestes fites poden substituir-se per altres senyals o referències que facin possible aquesta identificació, quan
així ho aconsellin les circumstàncies físiques del seu lloc d’ubicació.
Contra la resolució d’atermenament poden interposar-se els següents recursos: Potestatiu de Reposició (davant el Ministeri de Medi ambient) o contenciós-administratiu (davant l’Audiència Nacional).
Termini d’interposició dels recursos:
— Potestatiu de reposició: 1 mes si l’acte és exprés o 3 mesos si és presumpte.
— Contenciósadministratiu: 2 mesos si l’acte és exprés o 6 mesos si és presumpte.
Un dels efectes de l’acte administratiu de Resolució de l’atermenament és la possibilitat d’inscriure els terrenys atermenats —acompanyats del corresponent plànol— en el Registre de la Propietat. Així mateix, aquesta Resolució d’aprovació de l’atermenament serà títol suficient per rectificar aquelles situacions jurídiques registrals contradictòries amb l’atermenament practicat.

2.3. USOS DEL DOMINI PÚBLIC
2.3.1. Ús comú general
La consideració general i tradicional de l’ús públic dels béns de domini públic a l’àmbit maritimoterrestre, per
garantir-ne la funció social, ha estat consagrada per la LC (art. 2).
Així es permet el manteniment dels tres principis que han regit tradicionalment en l’ordenament jurídic sobre els béns de domini públic: la gratuïtat, la igualtat i la llibertat.
Gratuïtat: que permet l’exercici del dret sense cap condicionament a pagament de taxes, tributs, etc.
Igualtat: constituint-se en una de les més clares manifestacions del principi d’igualtat reconegut a l’art. 14
de la Constitució.
Llibertat: que permet que qualsevol persona, nacional o estrangera, pugui exercir el seu dret d’ús sobre
aquest espai, sense necessitat de disposar d’autorització.
En la LC i el seu reglament podem trobar tot un seguit de previsions, que són conseqüència immediata d’aquests principis:

• La servitud de trànsit (art. 27 LC): que garanteix el pas públic per als vianants i els vehicles de vigilància i
salvament; la servitud d’accés al mar, o amb la mateixa finalitat, la previsió d’aparcaments en zones urbanes o urbanitzables (art. 28 LC)
• L’exigència del control i consentiment previ de l’Administració, mitjançant l’atorgament del títol corresponent, per als usos considerats especials (art. 31.2 LC).
• Lliure accés públic de les instal·lacions de platja, excepte per raons degudament justificades (art. 33.2 LC)
• La caducitat de concessions per privatització indeguda del seu ús (art. 79.1.g) LC).
• La reducció del cànon d’ocupació fins un a 90 % per ús públic gratuït (art. 84.5 LC)
• La consideració com a infracció greu de la interrupció dels accessos públics al mar (art. 91.2 LC)
• El manteniment d’accessos al mar existents. Transitòria. 3.5/6 LC
• La revisió de títols d’ús incompatibles amb aquesta LC. Transitòria. 5 LC.
• La prohibició de pròrroga d’anteriors concessions contràries a la LC. Transitòria. 6.1 LC.
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2.3.2. Ús comú especial
La llei ha previst la possibilitat d’usos diferents a l’ús comú o general del domini públic, que actuen com a excepcions a aquest principi general, i sotmesos a tot un seguit de mesures i facultats a favor de l’Administració.
Aquests usos diferents als comuns, resten però a un sistema de control per l’Administració, a través de les
activitats que es desenvolupin en el domini públic i que giren a l’entorn de la figura de l’Autorització, que tot
seguit analitzem.

2.3.3. Autoritzacions (art. 51 a 55 i 73 a 81 LC I 108 a 128 i 145 a 165 RC)
Estan subjectes a prèvia autorització administrativa:
1. les activitats en les quals, tot i no requerir obres o instal·lacions de cap tipus, concorrin circumstàncies
especials d’intensitat, perillositat o rendibilitat i,
2. tota ocupació del domini públic maritimoterrestre amb instal·lacions desmuntables o amb béns mobles.
Amb caràcter previ, cal tenir en compte, però, la previsió que en el domini públic maritimoterrestre únicament es pot permetre la seva ocupació per a aquelles activitats o instal·lacions que per la seva naturalesa, no
puguin tenir cap altra ubicació.
A partir d’aquest moment, les autoritzacions que s’atorguin, ho seran amb caràcter personal i intransferible
intervivos, i no seran inscribibles en el Registre de la Propietat.
El termini de venciment és el que es determina en el títol corresponent, però mai no pot excedir d’un any,
excepte en els casos que per la normativa d’aplicació s’hagi establert de manera diferent.
Sense caràcter exhaustiu, entre les activitats que requereixen autorització trobem: els serveis de temporada en platges, les extraccions d’àrids i dragatges, etc.
Definicions:

• S’entén que concorren circumstàncies especials d’intensitat, perillositat o rendibilitat, quan en les activitats que es tracti es donin alguna de les següents notes:
a) Quan es tracti dels usos que no són els comuns o propis del domini públic, com ara passejar, estar, banyar-se, navegar, embarcar i desembarcar, encallar, pescar, agafar plantes i mariscs i altres activitats
semblants.
b) Que el seu exercici signifiqui un perill o risc per a la integritat de persones o béns.
c) Que la utilització del domini públic maritimoterrestre sigui un factor determinant de la rendibilitat econòmica de l’activitat.

• S’entén per «instal·lacions desmuntables» aquelles que:
a) Precisin d’obres puntuals de fonamentació (que no sobresurtin del terreny).
b) Estiguin constituïdes per elements de sèrie prefabricats, mòduls, panells o similars, sense elaboració de
materials en obra ni ocupació de soldadures.
c) Es muntin i desmuntin mitjançant processos seqüencials, i el seu aixecament es pugui fer sense demolició
i el conjunt dels seus elements siguin fàcilment transportables.

• S’entén per «ocupació amb béns mobles», la produïda pel seu dipòsit o estacionament en el domini públic maritimoterrestre de forma continuada o, en tot cas, per termini superior a un dia.
Procediment
Els expedients per a la concessió de les autoritzacions poden iniciar-se a instància de part o bé d’ofici, per la
Demarcació de Costes, mitjançant convocatòria de concurs per al seu atorgament.
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Això no obstant, cal tenir en compte que si es tracta d’una ocupació del domini públic per realitzar una
activitat que requereix prèvia autorització o concessió per part de la Comunitat Autònoma, cal aplicar allò
que preveu l’article 150 del RC: amb la conseqüent necessitat d’informe preceptiu i vinculant de la Demarcació de Costes.
Resolució
En la resolució del títol d’autorització, s’han de fixar les condicions a què se sotmet aquest (art. 155 del RC).
Cal tenir en compte que l’Administració té la facultat de modificar les autoritzacions:

• en aquells casos en què s’hagin alterat els supòsits que varen determinar el seu atorgament;
• en casos de força major (si és a petició del titular);
• o bé quan els plans o normes corresponents ho exigeixin per a la seva adequació.
Extinció del dret a ocupar el domini públic:
Es poden establir dues formes d’extinció del dret a ocupar el domini públic marítim i terrestre:
1. Les formes directes:
a. venciment del termini, que és la forma més habitual
b. compliment de la fi o objecte d’aquest,
c. renúncia, mutu acord,
d. extinció de la concessió de servei públic que donés suport del títol demanial
2. les formes indirectes, per a les quals ha de seguir-se un procediment específic per a la seva declaració
a. Així, en les declaracions de caducitat, cal atenir-se al que disposen els articles 79 i 80 LC (que regulen el
seu procediment).
b. El dret de rescat o de revocació per alteració dels supòsits físics existents en el moment de l’atorgament,
quan no sigui possible la modificació del títol, ha de seguir-se el procediment corresponent, amb audiència a l’interessat.

2.3.4. Usos privatius
Per altra banda, per a totes aquelles activitats que s’hagin de desenvolupar en el domini públic, i que siguin
conformes amb la seva conservació i naturalesa, però que suposin un ús privatiu d’aquest espai, i que per tant,
impliquen l’exclusió de la resta de persones, la LC articula uns sistemes que en permeten el seu desenvolupament, a través d’unes figures legals que varien en funció del seu destinatari.
Així, si els destinataris són els ciutadans, el sistema s’articula a través de les concessions demanials; i si
n’és l’Administració, a través de les reserves i les adscripcions.

2.3.5. La concessió (art. 64 a 72 i 73 a 81 LC i 129 a 165 RC)
Una vegada més hem de tenir present que la Llei de costes estableix que únicament es pot permetre l’ocupació
del domini públic maritimoterrestre per a aquelles activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no
puguin tenir una altra ubicació i sempre ha de ser la mínima possible.
A partir d’aquest principi, les activitats o instal·lacions a què es refereix la LC i sotmeses a concessió són:
1. Les que ocupin una funció o prestin un servei que, per les seves característiques, requereixi l’ocupació del
domini públic maritimoterrestre.
2. Les de servei públic o al públic que, per la configuració física del tram de costa, en resulti necessari l’emplaçament i no puguin situar-se en els terrenys confrontants amb el domini públic.
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3. Tota ocupació dels béns de domini públic maritimoterrestre estatal amb obres o instal·lacions no desmuntables i tota ocupació amb instal·lacions desmuntables que, per la seva naturalesa, finalitat o altres
circumstàncies, requereixin un termini de durada superior a un any.
Procediment
Per a l’atorgament de concessions, existeixen dos tipus de procediments:
1. el regulat per l’article 146 i següents del Reglament de la Llei de costes, que es constitueix en el procediment general,
2. i el regulat per l’article 150 del mateix Reglament, que preveu aquells casos en què si l’activitat a desenvolupar és competència de la Comunitat Autònoma, es preveu que en el mateix procediment pugui resoldre’s
també tot allò relatiu a la concessió (o autorització) a atorgar sobre el domini públic marítim terrestre en el qual
s’exercirà tal activitat.
3. A més, i amb una vigència temporal, podem considerar un tercer procediment, que és el derivat del previst en les disposicions transitòries de la Llei de costes (i que més endavant seran analitzades).
En el procediment general d’atorgament de concessió, s’estableixen dues formes d’iniciació:
1. per sol·licitud de l’interessat (o interessats)
2. i per convocatòria de concurs per part de l’Administració, quan consideri l’existència d’un especial interès,
i que pot convocar-se tant inicialment com durant la tramitació d’una sol·licitud d’interessat de concessió (o
d’autorització).
La LC i el RC, per tal de vetllar per l’ús i manteniment del domini públic, exigeixen en la tramitació de les concessions, tot un seguit de dades i documents que s’hauran d’aportar i que tenen per objecte la identificació
del sol·licitant, de la zona de domini públic maritimoterrestre a ocupar o utilitzar, la justificació de la necessitat d’ocupació del domini públic maritimoterrestre, i especialment els efectes de l’activitat, la qual cosa pot justificar —si s’escau— la prèvia avaluació de l’activitat, l’adopció de mesures correctores necessàries, i la redacció d’un «estudi bàsic de la dinàmica litoral» o d’«estudi d’impacte ambiental».
Habitualment, els expedients per a la concessió de les autoritzacions s’han d’adreçar a les demarcacions de
costes, on s’instrueix l’expedient corresponent (amb petició d’informes —entre d’altres als ajuntaments i comunitats autònomes— i audiència pública) i s’elevarà als Serveis Centrals del Ministeri de Medi Ambient. La
competència per resoldre, correspon al Ministeri de Medi ambient.
Resolució
En la resolució d’atorgament de la concessió, s’han de fixar les condicions que es considerin adequades (art.
155 RC) entre les quals destaquem la fixació del termini d’atorgament, amb indicació de la procedència de
pròrroga, que estarà en funció de l’objecte de la sol·licitud, però que en cap cas no pot excedir dels trenta
anys.
Expropiació
Un dels efectes de més transcendència que pot tenir l’atorgament d’una concessió (article 68 LC), és la possibilitat d’expropiació forçosa, o ocupació temporal, dels béns o drets afectats per la concessió atorgada; hem
de tenir en compte que aquesta possibilitat pot afectar fins i tot els concessionaris preexistents, o propietaris
de terrenys confrontants. En cas de procedir a l’expropiació, els béns i drets expropiats s’incorporarien al domini públic maritimoterrestre.
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Modificació
Les concessions poden ser modificades per l’Administració quan s’hagin alterat els supòsits determinants del
seu atorgament; així com en casos de força major (a petició del titular); i quan ho exigeixi la seva adequació
als plans o normes corresponents.
Transmissió
Com a regla general les concessions no són transmissibles, amb l’excepció dels supòsits de defunció del concessionari, les concessions que serveixin de suport a la prestació d’un servei públic, les regulades en la Llei
23/1984, de 25 de juny, de conreus marins, i les vinculades a permisos d’investigació o concessions d’explotació (segons s’estableixi en la legislació de mines i hidrocarburs).
Extinció del dret a ocupar el domini públic
En aquest cas, regeixen les mateixes normes que les apuntades per a l’autorització (formes directes i indirectes).

2.3.6. Adscripció (art. 49 i 50 LC i 103 a 107 RC)
Consisteix en la utilització especial del domini públic a favor de les Comunitats Autònomes, per facilitar-los
l’exercici de competències autonòmiques que per la seva pròpia naturalesa han de desenvolupar-se sobre el demani estatal, concretament per a la construcció de nous ports i vies de transport de titularitat d’aquelles, o
d’ampliació o modificació de les existents (articles 49 i 50 de la LC i 103 a 107 del RC).
Els béns de domini públic maritimoterrestre adscrits es mantenen de titularitat estatal, tot i que correspon
a la Comunitat Autònoma la seva utilització i gestió directa. En cas de gestió indirecta de l’obra o servei, el peticionari ha d’obtenir de la Comunitat la corresponent concessió d’ocupació (articles 64 de la Llei de LC i 129 del
seu RC), i per un termini màxim de trenta anys.
Procediment
L’adscripció pot ser atorgada sempre que estigui aprovat l’atermenament de la zona de domini públic maritimoterrestre afectada, es limita a la superfície ocupada per la zona de servei portuari o pel mitjà de transport de
competència autonòmica.
Per obtenir l’adscripció s’ha establert un procediment (article 49. 2 de la LC i en el 105 del RC) que previa l’informe del Ministeri de Medi Ambient, es resol amb una acta subscrita per representants d’ambdues administracions (autonòmica i estatal).
L’adscripció demanial constitueix una excepció al règim concessional general, pel qual les CCAA obtenen la
utilització privativa de zones del domini públic maritimoterrestre, d’una forma similar al previst respecte a les
reserves a favor de l’Administració de l’Estat.
Reversió
L’estricte règim dels béns de domini públic maritimoterrestre, faculta l’Administració Estatal a tot un seguit de
mesures desorbitades, com per exemple, la recuperació d’aquests béns; i que s’articula a través de l’anomenada reversió.
Així els béns que es posseeixen a l’empara d’un títol d’adscripció, ha de ser utilitzats per al compliment dels
fins als quals s’adscriuen. En cas contrari, és procedent per part de l’Administració de l’Estat la seva reversió,
és a dir, la seva recuperació.
També és procedent la reversió quan els béns del domini públic maritimoterrestre adscrits resultin necessaris per
a l’activitat econòmica o l’interès general (d’acord amb el que preveuen en els articles 131 i 149 de la Constitució).
Les reversions que procedeixin s’acordaran pel Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Medi ambient.
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2.3.7. Les reserves (art. 47 i 48 LC i 101 i 102 RC)
La reserva és la utilització total o parcial de determinades zones de domini públic maritimoterrestre per l’Administració de l’Estat, en compliment dels fins de la seva competència i únicament per a aquelles activitats o
instal·lacions que, per la seva naturalesa no puguin tenir una altra ubicació; tot i això, sempre s’intentarà fer
compatible aquest ús privatiu amb l’ús comú.
Les reserves més freqüents són les que es realitzen a instàncies del Ministeri de Foment (per a la construcció
de vies de transport, instal·lacions complementàries a les portuàries o altres). També es produeixen reserves a
favor de la Secretaria d’Estat d’Aigües i Costes del mateix Ministeri de Medi ambient, en relació amb determinades instal·lacions o obres hidràuliques, o del Ministeri d’Interior (art. 13 Llei de ports).
Duració
La reserva es limita al temps necessari per al compliment dels fins per als quals s’estableix.
El principal efecte d’una declaració de reserva és el seu caràcter excloent, ja que preval sobre qualsevol
autorització o concessió prèvies que resultin incompatibles amb ella, impedint, a més, i amb caràcter general,
l’atorgament a tercers de nous aprofitaments sobre la zona reservada.
També en aquest cas, cal tenir en compte la possibilitat i transcendència dels efectes de la reserva en l’àmbit expropiatori, perquè el mateix acte administratiu de la declaració de la reserva comporta les fases de declaració d’utilitat pública i de necessitat de l’ocupació.

2.3.8. Registre d’usos (art. 37.3 LC i 79 i 8

0 RC)

La LC ha previst la creació d’un registre públic, per tal de facilitar la informació referent a la gestió i l’estat del
domini públic, atesa la seva naturalesa pública i l’interès comú dels ciutadans en relació amb aquests béns, tot
d’acord amb els processos de transparència i participació ciutadana en matèries de tanta incidència social,
econòmica i ambiental.
Aquest sistema d’informació sobre el domini públic resta encerclat en l’anomenat Registre d’usos, la gestió
del qual correspon al Ministeri de Medi Ambient.
Objecte
La inscripció d’ofici de les reserves, adscripcions i concessions, així com les autoritzacions d’abocaments
contaminants.
Revisió
Aquest registre s’ha de revisar, almenys anualment, per a la comprovació del compliment de les condicions estipulades en els diferents títols, així com els efectes produïts.
Així mateix, qualsevol canvi de titularitat i de característiques han de ser reflectit.
Accés
Aquest registre és de caràcter públic. Es poden demanar certificacions sobre el seu contingut a la Demarcació
de Costes; a aquest efecte la Demarcació ha de mantenir un duplicat actualitzat del registre per als títols radicats en la seva circumscripció territorial.
Aquestes certificacions són considerades mitjà de prova de l’existència i situació del corresponent títol administratiu. Els canvis de titularitat i de característiques que puguin produir-se han de reflectir-se, així mateix,
en l’assentament corresponent. (Article 37 de la Llei de costes).
L’accés a aquest registre també està emparat —pel seu contingut— en la Llei 38/1995, de 12 de desembre,
sobre dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient (BOE núm.° 297, de 13.12.1995), que compleix
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amb la Directiva 90/313/CEE, del Consell, de 7 de juny de 1990, sobre llibertat d’accés a la informació en matèria
de medi ambient, que imposa als Estats membres l’obligació d’establir les disposicions necessàries per a reconèixer el dret de qualsevol persona física o jurídica a accedir a la informació sobre medi ambient que estigui en
poder de les administracions públiques sense que per a això sigui obligatori provar un interès determinat.
Funcionament del Registre
En els usos autoritzats per l’Estat, el Registre està format per fitxes individuals degudament numerades i autenticades —que poden substituir-se per un banc de dades susceptible de tractament informàtic— que seran
diferents per a cada tipus d’ús.
Contingut mínim de les fitxes
Província, terme municipal, emplaçament, destinació, titular, superfície atorgada, termini, cànon i, si escau,
modificacions de titularitat i de característiques, pròrrogues i sancions fermes per infraccions greus.
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Normativa autonòmica
La Generalitat de Catalunya ha limitat les seves competències sobre desenvolupament de la LC, bàsicament al
Decret 248/1993, de 28 de setembre, que tenia per objecte la regulació dels plans d’ordenació de platges i plans
d’usos de temporada. Aquest Decret va ser impugnat i finalment anul·lat per Sentència del Tribunal Suprem de
13 de juny de 2003.
La resta d’actuacions portades a terme per la Generalitat amb incidència sobre les platges, habitualment han
estat vinculades amb el medi ambient, com ara la col·laboració en el Pla Delta XXI al Prat de Llobregat, la construcció de camins de ronda, passeigs marítims, l’estabilització de platges, etc.
Entre les actuacions de la Generalitat de Catalunya destaquem:
Moratòria litoral
Recentment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va dictar la
Resolució de 5 de febrer de 2004, que a l’empara de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (article 70.1),
suspenia la tramitació del planejament urbanístic derivat i l’atorgament de determinades llicències en el sòl no
urbanitzable i en el sòl urbanitzable no delimitat compresos dintre d’una franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal terra endins, des del límit interior de la ribera del mar, en tot el litoral de Catalunya, com a mesura cautelar per garantir l’eficàcia del futur Pla director urbanístic del sistema costaner.
A partir d’aquest moment queda pendent la comprovació de quin és el desenvolupament urbanístic que es
determina en aquesta franja, i per tant, l’afectació que acaba tenint sobre el planejament de les platges (i per
tant, sobre l’ocupació i usos). Cal advertir, però, que aquesta resolució i el futur Pla director tenen com a objectiu i finalitat atendre també la preocupació per la degradació urbanística del litoral —especialment les franges de servitud de la LC—, més que pel règim propi de les platges.
Comissió tècnica del Pla de mobilitat i d’ordenació del territori del Maresme
En l’àmbit de la planificació trobem documents que s’han redactat des de la prespectiva de l’ordenació del territori, i que evidentment incideixen en les platges.
Entre aquests documents, podem citar les conclusions de la Comissió Tècnica del Pla director de mobilitat i
d’ordenació del territori del Maresme, que es va constituir el 19 de desembre de 2002 i que ha elaborat un document de conclusions i propostes.
És de destacar d’aquest document programàtic —que s’ha redactat amb la finalitat de recollir diferents aspectes territorials, per a la futura formulació de l’esmentat Pla— l’anàlisi que fa, en les seves conclusions, de
la problemàtica de la costa del Maresme i especialment del «procés erosiu molt important, que ha fet desaparèixer àrees molt importants de platges» posant en dubte el sistema de reposició de sorres dragades del fons
marí i abocades a la costa com a solució a la regeneració de les platges.
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Definició i criteris per a la seva
determinació
1.1. DEFINICIÓ CONSTITUCIONAL
La inclusió de les platges en el domini públic està establerta directament per la Constitució (art. 132.2), juntament amb la zona marítima terrestre, el mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i la plataforma continental, com a manifestació d’una concepció d’integració natural del domini públic.
La Constitució, però, no defineix el concepte de platja, perquè aquesta funció —entre d’altres— correspon
al legislador —en aquest cas l’Estatal— que d’acord amb el seu contingut lèxic o usual n’ha de donar una significació, concreció i règim jurídic— (SAN Secc. 1, de 21/6/2000).
Com ja s’ha esmentat, la referència de la Constitució a les platges és una de les seves notes característiques.
L’explicació la trobem en la decidida voluntat del legislador constitucional d’acabar amb una tendència que
semblava irreversible: la destrucció de la franja litoral a través d’un accelerat procés de privatització, mitjançant
la utilització de mecanismes legals que permetien als particulars que els hi fos reconeguda l’existència de propietats privades en porcions de terreny que la mateixa legislació considerava platges, és a dir, per la preeminència de la propietat privada sobre la pública.
Amb la consagració constitucional de la consideració de les platges com a domini públic s’aconsegueix, en
l’àmbit formal, una clara pretensió: la de conservar i aïllar del comerç dels homes aquests espais, evitant que
el legislador quan desenvolupi les previsions constitucionals, no tingui cap opció perquè les platges puguin passar a ser de propietat privada.
Evidentment la titularitat pública no impedirà l’ús públic de les platges, més quan aquest ús es considera el
seu ús natural. Per aquests motius, com veurem, el legislador permet la seva utilització i ocupació tant pels particulars com per les administracions, sempre que es garanteixin els principis de conservació i manteniment dels
seus concrets valors ambientals (art. 1 i 2 LC).

1.2. DESENVOLUPAMENT LEGAL I REGLAMENTARI
Podem afirmar que la intenció conservacionista i proteccionista de la Constitució ha estat recollida per la LC que
amplia notablement l’àmbit d’actuació sobre DPMT; la LC no es limita a fixar sobre aquesta categoria de béns
un règim jurídic basat únicament en el seu valor estratègic i de gaudi, sinó que a partir de la LC s’utilitza el
DPMT com una tècnica de protecció mediambiental, preveient una sèrie de mesures i tècniques tendents a protegir també el medi ambient i els recursos naturals (SAN Secció 1, de 25/1/02).
Aquesta intenció de la LC, afecta també la definició legal de les platges, que tot i que ja havia aparegut en altres normes (Llei d’aigües de 1866, o la Llei de costes de 1969) es constitueix com un dels aspectes més nous de la
Llei, per la seva acurada i concreta regulació, que es troba en l’article 3.1.b); la LC però, —en consonància amb
els temps actuals— concreta el concepte constitucional i defineix les platges en sentit vulgar, però també com: les
zones de dipòsit de materials solts, com ara sorres, graves i còdols, incloent escarpes, bermes i dunes, tinguin o
no vegetació, formades per l’acció del mar o del vent marí, o altres causes naturals o artificials.
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A partir d’aquest moment, la pertinença genèrica i directa de les platges al DPMT que inicialment ve determinada per la Constitució, passa a reforçar-se per la LC, que juntament amb els altres espais inclosos en els art.
3 i 4 de la LC, participen d’un concepte de DP descriptivament extens; especialment perquè la LC no es limita a
establir mesures de conservació dels espais naturals des d’una perspectiva merament geogràfica sinó també
paisatgística, com es desprèn de la seva exposició.
La concreció i definició de les platges que en fa la LC ha estat literalment recollida en el Reglament de Costes (art. 3.1.b), si bé el reglament concreta la definició de certs termes de la llei. Així a l’article 4 del RC:

• S’entén per berma la part gairebé horitzontal de la platja, interior a l’escarpa o talús de forta arracada causat per l’onatge.
• Per altra banda, s’inclouen les dunes com a element definidor de la platja. Aquesta qüestió ha plantejat
dubtes sobre quin ha de ser el límit d’aquestes dunes; en l’art. 4.d del RC, es pot trobar un intent de solucionar aquest problema, quan es precisa que es consideren incloses en la delimitació de la platja les:
— cadenes de dunes que estiguin en desenvolupament, desplaçament o evolució deguda a l’acció del mar
o del vent marí.
— les fixades per vegetació fins al límit que resulti necessari per garantir l’estabilitat de la platja i la defensa de la costa. Tot i això, hi ha autors que mantenen un plantejament crític per la difícil aplicació pràctica d’aquests conceptes. Cristobal Guerrero Martín. La problemática jurídica de los immuebles situados en
el litoral. Ed. Derechos reservados, Madrid 1998.
Sobre la interpretació d’aquests conceptes per part dels tribunals, podem apuntar la consideració de que la
normativa parteix d’un concepte de duna que és quelcom més que un simple amuntegament de materials, i que
pot formar-se per l’acció del mar o del vent marí, i on l’existència de vegetació pot complir una funció de barrera natural que creix mentre la duna es desenvolupa o fins i tot és capaç de regenerar-la quan estigui danyada.
(SAN 25/1/02)
A partir de la constatació d’aquests elements en un terreny concret i atenent la seva vertadera naturalesa,
les seves característiques naturals i geomorfològiques en contrast amb els conceptes establertes en els articles 3.1.b de la LC i RC, és quan podem determinar formalment l’existència d’una platja i per tant, l’existència
d’una propietat estatal de domini públic natural a tots els efectes.
L’operació de concreció i constatació dels elements que determinen l’existència d’una platja demana la intervenció de tècnics competents en la matèria, que informin sobre les característiques geomorfològiques del sòl i
del subsòl; es tracta de determinar amb exhaustivitat i profunditat l’existència, les característiques dels elements
dels articles que defineixen el concepte de platja, amb especial cura en la constatació d’aquests elements i les seves característiques concretes (SAN 26/9/02) i tenen un paper fonamental en aquestes qüestions l’acreditació dels
elements fàctics sobre els quals se sustenta la condició del bé com de domini públic (SAN 18/10/02).
Hem de tenir en compte, una vegada més, que la consideració i determinació d’una platja ho és per naturalesa, és a dir, que no es produeix com a conseqüència de la seva inclusió en l’acte administratiu d’atermenament (que n’és l’acte formal de reconeixement, com més endavant veurem) sinó per disposició de la Constitució i la mateixa LC, de manera que l’atermenament es limita a establir «la determinació del DPMT [...]
atenent-se a les característiques dels béns que l’integren conforme a allò que disposen els art. 3, 4 i 5 de la LC».
Així, el domini públic, que en principi està pendent de la seva determinació o plasmació física, a través de la
constatació de l’existència d’aquestes característiques físiques en la zona concreta tal com resulta dels articles 13 LC i 18 RC —mitjançant l’atermenament— es va integrant per les zones que ja estan atermenades.
Arribat aquest moment, resulta interessant tenir en compte diferents supòsits sobre la consideració de les
platges, per part dels conflictes traslladats a la Jurisdicció Contenciosa:

• Es considera platja, l’extensió deguda a un programa de regeneració de platges (SAN Secció 1, de 7/6/02).
• Sosté la doctrina que tal com apareixen definits els components de la zona maritimoterrestre i platja, no
té perquè existir una continuïtat entre aquests en direcció mar-terra, sinó que poden superposar-se, alternar-se i fins i tot aparèixer de forma discontinua. En suma, pot haver-hi ribera del mar contínua i discontínua (SAN Secció 1, de 7/6/02).
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• Té la consideració de DPMT el terreny constituït per unes acumulacions a sotavento de materials eòlics coberts puntualment per graveta per compactar el terreny (STS Sala Contenciosa S.5, 25/7/2003)

• La consideració d’un sòl com urbà no farà perdre a la platja el seu caràcter demanial, i no sols per la dada
concloent de la seva aparença física, sinó perquè, que l’administració competent efectuï una determinada classificació urbanística no comporta una desafectació de les pertinences demanials (SAN 30 de juny,
17 i 24 de novembre de 2000, 7 de novembre de 2002).
• Si a conseqüència de fenòmens naturals el mar avança envaint propietats confrontants amb la zona maritimoterrestre es produeix «ope legis», una afectació determinant de la seva inclusió en el domini públic
(STS Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a), de 22 de desembre de 1995).
• Es considera inclòs entre el domini públic un tram de platja per la constatació de l’existència d’unes dunes
que són necessàries per mantenir l’estabilitat de la platja i la defensa de la costa. (SAN Secc. 1 21/6/02).
• Es rebutja la consideració com a platja perquè l’administració no ha acreditat les característiques geomorfològiques exactes dels terrenys i la procedència dels seus materials (SAN Secc. 1 26/9/02).

1.3. INSTRUMENT ADMINISTRATIU DE CONCRECIÓ: L’ATERMENAMENT
Tradicionalment, les diferents normes que han regulat les platges s’han caracteritzat per l’ambigüitat a l’hora
de definir-les, entre d’altres raons pel poc interès econòmic que despertava la zona costanera fins a mitjans dels
anys cinquanta, quan es produí una accentuada revalorització (especialment pel desenvolupament del turisme
de masses), que va provocar l’apropiació de terrenys considerats inicialment de domini públic, mitjançant fraus
de llei, a través de les descripcions de les finques que llindaven amb el mar i que constaven en els Registres de
la propietat; o a través de la desafectació de béns de domini públic, o directament a través de l’apropiació d’una platja que passava a ser privada del terrenys colindants —hotels, residències, etc.
Aquesta situació canvia radicalment a partir de la Constitució, que inclou les platges entre els béns de domini públic, i especialment a partir de la promulgació de la LC, que en sintonia amb la Constitució, estableix
un concepte ampli i detallat de platja (art. 3.1.b, LC), a la vegada que consagra la propietat demanial sobre les
platges (art. 8 i 9 LC) i n’impossibilita l’apropiació per part dels particulars.
Per tal de garantir aquest règim, la LC articula un sistema de garanties, que troba la seva peça clau en la figura de l’atermenament (art. 13 LC), del qual ja se n’han avançat en els apartats precedents les característiques
fonamentals.
L’expedient d’atermenament, que té un caràcter declaratiu i no constitutiu, és l’operació jurídica en virtut de
la qual les definicions legals —de la LC i el RC— es concreten físicament sobre un espai determinat; l’atermenament adquireix un paper essencial per determinar els elements físics sobre els quals es fonamenta la condició d’una platja; i per tant, aquest procés és fonamental per al possible control a posteriori de la legalitat o il·legalitat de la inclusió d’un terreny en el concepte de platja (SAN Secció 1, 21/6/02).
Pel que ara interessa destacar, cal dir que amb l’entrada en vigor de la LC, l’acte de declaració pel qual una
platja es constata que és domini públic, passa a correspondre a l’Administració, que mitjançant l’atermenament
aprova un acte administratiu que és directament executori, és títol vàlid per adquirir la propietat i la possessió
d’aquells béns considerats platges, sense necessitat d’acudir a un tribunal que així ho declari (tal com succeïa
en la LC69).
Les conseqüències de l’atermenament són entre d’altres:

• La possibilitat d’utilitzar la potestat que té reconeguda l’Administració de «recuperació possessòria» de
les platges, mitjançant el sistema articulat en el RC (14.2 del RC, de conformitat amb els articles 16 i 17 del
RC) a través de la Demarcació de Costes, i per a l’efectivitat del qual, aquest organisme fins i tot pot demanar auxili a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
• Així mateix, l’existència d’atermenament habilita l’Administració per procedir al desnonament administratiu (art. 108 de la LC i 16.2 in fine) de conformitat amb l’article 201 del RC.
• La inscripció en el Registre de la Propietat (art. 13.2 LC). Aquesta facultat s’ha vist com un eficaç instrument per privar d’efectes a la utilització que en feien els particulars de la normativa hipotecaria (que per-

39

Definició i criteris per a la seva determinació

met i regula les inscripcions de béns al Registre de la Propietat), per ampliar les finques confrontants amb
les platges, adquirint la seva propietat.
• Mitjançant l’acte d’atermenament, aquells terrenys que resultin inicialment de propietat privada i que passen a ser de titularitat pública, gaudeixen dels efectes establerts per la LC en el seu sistema de disposicions
transitòries, que recull mesures que poden permetre als particulars perllongar l’ús i l’activitat sobre aquells
terrenys a través de títols concessionals.

1.4. LA PROBLEMÀTICA DELS TÍTOLS PRIVATS
La consideració de les platges com a domini públic (per efecte de la Constitució i de la LC) a través de la seva
fixació per l’atermenament (art. 13 LC), ha estat un dels aspectes més polèmics de la LC (art. 8 i 9 de la LC), per
la incidència d’aquesta mesura sobre el dret a la propietat privada; fins al punt de ser considerada com una norma atemptatòria al dret constitucional de la propietat privada (art. 33 de la C), perquè la LC a partir de la seva
entrada en vigor, impossibilita el manteniment de les propietat privades sobre les platges i n’impedeix l’aparició de noves.
No obstant aquesta pèrdua de propietat o d’usos, fou matisada per la LC que va preveure la possibilitat de
compensar-la mitjançant l’atorgament de concessions als titulars de drets de propietat o d’usos sobre platges,
amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LC; i permet —tot i que matisadament— el manteniment de certes
situacions privades.
Així, la LC, el RC i la STC 149/1991 han establert un règim de compensació als titulars de drets sobre les platges, i que es troben recollits en les disposicions transitòries de la LC i del RC.
Supòsits:
1. Titulars d’espais de les platges, que haguin estat declarats de propietat particular per sentència judicial
ferma anterior al 29 de juliol de 1988. S’estableix una concessió per als usos i aprofitaments existents per
termini de 30 anys prorrogable per 30 anys més, sense pagament de cànon. Se’ls atorga un dret de preferència durant 60 anys per a concessió de nous usos i aprofitaments amb termini i cànon. (Disposició Transitòria. 1.1 LC)
2. Titulars registrals d’espais de les platges, que a l’empara de l’art. 34 de la Llei hipotecària van fer valer
els seus drets en atermenaments anteriors al 29 de juliol de 1988. Aquests espais resten subjectes al règim del
domini públic maritimoterrestre i podien sol·licitar fins a 29 de juliol de 1989 una concessió de legalització dels
usos existents, i gaudien d’una preferència durant 10 anys per obtenir drets d’ocupació o aprofitament. (Disposició Transitòria 1.2 LC i 2 RC)
3. Titulars d’espais de les platges sobre les quals sigui necessari completar l’atermenament, perquè era parcial o no va ser realitzat abans del 29 de juliol de 1989 (Disposició Transitòria 1.3 LC i 3 RC).
En aquests casos, si les obres realitzades eren il·legals: procedia la seva demolició o legalització segons la
Disposició Transitòria 4 LC i Disposició Transitòria 12 RC.
En canvi, si les obres eren legals, era procedent l’atorgament de concessió (Disposició Transitòria 4.2 LC i Disposició Transitòria 13 RC)
4. Terrenys que passen a formar part d’una platja, com a conseqüència de quedar entre un atermenament
anterior a la LC i un nou atermenament a l’empara d’aquesta llei (Disposició Transitòria 1.4 LC i Disposició Transitòria 4 RC)
En aquests casos és procedent la concessió sobre els usos i aprofitaments existents d’aquells terrenys i per
termini de 30 anys prorrogable per 30 anys més i sense obligació de pagament de cànon. A més, tenen preferència durant 60 anys per a concessió de nous usos i aprofitaments.
A banda d’aquests supòsits, la LC també afronta i intenta regularitzar els títols de què gaudien els particulars sobre els béns de domini públic, que els permetien gaudir-ne o exercir-ne un ús o activitat. Les situacions i
solucions regulades per la LC són les següents:
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1. Els titulars de reserves, adscripcions, concessions sobre els domini públic, d’acord amb l’anterior normativa,
entren amb la LC en un procés de revisió de les seves característiques i de sotmetiment, sempre que sigui possible, al compliment de condicions establertes per la nova normativa (Disposicions transitòries 5.2 LC i 14.2 RC)
2. En les concessions que resultin contràries a la nova legislació, és procedent la revisió de les seves clàusules, que pot donar lloc a la seva revocació total o parcial, però en cap cas s’acceptarà pròrroga del seu termini
de concessió (Disposicions Transitòries 5.2 i 6.1 i 14.2, 14.4 i 15 RC)
3. Les concessions que haguin estat atorgades a perpetuïtat o superior a 30 anys, queden sotmeses a un
termini límit d’extinció: el 29 de juliol de 2018 (Disposicions transitòries 6.2 LC i 14.3 i 16 RC)
4. En les concessions que van ser atorgades a precari, és procedent la seva revocació, o manteniment conforme a nova legislació (Disposició Transitòria 14.5 RC)
D’aquest règim establert s’extreu la conclusió que la LC optà per un seguit de regularitzacions més o menys
estrictes, que en funció del títol habilitant de la propietat o l’ús sobre les platges, reconeix el dret a sol·licitar
una concessió (que de vegades opera automàticament) que permet perllongar en el temps situacions sobre les
platges, que posen en judici la declaració de voluntat de la LC, pel manteniment durant llargs períodes de temps
d’usos i activitats de vegades privatius, sobre les platges, que depassen dels règims temporals generals de la
mateixa LC.
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Règim competencial
Una de les primeres qüestions que cal tenir en compte quan analitzem el règim de competències sobre les platges, i que ha estat una qüestió força polèmica, és que la titularitat de les platges —com la resta dels béns de
domini públic marítim i terrestre— correspon a l’Estat, però sense que aquesta titularitat vagi acompanyada
també d’una exclusiva titularitat competencial estatal sobre les platges. (STC 77/1984, 227/1988, i 103/1989, i
específicament per a les Costes, en la STC 149/1991, fonament jurídic 1.C).
El sistema competencial de les platges, s’articula a partir de la distribució de les competències entre les diferents administracions que hi convergeixen en aquest espai: la mateixa administració estatal i les administracions autonòmica i local.

2.1. COMPETÈNCIES ESTATALS
La LC defineix les competències que corresponen a l’Estat als articles 110 a 113 i 117
El conjunt de competències que s’atribueixen a l’Administració de l’Estat tenen en comú la voluntat de deixar
en mans d’aquesta administració, els mitjans necessaris per assegurar la protecció de la integritat del demani,
la preservació de les seves característiques naturals i la lliure utilització pública i gratuïta (STC 149/1991 FJ 4
a); però sense que a través del seu exercici l’Administració estatal pugui condicionar abusivament la utilització
de competències de les administracions autonòmica i local i especialment, pel que fa a l’ordenació territorial.
1. Per una banda s’atribueixen tot un seguit de competències genèriques (art. 110): la determinació de les
platges, la seva gestió (que inclou els títols d’ocupació), la tutela i policia, l’aprovació de normes de protecció
de certs trams de costa, les normes de seguretat humana en llocs de bany i salvament marítim i la prestació de
serveis tècnics relacionats amb aquestes competències.
Gestió: cal tenir en compte que la declaració d’una platja com a espai natural protegit (per exemple els aiguamolls del delta del Llobregat) per part d’un municipi o de la Generalitat, implica l’atribució de competències
de gestió ambiental a favor d’aquestes administracions i sense que sigui possible unificar-les a favor de l’Estat
pel simple fet de ser el titular de la platja (tal com afirma la Sentència del Tribunal Superior de Justícia Múrcia
núm. 433/1998 (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2a), de 8 de juliol, en relació amb l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 4/1989, que pretén atribuir-les a l’Estat)
Títols d’ocupació de les platges: en l’acte d’autorització o concessió d’un ús sobre una platja, que és competència estatal, també concorren les competències d’altres administracions, la qual cosa pot donar lloc a dificultats per a les quals sembla aconsellable buscar solucions de cooperació administrativa, i evitar contradiccions entre autoritzacions i/o llicències.
Per al control en l’exercici de les facultats administratives per a l’atorgament de títols sobre les platges, es
té especialment en compte que aquestes competències estatals únicament poden ser legítimament utilitzades
en atenció als fins públics que justifiquen l’existència del domini públic, assegurant la protecció de la integri-
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tat del demani, la preservació de les seves característiques naturals i la lliure utilització pública i gratuïta, però
no poden ser usades com hem dit, per condicionar abusivament la utilització de competències alienes, ja siguin autonòmiques o municipals.
Les facultats de policia. En principi aquesta competència s’atribueix a l’Administració estatal (per l’interès
general existent en la conservació de les costes. Interlocutòria del Tribunal Suprem Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a, de 3 de maig de 1991) però ha d’entendre’s únicament respecte a aquelles qüestions que
fan referència a la seva titularitat demanial, a la seva integritat; i deixar en mans de la Generalitat o del municipi, la resta de funcions de tutela i policia respecte a matèries referents a activitats en les platges que corresponen normalment a l’Administració autonòmica o local (qui sigui competent en la matèria) com pot succeir
en usos, activitats o materials admesos o prohibits sobre les platges per part del planejament.
És evident que en aquest àmbit es poden superposar les competències de diferents administracions, en
aquests casos haurem d’acudir a la via de les relacions interadministratives (art. 116 de la LC) que més endavant analitzarem.
2. A l’art. 111 LC, s’estableix un segon grup de competències vinculades a l’execució de certes obres, que es
consideren d’interès general: les necessàries per a la protecció, defensa, conservació, ús, creació, regeneració
i recuperació de les platges. Tot i això, aquestes obres o actuacions no poden anar més enllà del DPMT i sempre tindran per finalitat la protecció de la seva integritat, la preservació de les seves característiques o assegurar la seva lliure utilització.
3. En tercer lloc s’atribueix a l’Administració estatal la competència per a l’elaboració dels informes necessaris per a l’exercici de certes competències autonòmiques o locals, que poden afectar les platges, com ara:
a) (art. 112.a) els plans i normes d’ordenació territorial o urbanística (inclosa la seva modificació o revisió)
que desenvolupin previsions de la LC i per als quals l’informe estatal serà preceptiu i vinculant (quan afecti competències directes de l’Estat) abans de l’aprovació inicial perquè s’emetin suggeriments o informes, i així mateix
abans de l’aprovació definitiva es dóna igualment trasllat, perquè l’Administració de l’estat informi; si l’informe és desfavorable, es pot obrir un termini de consultes per arribar a un acord, que en cas de donar-se i que
suposi la modificació substancial del pla, provocaria el reinici dels tràmits d’informació i audiència dels organismes intervinents.
L’existència dels informes previs, i preceptius, s’ha vist com un mitjà raonable per assegurar que la realització dels plans o projectes no trobi al final un obstacle insalvable. No obstant el caràcter vinculant dels informes de l’Estat solament és admissible quan aquests es refereixin a assumptes de la seva pròpia competència.
Quan l’informe de l’Administració estatal proposi objeccions basades en l’exercici de facultats pròpies
(inclo sa la d’atorgar títols per a l’ocupació o utilització del demani) la seva voluntat vincula l’Administració
autonòmica o local, que ha de modificar en concordança els plans i normes d’ordenació territorial o urbanística.
Quan l’informe negatiu de l’Administració de l’Estat versi sobre matèries que segons el parer de la Comunitat Autònoma o local excedeixin de la competència estatal pot l’Administració Autònoma o local, en exercici
de la seva competència per a l’ordenació del territori i urbanística adoptar la decisió que escaigui, sense perjudici de la possibilitat de l’Administració de l’Estat d’impugnar aquesta decisió (Sentència del Tribunal Suprem Sala Contencioso Administrativo, secció 5a, de 22 d’abril de 1999)
Finalment, cal destacar que la LC recull a l’art. 113 la referència genèrica als òrgans administratius competents, que des de l’aparició de la LC han variat, i actualment són els inclosos en el Ministeri de Medi Ambient.

2.2. COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES
L’establiment de les competències autonòmiques s’articula en la LC, a través d’una remissió genèrica, i moltes
d’altres recollides al llarg del seu text.
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Remissió genèrica
L’article 114 de la LC recull sense gaire rigor el reconeixement d’unes competències, per a l’exercici de les quals
cal atendre realment al contingut de l’Estatut d’Autonomia. Entre aquestes competències, i pel que fa a les platges, hem de reconèixer la competència de la Generalitat de Catalunya sobre l’ordenació del litoral, tal com resta reconegut a l’art. 9 del seu Estatut d’Autonomia.
Altres atribucions competencials concretes
1. Intervenció en els procediments d’atermenament. Art. 12.2 i 115.a LC i 22.1, 22.2.b) i 208.a) RC.
2. Informació prèvia i preceptivament en els expedients de desafectació. Art. 18.1 LC i 37.1 RC.
3. Informació a les Normes per a la protecció de certs trams de costa que dicti l’Administració de l’Estat.
Art. 41 RC.
4. Previsió en els plans i normes d’ordenació territorial i urbanística que afectin el litoral, d’accessos i aparcaments fora de les platges. Art. 28.2 LC i 52.2 RC.
5. Emetre informe en les declaracions de zones de reserva. Art. 101.5 RC
6. Emetre informe en les concessions que atorgui l’Administració de l’Estat en les platges. Art. 146.6.2.b) RC

2.3. COMPETÈNCIES MUNICIPALS
És evident que la regulació de les platges, com a domini públic, afecta sempre i directament l’administració local.
En l’àmbit municipal hem de tenir en compte el principi d’autonomia local, que es defineix com el dret i la capacitat efectiva de les entitats locals d’ordenar i gestionar una part important dels assumptes públics, en el
marc de la llei, sota la seva responsabilitat i en benefici dels seus habitats (art. 3 de la Carta Europea d’Autonomia local, de 15 d’octubre de 1985, ratificada per Espanya el 20 de gener de 1988).
Els municipis disposen d’una complexa normativa legal i reglamentària, les bases de la qual s’estableixen a
les següents lleis: Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local desenvolupada a Catalunya
pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
L’eix d’aquest sistema el configura la Llei de bases de règim local, que estableix el marc general d’atribució
de competències dels municipis (art. 2 a través d’una clàusula genèrica d’atribució i l’art. 25 mitjançant un catàleg de matèries), i en igual sentit la Llei municipal de Catalunya.
En el sistema de competències municipals, s’estableix una classificació que diferencia entre les competències
1. pròpies dels municipis: les que apareixen en la Llei de bases.
2. les sotmeses a instruccions, que són competències pròpies del municipis, però sotmeses a les instruccions dictades per altres administracions, per fer efectiva la coordinació administrativa, quan les activitats o
serveis transcendeixen de l’interès propi i incidint en el de la resta d’administracions (art. 10.2 i 3 LB).
3. les transferides o delegades, per les altres administracions, per aconseguir la millora de la gestió pública.
4. en últim terme, les competències assignades o encomanades, que són les que les altres administracions
puguin assignar o encomanar a les entitats locals, per a la gestió ordinària dels serveis propis de les administracions superiors, en què les administracions locals actuen com a simples gestors.
De la normativa esmentada, no trobem cap article d’atribució competencial directa sobre les platges, tret
dels referents:
1. a garantir la seguretat en els llocs públics en els termes previstos per la legislació que dicti (article 25.2.a LBRL),
2. l’ordenació del trànsit de vehicles en les vies i zones d’aparcament de les platges (art. 25.2.b LBRL)
3. la neteja de platges (art. 25.2.d LBRL)
4. salut pública (art. 25.2.h LBRL)
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5. activitats esportives, ocupació del temps lliure i turisme (art. 25.2.m LBRL)
6. al medi ambient (i que en els municipis amb més de 50.000 habitats, la protecció del medi ambient resulta un servei de caràcter obligatori per l’art. 26.1.d de la Llei de bases de règim local), que és un dels objectius
de la LC, i principalment de les activitats conegudes tradicionalment com «classificades».
7. als serveis que necessària i obligatòriament han de prestar tots els municipis, que per als de població superior a 20.000 habitants són entre altres, els serveis protecció civil, que segons l’article 1.2 de la Llei 2/1985,
de 21 de gener, de protecció civil, comprèn «el socors, rescat i salvament» (article 26) que poden tenir incidència sobre les platges.
En la normativa local catalana podem trobar altres referències:
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, regula els municipis que poden tenir la consideració
de turístics (art. 18). I per a aquests municipis, estableix (article 19), entre d’altres, que els serveis mínims i complementaris que han de prestar, són els de la protecció de la salubritat pública i de la higiene en tot el terme
municipal, incloses les platges i les costes.
L’atribució competencial a favor dels municipis en matèria de platges, la trobem en la LC (en l’art. 115 i molts
altres articles al llarg d’aquest text).
Respecte a l’article 115, hi ha dos primeres competències municipals que fan referència a les platges, consistents en l’emissió d’informes:
1. en els atermenaments del domini públic maritimoterrestre —i per tant sobre les platges (que ja apareix
anunciat a l’article 12 LC)
2. en les sol·licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions per a l’ocupació i aprofitament
del domini públic maritimoterrestre —i per tant sobre les platges.
Les altres competències establertes en aquest article fan referència de forma més directa a la gestió de les
platges:
1. Explotar, si escau, els serveis de temporada que puguin establir-se en les platges per qualsevol de les
formes de gestió directa o indirecta previstes en la legislació de règim local (que ja apareix anunciat a l’article 53)
2. Mantenir les platges i llocs públics de bany en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat, així
com vigilar l’observança de les normes i instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre salvament i
seguretat de les vides humanes (art. 115.d LC), i la legislació autonòmica sobre protecció civil (STC 149/1991).
La resta de competències reconegudes al llarg de la LC:
1. Informar prèvia i preceptivament, en la desafectació dels terrenys dels apartats 5 i 10 de l’art. 4 LC.(Art.
18.1 LC i 37.RC).
2. Informar sobre les normes de protecció de certs trams de costa que dicti l’Estat (art. 42.1 LC i 41.3 RC)
3. Previsió en els plans i normes d’ordenació territorial i urbanística del litoral, de suficients accessos i aparcaments (art. 28.2 LC i 52.2 RC)
4. Informe preceptiu en els expedients de desafectació (art. 37.1 RC)
5. Beneficiari de cessions gratuïtes de béns desafectats (38.1 RC)
6. Informe de normes de protecció (art. 42..1 RC)
7. Acord de normes de protecció (art. 42.3 RC)
8. Acord en l’ampliació de la zona de protecció (art. 43.2 RC)
9. Comprovar si els projectes bàsic i de construcció d’obres s’han formulat conforme al planejament i informar en el procediment per a l’aprovació de projectes d’obres que siguin competència de l’Estat (art. 44.1 LC i
91.1 RC i 97.4.c RC)
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10. Informe de normes específiques (art. 73 RC)
11. Exoneració del pagament del cànon d’ocupació en les concessions o autoritzacions (que no impliquin una
explotació lucrativa, directament o per tercers) que se li atorguin per l’Estat (art. 84.6 RC).
12. Imposar per l’alcalde, multes de fins a 6.000 ¤ , en els àmbits de la seva competència (art. 94.4 LC i 189.4
RC), i imposar multes coercitives un cop transcorregut el termini del requeriment (107.3 LC i 199 RC).
13. Informe en els projectes de l’Administració de l’Estat (art. 97.4 RC)
14. Adequació de les autoritzacions en domini públic al planejament urbanístic (art. 109.5 RC)
15. Preferència en l’obtenció d’autoritzacions per a l’explotació de serveis de temporada (art. 111 RC)
16. Informe en autoritzacions i concessions (art. 146.6 RC)
17. Possibilitat d’intervenir en els convenis per al finançament d’obres (art. 166 i 167.3 RC)
18. Informe en els expedients d’adscripcions (art. 208 RC)
19. Destinatari de les notificacions d’atorgament de títols (art. 209.3 RC)
20. Intervenir en el procediment de legalització d’obres i instal·lacions construïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LC, sense autorització o concessió segons la normativa vigent, sempre que escaigui la
seva legalització per raons d’interès públic (DT 12.2 RC).
Bibliografia emprada: Francisco Sosa Wagner. Manual de derecho local. Ed. Tecnos. Madrid. 1997.

2.4. SISTEMES D’ARTICULACIÓ DE LES RELACIONS INTERADMINISTRATIVES
El sistema de relació entre les administracions i amb independència de la matèria de què es tracti, es fonamenta
en el principi general de lleialtat institucional, com a criteri rector que ha de facilitar la col·laboració i la cooperació entre les diferents administracions públiques.
El principi de col·laboració s’ha considerat com un dels principis d’actuació de les administracions públiques,
assimilat al principi de solidaritat (art. 2 Constitució) (STC 18/82 de 4/5 i 46/1990, de 15/3).
De forma genèrica, s’han establert en la Llei 30/1992 una sèrie de preceptes a través dels quals fer efectius
els principis de col·laboració i cooperació interadministratives (art. 4 L 30/92) i coordinació (art. 18.1 L 30/92),
i on trobem la regulació de qüestions concretes per a l’execució d’actes (art. 4.4 en relació amb l’article 15 ambdós de la L30/92), l’assistència tècnica (art. 4.3 L 30/92), etc.
Altres expressions o mitjans d’aquests principis són les conferències sectorials i altres òrgans de cooperació
(art. 5 L30/92), els convenis de col·laboració (art. 6 L30/92) o els plans i els programes conjunts (art. 7 L30/92).
En matèria de platges, per la convergència de matèries i competències sobre aquestes, els sistemes de col·laboració, cooperació i coordinació es fan especialment necessaris i per aquest motiu la mateixa LC i el seu Reglament articulen diversos instruments, a partir de l’establiment de la necessitat de què les diferents administracions que tinguin competències sobre el domini públic en general —i per tant sobre les platges— tenen
l’obligació d’ajustar les seves relacions recíproques als deures d’informació mútua, col·laboració, coordinació
i respecte competencial.
Els sistemes establerts per la llei s’articulen bàsicament en les figures de l’assessorament, notificacions mútues, convenis de finançament d’obres, i els procediments més complexos a través de la tramitació conjunta,
participació consultiva i participativa.
L’assessorament
L’administració estatal assessora les CCAA, els municipis, les entitats públiques i privades, i els particulars que
ho sol·licitin (articles 110.k LC i 203.1.k RC).
Notificacions
Obligatòriament les administracions que atorguin títols administratius que afectin el domini públic —i per tant
les platges— han de posar-ho en coneixement de la resta d’administracions amb competència en el termini de
10 dies (art. 209.2 i 3 RC)
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Convenis de finançament
Aquests convenis estan pensats per fer front específicament a les inversions que ha d’efectuar l’Administració
de l’Estat, referents a obres (projectes, conservació i explotació), planejament, finançament d’estudis i aportacions de terrenys i que es vol coordinar amb la resta d’administracions: autònoma i local (art. 82 i 83.2 LC i
166 i 167 RC).
L’objecte d’aquests convenis és l’acord de voluntats, que ha de fixar l’aportació de cada administració intervinent, i els compromisos assumits i l’import aportat per cadascuna (art. 83.1 i 167.1 i 3.1 RC).
Procediments conjunts
Tipologies:
1. Els que segueixen una tramitació conjunta:
Es preveu per als supòsits en quà una CCAA ha d’autoritzar una activitat sobre les platges, per a la qual es
necessita autorització o concessió de l’Estat. Aquest procediment s’articula a l’art. 150 del RC.
2. Els que durant la tramitació garanteixen un tràmit de participació:
Consisteix que l’administració, abans de resoldre sobre una determinada qüestió, tingui en compte les observacions que mitjançant informe s’emetin per una altra administració.
Analitzem els diferents supòsits:
1. Expedient d’atermenament. La petició d’informe va acompanyada d’una petició a l’Ajuntament de suspensió de llicències d’obres en l’àmbit afectat. L’informe s’ha d’emetre en un mes, i en cas d’absència, s’aplica
el silenci positiu (art. 12.2 LC i 22.1 i 22.2 RC).
2. Expedients de desafectació (art. 18.1 LC i 37.1 RC)
3. En les execucions o modificacions mitjançant expropiació d’accessos i aparcaments a les platges (art. 28
LC i 53 RC).
4. En les autoritzacions i concessions (art. 115.b LC i 146.6.1 i 2.a) i 208.b RC). L’informe de les CCAA només
s’exigeix en concessions (art. 146.6.2. b RC)
5. En projectes d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació (art. 97.4.b i c RC) però no en obres
de reparació menor o conservació i manteniment (art. 97.6 RC). Els informes s’han d’emetre en el termini d’un
mes, i en cas contrari s’aplica el silenci positiu (art. 97.5 RC).
6. Declaracions de zona de reserva. Els informes s’han d’emetre en el termini d’un mes, i en cas contrari s’aplica el silenci positiu (art. 115.b LC i 101.5, 115.b RC).
7. Projectes de construcció de nous ports (art. 20.2 Llei 27/1992).
8. Projectes de dragats o d’obres noves o de modificació de dics o esculleres, fora de les aigües interiors de
ports (art. 21.2 Llei 27/1992).
9. En les adscripcions a les CCAA d’espais per a la construcció o modificació de ports (art. 49.2 i 112.c LC i
104.1, 205.1.c i 205.3.1 RC)

2.5. REGISTRE DE LA PROPIETAT
Un dels sistemes de col·laboració que ha fixat la LC s’ha establert amb els registres de la propietat.
Com ja s’ha apuntat, abans i durant la vigència de la LC69 una de les pràctiques més habituals per aconseguir l’apropiació de porcions de platges consistia en la utilització de mecanismes legals per inscriure-les en
aquests registres com a béns particulars, especialment per part de les finques que llindaven amb el mar.
Per tal d’evitar aquestes situacions, i per utilitzar la publicitat i la protecció que ofereixen els Registres de la
Propietat als béns que hi consten inscrits, la LC articulà un sistema d’accés i coordinació entre els béns de
domini públic i els registres. Aquesta regulació no es formula de forma unificada en la LC sinó que apareix al
llarg del seu articulat:
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1. Així en els procediments d’atermenament s’estableix la necessitat de sol·licitar informe al Registre perquè faci les observacions que consideri sobre les titularitats confrontants a l’àmbit d’atermenament (art. 12 LC
i 22.2.c RC)
2. Es preveu un sistema de comunicacions per procedir a la realització d’anotacions preventives per part del
Registre de la propietat (art. 12 LC):
a. Quan en un expedient d’atermenament els particulars aporten títols controvertits amb el domini públic.
Art. 23 RC.
b. Sol·licitud d’anotació preventiva en l’inici de l’expedient d’atermenament. Art. 32.4 RC.
3. Les resolucions que posen fi a l’atermenament a través de la corresponent Ordre Ministerial, han de ser
notificades al Registre de la Propietat (art. 26 RC).
4. Les esmentades resolucions que posen fi a l’atermenament tenen com a efecte, que l’Ordre d’atermenament, sigui títol suficient per rectificar, si escau, les propietats afectades i contradictòries amb l’atermenament (art. 29 RC).
5. Es preveu un sistema de control sobre les finques privades que llinden amb el domini públic, amb regles
específiques que exigeixen per a la seva inscripció, la prèvia fiscalització per part de la Demarcació de Costes
(a través de certificacions) per tal de verificar que la finca objecte d’inscripció no envaeix el domini públic, no
afecta les platges (art. 15 LC i 31 RC).
6. Respecte a les concessions, també es preveu la possibilitat que les resolucions que les atorguen tinguin
accés al Registre de la Propietat (art. 70 LC i 136 RC), tot i que seran cancel·lades d’ofici o a petició de l’Administració, en cas de venciment de termini o per resolució ferma.
7. Per a les concessions que siguin objecte de transmissió, també hi ha la possibilitat de modificació del seu
titular, que requereix prèvia certificació de l’Administració (art. 137.5 RC)
8. En matèria d’infraccions (l’art. 181 RC) es preveu la possibilitat que les resolucions administratives que ordenin la reposició o restitució, siguin objecte d’anotació respecte a construccions o instal·lacions afectades, i
inscrites al registre.
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Usos i ordenació de les platges
El règim d’usos de les platges —en tant que formen part del domini públic— es basa en dos principis essencials:
1. la necessitat que l’ús o activitat de què es tracti, en garanteixi la integritat i especialment els valors
naturals ,
2. i en segon terme, han d’evitar-ne l’exclusivitat.
El règim jurídic dels usos i ocupacions de les platges es configura des d’un doble vessant:
1. El règim general del domini públic que recull la LC, i que diferencia entre usos normals i anormals.
2. I per altra banda, en el règim d’especialitats establert per a les platges.
Aquest règim es complementa de manera específica a través de la normativa sectorial de cada activitat que
es desenvolupa en l’àmbit de les platges (pesca, motos nàutiques, etc.)

3.1. PRINCIPI GENERAL D’ÚS COMÚ DE LES PLATGES
Aquest principi està directament vinculat al de conservació de la integritat del domini públic, que a la vegada
té una connexió directa amb l’obligació de manteniment dels seus valors naturals, la gestió i conservació dels
quals, juntament amb els principis de l’article 45 de la C, és una de les finalitats bàsiques de la LC.
A partir d’aquesta voluntat, la LC fa una numeració del que considera els usos comuns, naturals o normals
sobre el DPMT i per tant sobre les platges, tot i que sense caràcter exhaustiu, però sí indicatiu, perquè considera la resta d’usos que no siguin anàlegs, com no normals.
Una de les notes característiques en aquesta diferenciació d’usos és la temporalitat, que serveix per excloure d’entre els usos aquells que siguin perllongats en el temps: per aquest motiu podem estendre una hamaca a
la platja, però no podem ocupar i instal·lar-hi lliurement un espai per vendre begudes.
En conclusió (art. 31 LC):
1. Es consideren usos comuns: els que són conformes amb la seva naturalesa i no requereixen elements d’estabilitat ni tampoc que siguin perllongats en el temps.
2. L’exercici d’aquests usos és lliure, públic i gratuït, i conforme amb la Llei i normes de desenvolupament.
D’acord amb aquest règim, s’estableix específicament que les platges estan sotmeses a una utilització pública (art. 53.2 LC i 111.2 RC) i per aquest motiu es prohibeix expressament que puguin ser de propietat privada (art. 33.1 LC i 64.1 RC), tot i que la mateixa LC preveu la possibilitat d’un ús privatiu.
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3.2. USOS ESPECIALS DE LES PLATGES
Qualsevol ús diferent dels establerts com a usos comuns (art. 31 i següents de la LC i 59 i seg. del RC) , suposa
un ús especial o privatiu.

3.2.1. Usos permesos
Aquests usos admissibles queden restringits als expressament previstos a la LC i que es defineixen per aquestes característiques:
1. Que requereixin obres o instal·lacions (art. 59.1 RC)
2. Que per la seva naturalesa no puguin tenir una altra ubicació fora de la platja (art. 32.1 LC i 60 RC), és a
dir els que:
a. Tenen una funció o presten un servei a la platja que requereix la seva ocupació.
b. Els de servei públic o al públic, que per la naturalesa de la costa, no pot tenir una altra ubicació que no sigui
la platja.

3.2.2. Usos prohibits
Per altra banda queden prohibits expressament aquests usos:
1. Els previstos als articles 25.1 LC i 45.1 RC (art. 32.2 LC i 61.1 RC), amb les següents excepcions:
— La de l’apartat b) de l’article 25.1 LC, sempre que hi hagi declaració d’utilitat pública per part del
Consell de Ministres.
— Els abocaments de deixalles utilitzables per reomplir, que estiguin degudament autoritzats.
2. *La publicitat a través de cartells o tancaments o per mitjans acústics o audiovisuals (art. 38 LC i 81 RC),
tot i que no es consideraran publicitat els rètols indicadors dels establiments, sempre que es col·loquin situats
en les façanes i no suposin una reducció del camp visual.
3. *L’anunci d’activitats en el DPMT que no contin amb el corresponent títol administratiu o que no s’ajusti
a les seves condicions.
4. L’estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles, així com els campaments i les acampades. (Article 33.5 LC i 68.1 RC).
El RC, defineix que s’entén per acampada i per campament:
Acampada: la instal·lació de tendes de campanya o de vehicles o remolcs habitables.
Campament: l’acampada organitzada dotada dels serveis establerts per la normativa vigent.
Davant la vulneració d’aquestes prohibicions concretes, s’habilita els agents de l’Administració que puguin
ordenar verbalment els desallotjament immediat, i sens perjudici del corresponent expedient sancionador als
responsables.
Específicament s’estableix que el Servei perifèric de Costes pugui sol·licitar l’auxili del Subdelegat del Govern, per a l’ús de les Forces d’ordre públic si fos necessari.
5. La navegació esportiva i de gaudi, i la utilització de qualsevol tipus d’embarcació o mitjà flotant mogut
per vela o motor, en les zones de bany degudament balisades (art. 69.1 RC).
En els trams de costa no balisat en la zona de bany que s’estableix per defecte (la franja de mar contínua a
la costa i amb una amplada de 200 m), es prohibeix la navegació a velocitat superior a 3 nusos, l’abocament
de qualsevol abocament de residus des de les embarcacions, i l’obligació de prendre les mesures necessàries
per evitar riscos a la seguretat humana (art. 69.2 RC).

* Aquestes limitacions s’apliquen a tots els béns de DPMT i a tots els règims d’utilització d’aquest, incloent reserves d’adscripcions,
concessions i autoritzacions, sigui quina sigui l’administració competent. Art. 61 RC.
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3.2.3. Regles especials per als usos i activitats permesos:
Les instal·lacions que s’ubiquin a les platges han de ser d’accés lliure al públic, amb l’única excepció de les
normes de policia, d’economia i altres que siguin conformes amb l’interès públic, degudament justificades i autoritzades (art. 33 LC i 64 RC).

3.3. AUTORITZACIÓ DELS USOS
La normativa de costes exigeix l’atorgament del previ títol administratiu (reserva, adscripció, autorització o
concessió) per a qualsevol ús en el qual concorrin les següents circumstàncies (art. 31 LC):
1. especials circumstàncies d’intensitat, perillositat o rendibilitat,
2. i les que suposin l’execució d’obres o instal·lacions
3. o les que sense necessitat d’execució d’obres o instal·lacions, s’ocupin amb instal·lacions desmuntables
(es defineixen a l’art. 51.2) o béns mobles.
Definicions (art. 108 RC):
1) S’entén que concorren especials circumstàncies d’intensitat, perillositat o rendibilitat quan en les activitats s’en doni, respectivament, alguna de les següents:
a) Que no siguin compatibles amb les activitats que preveuen els articles 31.1 LC i 59.1 RC.
b) Que el seu exercici signifiqui un perill o risc per a la integritat de persones o béns.
c) Que la utilització del domini públic maritimoterrestre sigui un factor determinant de la rendibilitat econòmica de l’activitat.
2) S’entén per instal·lacions desmuntables les que:
a) Precisin d’obres puntuals de fonamentació, que, en tot cas, no han de sobresortir del terreny.
b) Estiguin constituïdes per elements de sèrie prefabricats, mòduls, panells o similars, sense elaboració de
materials en obra ni ocupació de soldadures.
c) Es muntin i desmuntin mitjançant processos seqüencials, i se’n pot fer aixecament sense demolició i el conjunt dels seus elements és fàcilment transportable. (Article 51 de la Llei de costes).
3) S’entén per ocupació amb béns mobles, la produïda pel seu estacionament en el domini públic maritimoterrestre de forma continuada o, en tot cas, per termini superior a un dia.
Duració
El termini màxim de duració de l’autorització de l’ús o activitat és d’un any (art. 52.4 LC)

3.3.1. Serveis de temporada de les platges (art. 53.1 i 54 LC i 111 i 112 RC)
Entre els supòsits que la normativa de costes preveu que siguin objecte d’autorització, s’estableix un procediment especial per als anomenats serveis de temporada de les platges, que compleixin amb aquests
requisits:
1. que només requereixin instal·lacions desmuntables.
2. i que no desnaturalitzin el principi de l’ús públic de les platges.
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Regles especials dels usos i activitats a ubicar:
1. No s’admetran casetes d’ús particular, sigui quina sigui la seva destinació, com tampoc les de guarda o
magatzem d’estris destinats a serveis de temporada o a qualsevol altra finalitat.
2. Per als artefactes flotants d’esbarjo explotats comercialment s’ha d’obtenir pels interessats l’autorització de la Demarcació de Costes per a l’emplaçament de les zones de llançament i encallada dintre de les delimitades per als serveis de temporada, prèviament a la de funcionament a atorgar per l’òrgan competent del Ministeri de Medi Ambient en matèria de marina mercant.
En l’autorització per a l’explotació d’aquests serveis, s’articula un procediment en què es dóna preferència
a la gestió (directa o indirecta) per part dels ajuntaments. Aquesta preferència es justifica en la voluntat de
dotar els ajuntaments dels instruments necessaris per complir les seves obligacions —art. 115 LC. Cal tenir en
compte que l’autorització estatal no exonera de la resta d’obligacions que puguin haver establert les respectives CCAA (STC 149/91):
Ajuntaments
Inici de l’expedient: dins del mes de gener de cada any, la Demarcació de Costes del Ministeri de Medi Ambient
s’ha de dirigir als Ajuntaments costaners del seu àmbit territorial, i fixar un termini —que no pot superar els dos
mesos— perquè sol·licitin, amb caràcter preferent, les autoritzacions per a l’explotació dels serveis de temporada.
Els ajuntaments interessats en l’explotació dels referits serveis, i dins el termini establert, davant la Demarcació de Costes o a través de la Comunitat Autònoma han de presentar:
1. la sol·licitud de la corresponent autorització,
2. la proposta de delimitació de zones a ocupar per aquells,
3. els plànols de les instal·lacions i serveis la definició dels quals així ho requereixi
4. i de l’estudi economicofinancer.
El procediment acaba amb l’autorització per la Demarcació de Costes i un cop resolta l’autorització proposada, els ajuntaments, previ abonament del cànon d’ocupació corresponent, poden procedir a la seva explotació, per si mateixos o per tercers.
Norma especial en cas de gestió indirecta dels serveis per part de l’Ajuntament, és a dir, a través de tercers:
La Demarcació de Costes inclou, entre les clàusules de l’autorització, l’obligació de l’Ajuntament d’exigir-los
la constitució d’un dipòsit previ a la disposició del tercer, en la Caixa General de Dipòsits, per respondre de les
despeses de l’execució subsidiària de l’aixecament de les instal·lacions, si aquestes no s’aixequen en el termini que es fixi per aquest servei.
L’Ajuntament ha de comunicar a la Demarcació de Costes la relació nominal dels tercers encarregats de l’explotació, prèviament a l’inici d’aquesta.
Finalització del procés: Una vegada acabada la seva instal·lació, l’Ajuntament requerirà a la Demarcació de
Costes la pràctica del seu reconeixement, a fi de comprovar la seva coincidència amb l’autorització atorgada.
Subjectes diferents dels ajuntaments
S’estableixen dos supòsits amb motivacions diferents:
Per una banda, aquells supòsits fonamentats en la inactivitat o incompliment municipal, en els següents casos taxats:
1. Quan no s’hagi produït la sol·licitud de l’Ajuntament durant l’establert.
2. Quan aquesta sol·licitud resulti legalment inacceptable.
3. Quan l’Ajuntament hagi incorregut en incompliment de les condicions del títol en la temporada anterior,
desatenent el requeriment exprés d’aquest servei.
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Per a la gestió d’aquests serveis la Demarcació de Costes, pot celebrar concurs per al seu atorgament,
seguint el procediment per als concursos d’autoritzacions i concessions en el domini públic (art. 152 RC), i al
qual també pot presentar-se l’Ajuntament.
En segon terme, la Demarcació de Costes, pot també:
1. atorgar l’explotació total o parcial dels serveis de temporada als titulars de concessions de creació, regeneració o condicionament de platges, en els termes en què s’hagi establert en el títol corresponent. (Article 54
LC i 112 RC). Aquesta mesura s’ha interpretat com una acció de foment i d’estímul per als qui prenen aquestes
mesures (STC 149/91)
2. atorgar l’explotació total o parcial dels serveis de temporada als titulars de l’execució d’una obra pública
relacionada amb aquestes activitats, que per la seva naturalesa i característiques no sigui susceptible d’explotació econòmica i com a contraprestació del cost.

3.3.2. Especialitats a Catalunya
Aquest règim específic d’autorització ha estat objecte de desenvolupament en l’àmbit territorial de Catalunya,
a través del Decret 248/1993, de 28 de setembre, sobre la redacció i l’aprovació dels plans d’ordenació de platges i dels plans d’usos de temporada, i d’acord amb les competències exclusives sobre l’ordenació del territori
i del litoral, que inclou la ribera del mar de Catalunya. Aquest decret però, ha estat anul·lat, per la Sentència del
Tribunal Suprem del mes de juny de l’any 2003; no obstant aixó i a títol indicatiu es transcriu igualment el procediment regulat per aquest Decret, en tant que la tramitació que estableix, per la seva adequació a les normes de la LC, resulta igualment indicativa.
Especialitats:
Objecte del Pla: Els plans d’usos de temporada tenen per finalitat establir les normes que permetin l’explotació dels serveis que hagin d’instal·lar-se en les platges durant la temporada d’estiu i que només exigeixin instal·lacions desmuntables. A aquest efecte estaran integrats per una memòria, plànols que delimitin les zones a
ocupar per les instal·lacions de tots tipus, encara que siguin mòbils totalment o transportables manualment (cadires, taules, hamaques, ombrel·les, patins i altres), i les normes (art. 16).
L’àmbit del Pla d’usos de temporada es pot referir a una sola platja o totes les del mateix terme municipal (art. 15)
Innecessarietat del Pla: S’estableix que no és necessària l’elaboració del Pla d’usos de temporada si les determinacions de contingut que preveu el Decret, per a la seva autorització, ja les estableix un pla d’ordenació
de la platja vigent. (art. 14.2).
Tramitació i aprovació (art. 18): seran aprovats pels respectius ajuntaments (art. 22.2.c Llei de bases de règim local), i presentats abans del dia 1 de març de cada any, a la Direcció General de Ports i Costes, que l’ha de
remetre a la Comissió del Pla (art. 11).
La proposta que es formuli, serà remesa al Ministeri de Medi Ambient —en cas de no estar-hi representat
en la Comissió del Pla— perquè informi (pel termini d’un mes) i aprovada pel conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, a proposta de la Direcció General de Ports i Costes.
Vigència (art. 19): un any.
Possibilitat de renovació: els ajuntaments poden, per acord plenari, sol·licitar a la Direcció General de Ports
i Costes successives renovacions dels Plans aprovats, que tenen, en tot cas, caràcter anual.

3.4. ORDENACIÓ I OCUPACIÓ DE LES PLATGES (ART. 67 RC)
3.4.1. Normes generals
S’estableix com a regla general per als usos permesos per la normativa de costes les següents normes sobre
ocupació:
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1. que no danyin la platja,
2. que permetin una total compatibilitat amb la seva conservació, naturalesa i destí (art. 75 RC),
3. que l’ocupació sempre sigui la mínima possible (art. 60.3 RC).
3.4.1.1. Planejament
Els instruments de planejament són els mitjans idonis per tal de determinar aquestes regles generals i els altres criteris que regulen l’ocupació de les platges.
Sens perjudici que el pla general d’un municipi prevegi directament l’ordenació de les platges, l’especificitat d’aquests espais, aconsella la seva regulació en Plans especials específics (art. 67 de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’urbanisme) que concretin les determinacions de la Llei de costes, com també la pròpia voluntat municipal al respecte.
Cal advertir que en cas d’absència de planejament, s’han de seguir les següents directrius, que són directament aplicables:
Ocupació màxima: L’ocupació de la platja per instal·lacions de qualsevol tipus, incloent les corresponents a
serveis de temporada, no pot excedir, en conjunt, de la meitat de la superfície d’aquella en pleamar. (Article
33.4 LC).
Distribució: La distribució d’aquestes instal·lacions s’estableix:
A) a través de l’Administració autonòmica competent en matèria d’ordenació del litoral (Departament de Política Territorial i Urbanisme).
B) I si no n’hi ha, es realitzarà de forma homogènia al llarg de la platja:
Espai lliure: Es deixarà lliure permanentment una franja de sis metres, com a mínim, des de la riba en pleamar.
3.4.1.2. Regles especials per a certes activitats
1) Les zones de llançament i encallada se situen preferentment en els extrems de la platja o en altres zones on es minimitzi la seva interferència amb els usos comuns a què es refereix l’article 59.1 LC i en connexió
amb accessos rodats i canals balisats.
2) Les edificacions de servei de platja (incloses les d’establiments expendedors de menjars i begudes) a
més es regeixen per aquestes normes:
Les instal·lacions fixes, com a regla general, tenen una ocupació màxima de 150 metres quadrats, dels quals
100, com a màxim, seran tancats, i se situaran amb una separació mínima de 200 metres d’altres similars, tant
si aquestes se situen en el domini públic maritimoterrestre com si es troben en zona de servitud de protecció.
Es poden establir excepcions a aquesta regla, si concorren circumstàncies que ho justifiquen.
Les instal·lacions desmuntables han de tenir una ocupació màxima de 20 metres quadrats i s’han de col·locar amb una separació mínima de 100 metres de qualsevol altra instal·lació fixa o desmuntable.
3) Les edificacions que prestin serveis a les platges s’ubicaran, preferentment fora d’ella (sobre el passeig marítim o els terrenys confrontants, si s’escau), i si no és possible a criteri del Ministeri de Medi Ambient, se situaran adossades al límit interior de la platja, i amb les dimensions i distàncies següents (art. 33
LC i 65 RC):
4) Abastament de serveis als usos i activitats:
a) Aigües residuals (article 32.3 LC i 62 RC): Prèviament a l’atorgament del títol administratiu habilitant
per a l’ocupació del domini públic, ha de quedar garantit el sistema d’eliminació d’aigües residuals, d’acord
amb les disposicions vigents.
En cas d’incompliment d’aquesta obligació, els efectes que provocarà són:
• donarà lloc a la declaració de caducitat del títol administratiu i a l’aixecament de les instal·lacions, sense
perjudici de la sanció que, si escau, correspongui.
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b) Regla especial per als establiments expendedors de menjars i begudes (art. 65 RC):
El sistema de sanejament garanteix una eficaç eliminació de les aigües residuals, així com l’absència de males olors. Amb aquest objecte, les instal·lacions han de connectar-se a la xarxa de sanejament general, si aquesta existeix, i queden en tot cas prohibits els sistemes de drenatge o absorció que puguin afectar la sorra de les
platges o la qualitat de les aigües de bany.
c) Conduccions de serveis:
— En els establiments de begudes i menjars, s’estableix que les conduccions de serveis seran subterrànies
(art. 65.2 RC).
— Les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas i telefonia han d’exigir per a la contractació dels seus respectius serveis la presentació del títol administratiu requerit segons la Llei de costes
per a la realització de les obres o instal·lacions en les platges, zona maritimaterrestre o mar. (Article 39 LC i
82 RC).
— Les empreses subministradores han de conservar una còpia de la concessió o autorització corresponent
per a la seva exhibició o requeriment de l’Administració competent.

3.4.2. PROHIBICIONS EXPRESSES D’OCUPACIÓ
Embarcacions
S’estableix amb caràcter general (art. 63 RC), que per als embarcadors, rampes i altres tipus d’atracaments
per a embarcacions de línies regulars de tràfic de passatgers en règim d’explotació comercial, temporal o permanent, no poden ubicar-se fora dels ports.
L’excepció es preveu, en els casos que existeixin causes degudament justificades, que obliguen la seva situació fora de la zona de serveis dels ports, pot ubicar-se en el domini públic i preferentment fora de les platges, sempre que:
1. S’hagi aprovat prèviament l’ampliació de la zona de servei del port que inclogui la zona de domini públic
afectada.
2. Cal que s’avaluïn els efectes sobre el medi.
3. Cal autorització de la Demarcació de Costes, i prèvia al que redacti el Ministeri competent en matèria de
Marina Mercant.
Específicament per a les platges, el RC (art. 70) estableix com a regla general que les zones de llançament i
varada se situaran preferentment:
1. en els extrems de les platges
2. en altres zones que minimitzin els seus efectes amb els usos comuns de les platges
3. i en connexió amb els mitjans rodats i canal balisats.

3.4.3. ESPECIALITATS EN LA TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’UTILITZACIÓ
Si en el moment de sol·licitud d’alguna d’aquestes utilitzacions de les platges, es constata:
1. Una clara oposició a la normativa: es poden denegar i arxivar directament les peticions d’ús, sense més
tràmit que l’audiència al peticionari, i en el termini màxim de dos mesos (art. 35 LC).
2. L’existència de defectes que puguin ser reparats: es paralitzarà el procediment i es requerirà a l’administrat perquè els repari de conformitat amb la Llei 30/1992 (art. 71).
3. La possibilitat de provocar danys i perjudicis sobre les platges: es pot exigir al sol·licitant la presentació d’estudis i garanties econòmiques que es fixin reglamentàriament per a la prevenció, reposició i indemnitzacions que escaiguin.
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Si per a la realització d’aquestes activitats, es requereix la contractació de serveis d’energia elèctrica, aigua,
gas o telefonia, s’obliga que les companyies subministradores abans de prestar el servei, exigeixin la presentació del títol administratiu que requereixen per a la realització d’obres o instal·lacions en les platges.
Requisits
A partir d’aquests condicionants, i en funció dels usos, ens trobarem davant de la necessitat d’una autorització o una concessió, en els termes que ja han estat analitzats i als quals ens remetem.
Supòsits excepcionals
En cas de tempesta, greu risc, catàstrofe o calamitat pública o qualsevol altre, estat de necessitat, urgència o
concurrència de situacions anòmales o excepcionals, l’administració competent pot disposar immediatament i
sense tramitació ni indemnització prèvia, del DPMT ocupat i de les obres i instal·lacions concedides o autoritzades , en la mesura que jutgi necessària per a la protecció i seguretat dels béns i persones afectades. Per a les
indemnitzacions corresponents cal aplicar la Llei d’expropiació forçosa.

3.4.4. ESPECIALITATS A CATALUNYA
Com ja s’ha esmentat abans, pel que fa als Plans d’usos, a Catalunya, el règim d’ocupació de les platges ha estat objecte de desenvolupament en l’àmbit territorial de Catalunya, a través del Decret 248/1993, de 28 de setembre, sobre la redacció i l’aprovació dels plans d’ordenació de platges i dels plans d’usos de temporada, i d’acord amb les competències exclusives sobre l’ordenació del territori i del litoral, el qual inclou la ribera del mar
de la Generalitat de Catalunya. Com ja s’ha esmentat aquesta regulació s’inclou a títol indicatiu, atesa la declaració de nul·litat del Decret per Sentència del Tribunal Suprem de 13 de juny de 2003.
Especialitats
Objecte (art. 1): Els plans d’ordenació de platges tenen per finalitat l’ordenació dels usos i la distribució de
les instal·lacions que s’hi permeten, de conformitat amb els principis generals d’utilització del domini públic
previstos en la legislació vigent.
Àmbit (art. 2): Els plans poden incloure, a més de la zona de platja, la resta de zona de la ribera del mar, referida bé a la totalitat o part d’un municipi o bé a la de diversos municipis confrontants.
Limitacions (art. 3): Els plans d’ordenació de platges no poden modificar les determinacions dels plans generals
d’ordenació urbanística, les Normes subsidiàries o complementàries ni altres instruments de planejament urbanístic.
Formulació: pels municipis, les comarques o el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Aprovació (art. 9 a 13): el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, sol·licita informes als
departaments i organismes competents perquè n’informin i el remet a la Comissió del Pla perquè l’aprovi inicialment, en disposi la informació pública i sol·liciti l’informe previ al Ministeri de Medi Ambient, i finalment s’aprovi pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
Contingut: Els plans contenen les:
1. Previsions sobre actuacions destinades a garantir l’estabilitat del litoral, els accessos de vianants i de trànsit rodat, incloent, si s’escau, aparcaments per a automòbils, com també el seu règim d’explotació.
2. Distribució de les zones per a ús general i comú de la platja i per a serveis permanents i de temporada; previsió, si s’escau, d’obres i instal·lacions fixes o desmuntables, i règim sobre explotació dels serveis i usos de
les zones. Les instal·lacions i usos admissibles han de deixar lliure per al pas de tothom un sector de platja paral·lel al final del trencament de les ones, d’una amplada mínima de sis metres.
3. En platges de notòria concurrència humana, les autoritzacions que impliquin ocupació de la platja per a
embarcacions, patins i aparells similars o per a l’embarcament o desembarcament de passatgers, poden supeditar-se a zones especials o a horaris limitats a fi de permetre la compatibilitat amb el dret a l’ús general i
comú de la platja.
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4. Instal·lacions i serveis suficients per garantir la seguretat, el salvament i l’assistència sanitària dels usuaris de la platja i dels banyistes.
5. Acreditar que les instal·lacions de qualsevol tipus no ocupin més del 50% de la superfície total de la platja, una vegada descomptada d’aquesta superfície la necessària per als accessos.
6. Justificació de la conformitat de la proposta, amb els criteris que estableix la Llei 22/1988, de costes, i el
seu Reglament.
7. Zona marítima que, si escau, es reservi a ús d’embarcacions.

3.5. NORMES ESPECÍFIQUES D’USOS I ACTIVITATS
3.5.1. Pesca
El Decret 109/1995, de 24 de març, que té per objecte la regulació de la pesca marítima recreativa dins l’àmbit
de les competències de la Generalitat de Catalunya, estableix que:

• L’exercici de la pesca marítima recreativa requereix la possessió d’una llicència atorgada per la Direcció General de Pesca Marítima del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
• Per a la pesca marítima recreativa realitzada des d’embarcacions (art. 10) solament pot practicar-se des
de la sortida a la posta del sol, a excepció de la pesca amb potera, i no poden aproximar-se a menys de
200 metres de les platges amb banyistes.
• Pel que fa a la pesca recreativa des de terra (art. 14), en els plans d’usos de temporada de les platges s’hi
inclou la determinació d’horaris diürns i la delimitació dels espais on és permesa la pesca amb canya durant el període comprès entre el 15 de maig i el 15 de setembre, tenint en compte que la distància màxima
entre les canyes ha de ser de 3 metres quan siguin del mateix titular de la llicència, i la distància mínima
de 10 metres quan siguin de titulars diferents, llevat els casos en què els interessats lliurement acordin reduir-la.
• Pel que fa a la pesca marítima submarina (art. 17), es practica guardant una distància de 100 metres dels
arts de pesca, fixos o flotants legalment calats, respectant l’ordre d’arribada, dels establiments de cultius
marins, de les canyes dels pescadors i de les embarcacions dedicades a qualsevol classe de pesca professional i almenys a 250 metres de la vora de les zones de bany, en paral·lel a la costa.
• Pel que fa als concursos i les competicions de pesca marítima recreativa requereixen l’autorització prèvia
de la Direcció General de Pesca Marítima (art. 20 i següents), dins el primer trimestre de cada any, presentant una sol·licitud acompanyada del calendari de concursos i competicions per a l’any en curs, amb indicació de les proves a efectuar, la seva durada i localització, els plànols de situació de la zona, l’horari d’inici i lloc concret de trobada, i la normativa específica que regeix el concurs.
La durada màxima del concurs no és superior a sis hores per jornada (tot i que en casos excepcionals es podran autoritzar concursos de durada superior) i al llarg de la seva durada no és permesa la pesca marítima
recreativa de les persones que no siguin concursants.
Els organitzadors de les competicions han de senyalitzar amb suficient antelació les zones de concurs
amb marques en terra i boies en mar, segons sigui des de terra o submarina i cal instal·lar cartells indicadors.

3.5.2. Motos nàutiques
L’Administració de l’Estat va dictar el Reial decret 259/2002, de 8 de març, pel qual s’actualitzen les mesures
de seguretat en la utilització de les motos nàutiques, en desenvolupament de l’article 86.1 de Llei 27/1992, de
24 de novembre, de Ports de l’Estat i Marina Mercant, per fer front a l’increment constant del parc de motos
nàutiques i dels seus nivells de potència, que imposen la necessitat d’aprovar les normes de seguretat necessàries per reduir el risc d’accidents que la seva utilització comporta, tant per a qui les utilitzen com per als
banyistes, en raó de la proximitat a la costa on aquesta activitat es practica. Així mateix, estableix les regles
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necessàries per a la matriculació de les motos nàutiques que siguin propietat o estiguin a la disposició d’organismes públics i s’utilitzin en tasques de vigilància, o d’institucions dedicades al salvament marítim i de vides
humanes en la mar.
Per al govern de motos nàutiques s’exigeix una edat mínima de 18 anys i la possessió del títol adient de conformitat amb l’Ordre de 17 de juny de 1997, que està en funció de l’ús que se’n faci (art. 5) tot i que s’admeten
excepcions (art. 5.2).
Règim d’ús (art. 10 i 11)
Zones de bany balisades:
Queda expressament prohibida la navegació de motos nàutiques en el seu interior; aquestes zones han de
comptar amb canals, degudament balisats, de llançament i encallada en els extrems de les platges, que s’utilitzaran per permetre la sortida a la mar de les motos nàutiques i altres artefactes de platja, fins sobrepassar el
límit exterior de la zona de bany.
Qualsevol moto nàutica que hagi d’anar des de la platja fins l’àrea permesa de navegació o viceversa, ho ha
de fer a través dels canals anteriorment citats i a velocitat que no superi els 3 nusos.
Zones de banys no balisades:
Queda prohibida la navegació de motos nàutiques en la franja de mar contigua a la costa en una amplària
de 200 metres, excepte per encallar-les en les platges o sortir al mar des d’elles. En aquests casos, la moto es
governa seguint una trajectòria perpendicular a la línia de costa i sempre a velocitat reduïda que no superi els
3 nusos.
Regles d’ús:

• Les motos nàutiques i els artefactes de platja necessaris cal utilitzar-los en condicions de bona visibilitat i
amb bon temps.
• Únicament es permet la navegació de motos nàutiques i d’artefactes de platja durant les hores de llum
diürna, és a dir, entre una hora posterior a la sortida del sol i una hora anterior a l’ocàs.
• S’ha de governar la moto nàutica amb prudència, i evitar conductes temeràries.

3.5.3. Artefactes nàutics
L’Administració de l’Estat ha dictat el Reial decret 1043/2003, d’1 d’agost, que té per objecte —entre d’altres—
determinar les condicions de navegació dels anomenats artefactes nàutics d’esbarjo autopropulsats.
Les normes establertes per aquest reial decret, que afecten la gestió de les platges, són:
Limitació general
Els artefactes no han de navegar en les proximitats de circuits de lloguer de motos nàutiques.
Limitacions concretes de navegació
Esdeveniments esportius:
Quan coincideixi una zona en la qual es permeti la lliure navegació d’aquests artefactes amb una altra fitada per a la celebració de regates d’embarcacions propulsades a vela o motor o de motos nàutiques, no es permetrà la navegació dels esmentats artefactes durant la celebració de l’esdeveniment esportiu.
Zones de bany:
1. Es prohibeix expressament la navegació dintre de les zones de bany balisades, les quals han de comptar
amb canals, degudament balisats, per al llançament i encallada en els extrems de les platges, que s’utilitzaran
per a la sortida a la mar d’aquests artefactes, fins a sobrepassar el límit exterior de la zona de bany, i viceversa.
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Per anar des de la platja fins a l’àrea permesa de navegació o viceversa, ho han de fer pels canals anteriorment esmentats i a velocitat que no superi els tres nusos.
2. En els trams de costa sense zona de bany balisada, queda prohibida la navegació d’aquests artefactes en
la franja de mar contigua a la costa en una amplària de 200 metres, excepte per encallar-les en les platges o sortir a la mar des d’elles, en aquest cas es governa l’artefacte seguint una trajectòria perpendicular a la línia de
la costa i sempre a velocitat reduïda, que en cap cas superi els 3 nusos.
Recintes portuaris:
Es prohibeix la navegació d’aquests artefactes dintre dels recintes portuaris, inclosos els ports esportius.
Proximitat:
Es prohibeix apropar-se a menys de 50 metres d’un altre artefacte, moto nàutica, bucs o embarcacions, i cal
evitar les zones de bucs fondejats.
Condicionants temporals de navegació
1. Únicament es permet la navegació dels artefactes nàutics d’esbarjo autopropulsats durant les hores de
llum diürna, i s’entén com a tal el període comprès entre una hora posterior a la surtida del sol i una hora anterior a l’ocàs.
2. S’han d’utilitzar únicament en condicions de bona visibilitat i amb bon temps.
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Balisament de les zones
de bany
El que s’estableix en aquest apartat s’ha de preveure de conformitat, amb l’establert als apartats corresponents
a Usos i Ordenació de les platges, en les referències sobre balisament.
La Llei de Costes atribueix la competència a l’Estat pel que fa a la matèria referent al balisament (art. 110.j LC).
Així mateix la Llei 62/1997, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la Marina Mercant, reconeix l’ens públic
Puertos del Estado (depenent del Ministeri de Foment) com l’entitat que té competències per a la planificació,
coordinació (que es portarà a terme a través de la Comissió de Fars) i control del sistema de senyalització marítima espanyol (article 25 de la Llei 62/1997).
Per Resolució de 2 de setembre de 1991 modificada per Resolució de Ports de l’Estat, de 12 de maig de 1998,
es desenvolupa el Reial decret 1835/1983, de 25 de maig pel qual s’adopta per al balisament de les costes espanyoles el «Sistema de balisament marítim de l’Associació Internacional de Senyalització Marítima» i l’article
69 del Reglament de Costes; aquestes normes estableixen tot un seguit de previsions que tenen per objecte la
seva delimitació per permetre l’ordenació i compatibilització de les activitats nàutiques que es desenvolupen
en les zones de bany.
Per la seva banda, les capitanies marítimes de conformitat amb l’article 88 de la Llei 62/1997 i el Reial decret 1246/1995, de 14 de juliol, pel qual es regula la constitució i creació de les capitanies marítimes (BOE d’1
d’agost de 1995, núm. 182) els atribueix entre d’altres funcions (article 5), les corresponents a balisaments en
aigües situades fora de les zones de servei dels ports, que s’estimin pertinents per garantir la seguretat marítima i la navegació, així com la determinació dels seus procediments de control.
De conformitat amb aquesta normativa, el Servei Perifèric de Costes ha de sol·licitar a la Capitania Marítima
el corresponent informe sobre el balisament que es proposi en l’autorització o concessió, que se sol·liciti.
La normativa legal que fa referència al balisament de les platges —en tant que, senyalització marítima—
no clarifica a qui correspon l’assumpció de les tasques de balisament i del seu cost; no obstant podem entendre que, resulta aplicable l’article 76 de la LC ( i 155 del RC) que exigeix que en tot títol d’atorgament d’una concessió o autorització sobre el domini públic, s’han de fixar entre d’altres qüestions, les condicions referents a
la senyalització marítima i de les zones d’ús públic.
D’acord amb aquest criteri, correspon al sol·licitant de la concessió o autorització (l’Ajuntament en el cas
de les autoritzacions per serveis de temporada ) proposar i executar el corresponent balisament, sens perjudici de la seva exigència per part del Servei Perifèric de Costes, si ho considerés necessari.
Evidentment, per al balisament de les platges, tot i que cal atenir-se a les circumstàncies concurrents en cada
platja, si atenem a l’ús massiu de les platges que se’n fa a la major part de les ubicades a la província de Barcelona,
i d’acord amb els principis de prevenció de riscos i utilització racional del domini públic i de les platges (articles 2
i 20 de la LC), hem d’afirmar, no tant sols la conveniència del balisament de les platges, sinó la seva necessitat.
Objecte del balisament: les zones de bany
Per zona de bany, s’ha d’entendre aquella franja de mar contigua a la costa, que queda delimitada mitjançant
un balisament (art. 69 del Reglament de Costes). En cas d’absència de balisament, regeix la presumpció nor-
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mativa, de considerar com a zona de bany (art. 69 esmentat) la franja de mar contigua a la costa d’una amplària de 200 metres en les platges i 50 metres en la resta de la costa.
Obligatorietat
En els trams de costa, on es practiqui la navegació esportiva i d’esbarjo (article 69 Reglament de Costes), s’estableix que es procedirà al seu balisament (Resolució de 2 de setembre de 1991 modificada per Resolució de
Ports de l’Estat, de 12 de maig de 1998).
Normes de balisament
El límit exterior de les zones de bany: Es balisa mitjançant boies esfèriques de color groc, amb un diàmetre
mínim de 60 centímetres i fondejades, com a màxim a una distància de 200 metres entre cada dos consecutives.
Les dimensions dels flotadors i dels sistemes d’ancoratge s’adequaran, en cada cas, a les condicions de
l’onatge, corrents, vents, etc. de la zona. L’altura visible mínima de les boies per sobre de la línia de flotació
serà les dues terceres parts del seu diàmetre.
En la part exterior dels trams indicat, es col·locaran també senyals de prohibició d’accés a tot tipus d’embarcacions o mitjans flotants
Delimitació dels canals de pas
A través dels trams de costa que configuren la zona de bany s’obren canals de pas, amb una amplària serà variable entre 25 i 50 metres, que hauran de ser utilitzats per les embarcacions (llanxes d’esquí aquàtic, o de tracció de vols, motos nàutiques, petites embarcacions de vela o a rem, aerodeslizadors i altres artefactes d’esbarjo
de platja), per a poder tenir accés o sortida des de la riba. El seu traçat —tret de casos excepcionals— que serà
perpendicular a la platja, haurà de tenir en compte, el tipus d’embarcacions o mitjans flotants que hagin a circular per ells i la seva capacitat de maniobra .
L’entrada a aquests canals transversals, s’abalisarà per mitjà de dues boies que tindran un diàmetre mínim
de vuitanta centímetres i seran, en el sentit convencional del balisament, cònica de color verd la d’estribord i
cilíndrica de color vermell la de babord. L’altura visible del con o cilindre estarà compresa entre les 3/4 parts i
vegada i mitja (1,5) el diàmetre de la seva base.
Els costats dels canals transversals de passada s’abalisen:

• En la zona de platja permanentment coberta per l’aigua, amb boies esfèriques de color groc, amb un diàmetre mínim de 40 centímetres i aniran fondejades cada 10 metres, com a màxim, quan el canal travessa
o voreja una zona de bany i cada 25 metres en cas contrari.
• En la zona de platja alternativament coberta i descoberta per l’acció de les marees, es disposaran gaiatells
esfèrics de color groc, amb un diàmetre mínim de 20 centímetres i els seus punts de fixació al fons marí es
col·locaran cada 10 metres com a màxim.
• En tots els casos, les dimensions dels flotadors i dels sistemes d’ancoratge s’adequaran a les condicions
d’onatge, corrents, vents, etc. de la zona; l’altura mínima visible de les boies i gaiatells per sobre de la línia de flotació serà les 2/3 parts del seu diàmetre.
Amb la finalitat d’augmentar la seguretat en la zona de protecció dels banyistes, es poden disposar, entre
cada dues boies o gaiatells consecutius, sureres de color groc amb un diàmetre no inferior a deu centímetres
(tot i això, s’haurà de tenir en compte que aquests elements incrementaran a l’alça el cost del manteniment
del balisament).
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Senyals de prohibició o autorització
Els senyals de prohibició o autorització que s’estableixin en les zones on es practiqui la navegació esportiva i
d’esbarjo han de tenir forma quadrada de seixanta centímetres de costat i adaptar-se als models establerts en
la Resolució de 1991 Ports de l’Estat.
Els senyals de prohibició estan constituïts per símbols negres sobre fons blanc, vorejats i creuats per una
franja de color vermell.
Els senyals d’autorització estan constituïdes per símbols blancs sobre fons blau.
Quan els senyals vagin situats sobre elements flotants, han de triplicar-se el pictograma corresponent, sobre
les tres cares d’un prisma la secció del qual sigui un triangle equilàter o sobre la superfície d’un cilindre i que
cada *pictograma abasti un sector de 120°.
Zones especials
La ubicació en les platges de zones destinades a la instrucció o pràctica de vela o d’altres artefactes flotants,
s’ha de fer en la mesura que sigui possible, allunyada de la zona de bany i garantint en qualsevol cas mitjançant
el balisament corresponent la seguretat dels banyistes.
Informe previ
La Capitania Marítima en l’àmbit territorial que li correspongui, emetrà informe previ sobre els projecte de
balisament proposats.
ANNEX Resolució de 2 de setembre de 1991 modificada per Resolució de Ports de l’Estat, de 12 de maig
de 1998, referent als pictorames per a la senyalització de les activitats a les platges.
Activitat

Autorització

Prohibició

Navegació d’embarcacions de motor

Navegació de totes les embarcacions i artefactes flotants d’esbarjo

Pràctica d’esquí aquàtic

Navegació d’embarcacions de vela

Navegació d’embarcacions de rem

Ús d’aerolliscadors

Ús de motos aquàtiques
Mida dels pictogrames: 60 x 60 cm
Colors
Símbol
Fons
Vora i diagonal*

Blanc
Blau
—

Negre
Blanc
Vermell

*La diagonal vermella queda per sota del símbol corresponent.
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Seguretat i vigilància
La determinació de quin és l’abast material i competencial sobre seguretat i vigilància a les platges és una matèria de difícil concreció, perquè tot i que la LC —com veurem— l’enuncia, la seva previsió està mancada d’un
desplegament reglamentari que la concreti; i per altra banda, la normativa genèrica sobre seguretat pública
—que podem considerar d’aplicació sobre les platges— sí que ha estat àmpliament desplegada, però no fa un
tractament específic sobre platges.

5.1. DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL DELS MUNICIPIS, EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE SEGURETAT PÚBLICA
La seguretat pública ha estat definida (STC 33/1982) com l’activitat dirigida a la protecció de les persones i
béns, al manteniment, la tranquil·litat de l’ordre públic, que són finalitats inseparables i mútuament condicionades; és una competència que tenen atribuïda les Administracions de l’Estat, Autonòmica i Local (articles
149.1.29 i 148.1.22).
La seguretat pública, en l’àmbit local, és una matèria que estén els seus efectes sobre tot el territori del terme municipal, i per tant també sobre les platges; cal tenir en compte, però, que aquest servei està configurat
com un servei públic potestatiu per als ajuntament i que només poden assumir-lo de forma voluntària (articles
25 i 26 LBRL). Per tant, l’abast d’aquesta competència voluntària definida com de prestació no obligatòria, queda fixat en les corresponents normes sectorials.
LA SEGURETAT PÚBLICA
La seguretat pública, com a matèria, s’ha desenvolupat a través de tot un seguit de normes, que pretenen la
creació dels instruments administratius necessaris per garantir-la: creació de cossos i forces de seguretat, coordinació i planificació del servei, etc.
Com s’ha esmentat en l’àmbit municipal la prestació del servei de seguretat pública és una matèria potestativa dels municipis. Per a aquells municipis —la major part, a Catalunya— que decideixin prestar aquest servei, han de dotar-se d’un cos de policia local o de vigilants,1 que tenen atribuïdes un seguit de funcions que
afecten també les platges: exercir de policia administrativa (únicament el cos de policia local), vigilar els espais públics i prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que
disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil (article 11 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de
policia local).
1. Cal tenir en compte, que segons l’article 3 de la Llei 16/1991, hi pot haver policia local en els municipis de més de deu mil habitants,
mentre que en els municipis amb menys població n’hi pot haver si n’acorda la creació la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació local corresponent i ho autoritza el Conseller de Governació, amb informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals. En cas contrari es crearia el cos de vigilants (art. 13 de la mateixa Llei).
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Pel que fa a l’organització administrativa sobre seguretat pública a Catalunya, la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, en l’àmbit municipal, estableix per a aquells municipis
que tinguin cos de policia local, l’obligatorietat de crear una Junta local de seguretat (article 9 de la Llei 4/2003)
que ha d’aprovar el corresponent Pla de seguretat local i els plans d’actuació específics que escaiguin.
La Junta local de seguretat és un òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació general dels diversos cossos
de policia i altres serveis de seguretat que operen en llur territori i de participació ciutadana en el sistema de
seguretat (article 9.1 de la Llei 4/2003), i té entre d’altres funcions: analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les polítiques de seguretat corresponents en l’àmbit respectiu; conèixer
els plans d’emergències i els plans o les mesures de seguretat viària, de seguretat en esdeveniments esportius
i de joc i espectacles, i d’altres que incideixin en la situació de seguretat del municipi, i tenir-los en compte en
les previsions del pla local de seguretat; promoure les iniciatives i formular les propostes que siguin convenients
als organismes competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació millors dels cossos i els serveis
de seguretat; etc.
El Pla de seguretat local actua com a instrument per a l’anàlisi de la situació de seguretat al municipi; ha de
definir els objectius generals i les prioritats, els mitjans i els recursos disponibles, inclosos els de seguretat privada que, si escau, es poden utilitzar per assolir-los; ha d’especificar les accions que s’han d’emprendre, amb
el calendari d’aplicació, els mètodes de seguiment i avaluació adequats i el període de vigència. Les juntes locals de seguretat, però, poden aprovar plans sectorials, estacionals i específics de seguretat, segons aconselli
la situació de seguretat del municipi (art. 31 de la Llei 4/2003).
Atès el contingut d’aquests plans, i l’especificitat de la problemàtica de la seguretat en les platges, aquests
plans poden esdevenir l’instrument idoni per a la planificació i coordinació del servei municipal de seguretat a
les platges.
NOTA: Sobre seguretat pública, tal com hem anunciat la normativa és bastant extensa, per la qual cosa citarem —a banda de les ja esmentades— aquelles normes d’especial incidència, a les quals ens remetem per al
seu estudi més específic, atesa la diversitat i amplitud de continguts:
— La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat.
— Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer de seguretat ciutadana.
— Llei 27/1985, de 27 de desembre, de l’Escola de Policia de Catalunya
— Llei 10/1994, d’11 de juliol, de Policia Mossos d’Esquadra.
LA LLEI DE COSTES
Com a normativa específica sobre seguretat a les platges, ens hem de remetre a la LC. Aquesta norma aborda
aquesta matèria, en els següents termes competencials:
1. A l’Administració de l’Estat, la competència per elaborar i aprovar les disposicions sobre seguretat en els
llocs de bany (art. 110.i LC) i salvament marítim.
Atès que en posterioritat a la promulgació de la LC, l’Administració de l’Estat no ha dictat aquestes necessàries disposicions, hem d’entendre vigents les ordres sobre seguretat i salvament, de 2 de juliol de 1964 i
31 de juliol de 1972, dictades en desenvolupament de la normativa de costes anterior a l’actual Llei 22/1988, a
excepció de la referència a l’obligatorietat de l’assumpció compentencial municipal en la prestació d’aquest
servei.
2. A les comunitats autònomes (art. 114 LC), la competència sobre aquesta matèria és més difusa, perquè la
LC no la concreta sinó que es remet al que estableixin els estatuts d’autonomia. Pel que fa a Catalunya, l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre Ordenació del Litoral
(art. 9), la competència per executar la legislació de l’Estat en matèria de Salvament Marítim (art. 10) i finalment la competència sobre protecció de les persones i béns (article 13).
3. I pel que fa als municipis, la LC els reconeix la competència (art. 115.d LC) per vigilar l’observança de les
normes i instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes,
condicionada al que estableixi la legislació de la Comunitat Autònoma.
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CONCLUSIONS
— La regulació de la LC sobre seguretat i vigilància a les platges, pot considerar-se inclosa com una matèria
pròpia de la seguretat pública.
— Que la normativa catalana a què es fa referència en l’article 115 LC, és la genèrica sobre seguretat pública, que concreta l’organització administrativa i l’abast competencial dels municipis.
— La legislació de bases sobre règim local, com també la LC, preveuen a la seguretat pública i la seguretat
i vigilància de les platges, com a serveis de prestació voluntària per part dels municipis.
— Els municipis que decideixin prestar el servei de seguretat pública, s’entén que aquest servei preveu també, les platges, i haurien de tenir en compte en la redacció del Pla local de seguretat, l’especificitat normativa
sobre seguretat i vigilància de les platges (que més endavant veurem).
— Respecte a les normes i instruccions sobre normativa de salvament i vigilància de les vides humanes hem
d’entendre vigents, les ordres de 2 de juliol de 1964 i 31 de juliol de 1972, excepte pel que fa a la referència sobre l’obligatorietat dels municipis i les modificacions a què fem esment en l’apartat 5.4.

5.2. PROTECCIÓ CIVIL
La protecció civil comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques, i es configura com un vessant de la
seguretat pública, matèria sobre la qual es donen competències concurrents entre les diverses administracions
públiques.
Els municipis es reconeixen com les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya, per part de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, amb capacitat general d’actuació i de planificació.
Les funcions que li corresponen són les necessàries en l’àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les
persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats
públiques.
Sens perjudici de les competències que sobre aquesta matèria corresponen a l’Administració de l’Estat, i a
la Generalitat de Catalunya, els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d’elaborar
i aprovar plans bàsics d’emergència municipal (el contingut dels quals es recull a l’article 20 de la Llei 4/1997)
que garanteixin la coordinació i l’aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya.
Quant als municipis, de més de 50.000 habitants, i els municipis que, sense arribar a aquesta població, tenen en llur terme empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans d’autoprotecció, i amb
una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de
turístics (article 19 de la Llei 13/2002) o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur
activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han de crear una comissió municipal de
protecció civil. En la resta de municipis, la creació d’aquesta comissió és facultativa i correspon de decidir-ho,
si és procedent, al ple de l’ajuntament.
L’especificitat i l’amplitud d’aquesta matèria, l’estudi acurat de la qual depassaria l’objecte d’aquest treball,
fan aconsellable la remissió a la normativa que la regula, per la qual cosa citem —sense caràcter exhaustiu—
algunes de les disposicions amb més transcendència:
— Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil d’àmbit estatal.
— Reial decret 407/1992, de 24 d’abril, pel qual s’aprova la Norma bàsica de protecció civil.
— Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
— Llei 5/1999, de 12 de juliol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
— Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de
Catalunya.
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— Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.

5.3. SALVAMENT MARÍTIM
Aquesta matèria és en l’actualitat, dins l’àmbit de l’Administració de l’Estat, restant l’administració local al
marge, de l’activitat de salvament marítim. Els apartats d i e, de l’article 6 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la Marina Mercant, inserten dins l’àmbit de la Marina Mercant, les funcions de seguretat i salvament marítim, que són objecte de planificació a través del Pla nacional de serveis especials de
salvament de la vida humana al mar i de la lluita contra la contaminació del medi marí (article 87 de la Llei
27/1992), a què s’han d’adaptar aquells que puguin redactar les Comunitats Autònomes.
L’administració de l’Estat va crear mitjançant la Llei 27/1992, la Societat de Salvament i Seguretat Marítima
(article 89) , que té per objecte assumir, precisament, les competències estatals en aquesta matèria: prestació
de serveis de recerca, rescat i salvament marítim, de control i ajuda del trànsit marítim, de prevenció i lluita contra la contaminació del medi marí, de remolc d’embarcacions auxiliars, i totes aquelles altres funcions que siguin complementàries de les anteriors.

5.4. NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE VIGILÀNCIA I SEGURETAT A LES PLATGES
Cal advertir prèviament que s’ha de considerar vigent aquesta normativa preconstitucional (de fet, s’han dictat sentències judicials que les avalen implícitament i fins i tot una d’elles avala la seva vigència), amb les advertències que es fan en l’anàlisi de cadascuna d’elles.
L’Ordre de 2 de juliol de 1964,
Fixava per primera vegada:

• Una zona per a banyistes de 250 i 100 m. en la qual es prohibia en presència de banyistes navegar a motor
o velocitat superior a 5 nusos. (Art. 1)
• La necessitat del balisament. (Art. 2)
• La fixació dels canals d’arrencada atracament i encallada. (Art. 3)
• La competència en la fixació de les distàncies, i canals d’accés s’atribuïa a l’autoritat de marina.
La Llei de costes, sense derogar aquesta ordre, va modificar posteriorment les distàncies i velocitat màxima
que va quedar en 200 m., 50 m. i 3 nusos, i atribueix als òrgans perifèrics del llavors Ministeri de Transports,
Turisme i Comunicacions, la competència per sancionar les infraccions comeses en aquesta matèria.
Ordre Ministerial de 31 de juliol de 1972, de normes per a la senyalització, els serveis de vigilància
i d’auxili i salvament
L’Ordre està orientada fonamentalment a prevenir els perills que pugui ocasionar el mar en si mateix, les seves
onades i els corrents marítims (per aquest motiu es preveu la implantació de torretes i banderes que estableix
l’ordre), per aquest motiu preveu una regulació que està en funció de la tipologia de platges, que la mateixa
Ordre estableix.
Així mateix, s’ha d’advertir que aquesta Ordre conté una previsió que ha de considerar-se derogada per la
LC: la consideració de la prestació del servei que regula, com una obligació per a l’Ajuntament, que com hem
vist, no es correspon amb les previsions de l’actual LC (quan a la resta de previsions el Tribunal Suprem en
sentències de data 29 d’octubre de 1989 i 15 de novembre de 2002, s’ha pronunciat expressament a favor de la
seva vigència).

70

5

Tipus de platges
A) d’ús prohibit. Les que per raó de les seves característiques suposin greu risc per a la vida humana.
B) perilloses. Les que per raons permanents o circumstancials reuneixin condicions susceptibles de produir
danys o amenaces immediates a la vida humana.
C) lliures. Les no compreses en els apartats anteriors.
Tot i la classificació que en fa l’Ordre, la inclusió d’una platja en qualsevol dels tipus esmentats pot modificar-se temporalment quan les condicions (meteorològiques o d’altra mena) així ho aconsellin.
Règims de les platges
Les platges lliures es classifiquen segons l’afluència de públic en les dates de màxima utilització anual; com a
orientació general s’assenyalen els següents índexs d’utilització ponderats a mitja marea.
Platges de gran afluència: menys de 10 metres quadrats per persona.
Platges d’afluència mitjana: de 10 a 60 metres quadrats per persona.
Platges de poca afluència: més de 60 metres quadrats per persona.
Per a la determinació del grau d’afluència poden tenir-se en compte, a més, altres factors, com ara la proximitat de la platja a nuclis urbans i l’extensió temporal de la seva utilització segons les característiques
climàtiques.
Els serveis de vigilància de les platges, amb efectius personals adequats a la seva extensió i a l’índex d’utilització d’aquestes, desenvolupen les següents mesures:
1. Vetllar per la conservació dels senyals i del material destinat a la prevenció d’accidents, vigilància, salvament, socors i transport d’accidentats.
2. Fer respectar la prohibició que les embarcacions amb motor i els practicants d’esquí aquàtic realitzin els
seus exercicis en les proximitats de la riba, i la prescripció que facin les seves entrades i sortides pels carrers
especialment assenyalats a aquest efecte.
3. Mantenir la zona destinada a banys completament llire d’animals i objectes que puguin representar perill
per als banyistes.
4. Senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació establerta; aquestes normes seran modificades
quan les circumstàncies de temps o unes altres així ho aconsellin.
5. En general, evitar tota classe d’activitats que resultin perilloses per als usuaris.
6. El servei d’auxili i salvament.
Servei d’auxili
En les platges lliures de gran afluència el servei d’auxili i salvament ha d’estar dotat dels següents elements i
dispositius d’auxili:
1. Una o més embarcacions d’auxili a càrrec de socorristes marítims, proveïdes —com a mínim— d’armilles
salvavides i guindoles. En cada cas, però, i tenint en compte l’extensió i afluència de les platges, el nombre i característiques de les embarcacions d’auxili, cal establir el material de salvament i de comunicacions que han
de portar, així com les normes precises per a una eficaç prestació del servei.
2. Local apropiat (lloc de socors) proveït de respiradors (equip d’oxigen) i de farmaciola a càrrec dels socorristes marítims, tret que la importància de la platja aconselli la presència de personal mèdic o auxiliar
sanitari.
3. Torres d’observació, guindoles, armilles salvavides, aparells llançacaps i balons de goma o plàstic.
En les platges d’afluència mitjana el servei ha de disposar d’embarcació d’auxili, torretes d’observació, guindoles, armilles salvavides, aparells llançacaps i balons de goma o plàstic, de farmaciola d’urgències i de pipetes de respiració artificial.
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En les platges de petita afluència aquest servei es gradua d’acord amb aquesta, llevat que per la seva escassa utilització sigui raonable prescindir-ne. En aquest cas cal fer constar expressament en el cartell de descripció i instruccions que la platja manca de servei d’auxili i salvament.
En les platges perilloses i durant els dies permesos de bany el servei es fa seguint el previst en els apartats
precedents, tenint present el límit d’utilització i de manera especial el grau de risc dels usuaris.
Actuació del servei d’auxili i salvament
El servei d’auxili i salvament ha d’estar en disposició permanent d’actuar durant l’època i horari d’ús normal
en la platja a fi d’intervenir immediatament quan sobrevingui algun accident. La intervenció obligatòria del servei acaba tan aviat com es considerin posades fora de perill les persones accidentades, i després d’haver rebut
els auxilis necessaris.
Avisos en les platges
Les platges de gran i mitjana afluència i en proporció a la seva extensió o índex d’utilització han de comptar
amb sistemes acústics, visuals o mixtes, destinats a transmetre avisos relatius a possibles alteracions de l’estat
de la mar, a l’aparició de qualsevol classe de perill o contingència o sobre la necessitat de col·laborar en les operacions de salvament, socors, transport, recerques de persones o objectes perduts o en altres fins semblants.
Senyalització de les platges
Les platges d’ús prohibit s’assenyalen amb banderes de color vermell, de forma rectangular d’1,5 metres d’ample per un metre de llarg, sobre mastelers que sobresurtin de terra, com a mínim tres metres i en tot cas perfectament visibles des de tots els accessos.
Les platges perilloses cal senyalitzar-les amb banderes de color groc.
Les platges lliures s’han de senyalitzar amb banderes de color verd de les mateixes característiques i condicions abans esmentades.

72

6

Sanitat i salubritat
La LC atribueix als municipis l’obligació competencial de mantenir les platges i llocs públics i de bany en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat (art. 115.d). Aquesta regulació ha de considerar-se com la concreció
de la competència genèrica que s’atribueix als municipis en la LBRL (art. 25.h.i) i en el Decret legislatiu 2/2003
(art. 66.3.h); i en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de la sanitat, que atribueix (art. 42.3.c) als municipis —i
sens perjudici de la competència de la resta de les administracions— entre les responsabilitats mínimes en relació amb l’obligat compliment de les normes i plans sanitaris, el control sanitari d’àrees d’activitats físiques,
esportives i d’esbarjo. Per al desenvolupament de les funcions esmentades, els ajuntaments han de recaptar el
suport tècnic del personal i mitjans de les àrees de salut en la demarcació en la qual estiguin compresos.
A Catalunya, la legislació sectorial de turisme (la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya) estableix per als municipis que tenen la consideració de turístics (art. 18), l’obligatorietat de prestar (article 19)
entre d’altres serveis mínims la protecció de la salubritat pública i de la higiene en tot el terme municipal, incloses les platges i les costes.
De conformitat amb aquesta normativa, ha de considerar-se que les administracions locals gaudeixen de
competències per actuar en aquest àmbit; aixó no obstant, la inexistència de normativa estatal o autonòmica
que desenvolupi aquesta previsió (com succeeix en altres comunitats, per exemple a Andalusia: Decreto
194/1998, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las
Aguas y Zonas de Baño de carácter marítimo), fa aconsellable que siguin els municipis —a l’empara de la seva
potestat reglamentària— els qui concretin el seu abast a través de les ordenances municipals.

6.1. LA QUALITAT DE LES AIGÜES I DE LA SORRA
La qualitat de les aigües
El seguiment de la qualitat de les aigües de bany i la determinació de la seva aptitud es realitza anualment
mitjançant el Programa Nacional de Vigilància Sanitària de la Qualitat de les Aigües de Bany.
Aquest programa, iniciat l’any 1986, i coordinat per la Direcció General de Salut Pública i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum, és realitzat per totes les Comunitats Autònomes, incloses les Ciutats Autònomes de
Ceuta i de Melilla. Les seves conclusions es reflecteixen posteriorment en un Informe Nacional de Síntesi, elaborat anualment en la Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral, el qual és remès posteriorment a la Comissió Europea.
La categoria d’«apta per al bany» es concedeix a aquelles zones que compleixin uns requisits bàsics de salubritat, on les persones puguin gaudir amb total tranquil·litat de les aigües i sorres. Normalment, aquestes zones es troben lluny d’aquelles àrees afectades per abocaments o activitats industrials, vessaments de bucs mercants, activitats portuàries contaminants, etc. que perjudiquen la qualitat de l’entorn.
Normativament, el Reial decret 734/1988, que incorpora a la nostra legislació la Directiva Europea 76/160/CEE,
configura el marc legal on s’estableixen els criteris mínims de qualitat que són exigits a les aigües de bany, i tant
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en el litoral com en les aigües continentals. Aquesta Directiva obliga les autoritats competents a prendre totes
les mesures necessàries (informació del públic, prohibicions de banyar-se, mesures de neteja, i de prevenció) en
els casos en què es constati un deteriorament de la qualitat de l’aigua.
La Direcció General de la Salut Pública aplica els criteris de valoració establerts, a totes les platges, a partir
del que s’estableix en el Reial decret 734/1988, i tenint en compte tres aspectes fonamentals:
1. la qualitat microbiològica de l’aigua,
2. l’aspecte general de l’aigua,
3. i l’aspecte general de la sorra;
Aquests tres aspectes se sotmeten a lectures periòdiques, per conèixer l’estat de les platges d’una forma suficientment real.
Es diferencien dos tipus de valoracions:
1. les puntuals, que s’obtenen a partir de la presa de mesures en un determinat moment i que és mostra de
l’estat de la platja en aquell moment i,
2. les valoracions globals que abasten una temporada, fruit del conjunt de la presa de dades abans del començament i al llarg de tota una temporada de bany.
Els criteris mínims de qualitat fixen dos paràmetres de mesura que determinen els criteris de qualitat: els
valors guia i els valors imperatius.
Quant als valors guia, si es troben per sota dels nivells de contaminació, la qualitat de l’aigua és alta i la zona es considera «apta per a bany». En cas contrari, si els nivells de contaminació es troben per sobre del valor
imperatiu, la platja és determinada, per part de la Direcció General de Salut Pública com a «no apta per a bany».
En aquest cas, són els ajuntaments els encarregats d’informar a l’usuari sobre la situació de la platja.
Cal tenir en compte que el Reial decret 734/1988, d’1 de juliol, sobre normes de qualitat de les aigües per al
bany, no estableix cap competència expressa en favor dels municipis, i atorga les funcions bàsiques del seu contingut (anàlisi i informació sobre qualitat de les aigües) a les administracions estatal (a través de la Direcció
General de Salut Alimentàira i Protecció dels Consumidors, del Ministeri de Sanitat i Consum) i autonòmica. A
l’administració local, a la qual tampoc no se la priva de l’exercici d’una activitat d’anàlisi i control, se li atorga
una funció bàsicament informadora i a través de la Generalitat de Catalunya (apartats 2.c i 5, de l’article 6).
La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (que té entre les seves competències
el control de la qualitat de les platges i de les aigües en general —article 16 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre), porta a terme el Programa de vigilància i control del medi marí, que du a terme l’estudi i l’avaluació
de la qualitat de les aigües litorals, és a dir, les localitzades a la franja més propera a la costa i que per tant són
les més exposades a la influència dels aportaments continentals i de l’activitat humana.
El sistema de control i informació de l’ACA, es realitza a través d’una xarxa de vigilància integrada per 61
estacions de control de platges, 7 estacions en trams de costa rocosa i 11 als ports.
Els paràmetres de control de l’ACA són: temperatura, salinitat, pH, oxigen dissolt, DBO5, clorofil·la, indicadors de contaminació fecal (coliformes totals, coliformes fecals i estreptococs fecals) i nutrients (nitrats, nitrits,
amoni, fosfats i silicats).
La sorra de les platges
Pel que fa a la sorra de les platges, i davant el buit normatiu existent, hi ha diverses entitats públiques que desenvolupen tasques de control sobre la seva qualitat (Diputació de Barcelona, Mancomunitat de Municipis de
Barcelona, etc.).
En l’àmbit de la Diputació, aquesta matèria s’articula a través del Programa d’Higiene i Seguretat a les Platges que compta amb la col·laboració de diferents ajuntament adherits.
El Programa d’Higiene i Seguretat a les Platges ha redactat un protocol que té com a objectiu dur a terme
anàlisis microbiològiques de les sorres de les platges; el protocol determina detalladament les diferents acti-
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vitats per a la correcta recollida de les mostres de sorra fins al lliurament de la corresponent analítica, els seus
resultats i avaluació.
El programa estableix un pla de mostreig durant l’època estiuenca (4 mesos), i la recollida de mostres, sota criteris uniformes, que executen els tècnics de laboratoris. El mateix document fixa els paràmetres a analitzar i els criteris de qualitat. Amb la informació obtinguda, es comuniquen els resultats (a través dels laboratoris) al Servei de
Salut Pública i Consum de la Diputació, que permeten la codificació —pels laboratoris— dels punts de mostreigs.

6.2. LES BANDERES BLAVES
La bandera blava ha estat creada i és concedida per la FEEE (Fundació per a l’Educació Ambiental a Europa),
que és una entitat constituïda i representada per una ONG ambiental en cadascun dels 21 estats participants.
La bandera blava reconeix i estimula l’esforç d’algunes comunitats locals per aconseguir que en platges concorregudes i organitzades, és a dir, que en platges compromeses amb un ús públic intensiu, es respectin aquelles condicions higièniques, sanitàries i ambientals que la legislació vigent i la seguretat i benestar dels seus
usuaris exigeixen.
Els criteris que s’utilitzen per a l’atorgament de la bandera blava estan referits a la qualitat de l’aigua, informació i educació ambiental, gestió mediambiental i seguretat. El seu compliment pot ser imperatiu o guia.
1. Qualitat de l’aigua:
Compliment dels requisits i estàndards establerts en la Directiva Comunitària d’Aigües de Bany (76/160/EEC)
Absència d’abocaments industrials, d’aigües residuals i d’altres tipus de substàncies contaminants o escombraries, que puguin afectar la platja o el seu entorn.
Absència d’algues o altres tipus de vegetació, que puguin acumular-se i podrir-se en la platja.
Plans d’emergència locals i/o regionals.
Compliment dels requisits establerts en la Directiva Comunitària d’Aigües Residuals Urbanes (91/271/EEC)
relatius a la recollida, el tractament i l’abocament de les aigües residuals urbanes.
2. Informació i educació ambiental:
Advertiment públic en el cas que en la platja, o part d’aquesta, sigui previsible que pugui resultar o resulti
contaminada o perillosa.
Informació sobre espais naturals sensibles i espècies protegides de la zona costanera.
Informació actualitzada i comprensible sobre la qualitat de les aigües de bany.
Informació sobre els criteris de la Campanya Bandera Blava.
Activitats d’informació i educació ambiental.
Informació comprensible sobre les normes locals d’utilització de la platja.
3. Gestió mediambiental
El municipi ha de comptar amb un pla de desenvolupament i ordenació del territori per a la seva zona litoral
o estar inclòs en un pla d’ordenació supramunicipal.
Correcta instal·lació i manteniment i gestió d’un nombre adequat de papereres i recipients.
Neteja regular de la platja.
Senyalització i control de zones específiques per a activitats incompatibles amb el bany.
Zones destinades a aparcament fora de la platja.
Promoció de l’ús de mitjans de transport alternatius.
4. Seguretat i instal·lacions
Accessos fàcils i segurs.
Accessos vàlids per a persones amb discapacitació física.
Sanitaris adequats.
Presència de socorristes i equip de primers auxilis.
Correcte manteniment dels edificis de serveis.
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PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DELS GUARDONS
La bandera blava només pot ser sol·licitada per a cada platja pel seu municipi. La sol·licitud i la documentació
rellevant que doni suport a les dades consignades en aquesta (mitjançant el qüestionari normalitzat per a cada any de convocatòria), es remeten a l’organització nacional (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC–Correu-e: adeac.feee@teleline.es; http://www.fee-international.org), a través de l’Agència
Catalana de l’Aigua, per l’estudi i avaluació del seu grau de compliment, dels criteris exigits.
La selecció a escala nacional de les candidatures presentades correspon a un jurat nacional en el qual estan
representats, en principi, els principals organismes amb competències i responsabilitats en les matèries relacionades amb els criteris de bandera blava (Ministeris de Medi Ambient i Turisme, federacions o associacions
d’autoritats locals, federacions nacionals de salvament i socorrisme, així com experts en educació ambiental,
en ports esportius i altres organitzacions mediambientals). A partir de la selecció resultant, es remeten les
candidatures aprovades a escala nacional al Jurat Internacional que està format per representants de la FEE,
PNUMA-UNEP, Organització Mundial de Turisme (OMT), Unió Europea i per l’Organització per a la Conservació
del Litoral en la Unió Europea (ONG).
Aquest Jurat Internacional, a la seva vegada fa una nova proposta de candidatures, que són a les quals
finalment se’ls atorga el guardó Bandera blava.
Cal tenir en compte que els criteris poden modificar-se anualment, en funció dels criteris de les organitzacions que fan la convocatòria; sobre aquests criteris, i en l’àmbit de Catalunya, resulta convenient obtenir
informació a través de l’Agència Catalana de l’Aigua.

6.3. CONTROL DE LES ACTIVITATS
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, que transposa la Directiva europea 96/61 CE sobre Prevenció i control integrats de la contaminació, s’articula com el sistema de control ambiental de les activitats que es pretenen desenvolupar en el territori d’un municipi.
Des d’aquesta perspectiva de control previ de les activitats, la llei es configura com a eficaç instrument per
a l’assoliment d’un nivell de protecció de les platges, a través d’aquest sistema d’intervenció administrativa
de les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.
La llei articula un sistema de classificació d’activitats en tres grups en funció de la incidència ambiental que
puguin tenir, segons sigui elevada, moderada o baixa, que requereixen una intervenció administrativa que varia en més o menys intensitat.
Aquesta Llei especifica el repartiment de funcions entre les administracions, i correspon a l’Administració
de la Generalitat resoldre sobre l’autorització ambiental, per als grups d’activitats d’incidència ambiental elevada. Per altra banda, en el grup d’activitats d’incidència ambiental moderada és l’ajuntament qui resol sobre
la llicència ambiental.
Pel que fa als sistemes de control continuat que s’estableixen sobre les activitats, s’encomana a entitats
col·laboradores de l’Administració, fixades legalment i degudament acreditades. Tot això sens perjudici del que
puguin fer les administracions competents.
En últim terme, cal tenir en compte que la Llei estableix un sistema d’infraccions i de sancions i un seguit de
mecanismes necessaris per regularitzar les activitats existents que no disposin de les corresponents autoritzacions ambientals exigibles.
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MATÈRIES SECTORIALS
D’INCIDÈNCIA A LES PLATGES

1
Formes de gestió dels Serveis
Públics (Llei 7/1985, LOFAGE,
Llei municipal i ROAS)
1

Els serveis públics es defineixen com aquells serveis que presten les entitats locals en l’àmbit de les seves competències.
En l’àmbit de les platges podem definir com a serveis dels municipis:
1. L’explotació dels serveis a les platges.
2. Mantenir les platges en condicions de neteja, higiene i salubritat.
3. Els de vigilància, seguretat i salvament.
D’acord amb el règim legal vigent, les formes de gestió d’aquests serveis públics són:
La gestió directa
1. Per la mateixa entitat local:
1.1. mitjançant la seva pròpia organització administrativa, sense cap diferència orgànica.
1.2. a través de la creació d’organismes especialitzats en la gestió dels serveis, sense personalitat jurídica
pròpia i independents.
2. Mitjançant un organisme autònom local. La seva creació requereix la dotació d’un patrimoni independent de l’ens local i es regeix pels estatuts que s’aprovin.
3. Una entitat pública empresarial local, que es regeix directament per la LOFAGE, i aplica normes de dret
privat, excepte en la formació de la seva voluntat.
4. Societat mercantil local, amb capital íntegrament local que pot adoptar una de les formes de responsabilitat limitada. El seu règim està sotmès al dret privat excepte en la formació de la seva voluntat.
La gestió indirecta
Es porta a terme a través de les formes previstes per al contracte de gestió de serveis públics de la Llei de contractes (art. 156 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny), és a dir, a través de la concessió, la gestió interessada, el concert o la societat d’economia mixta regulades en la mateixa llei.
Aquesta fórmula de gestió de serveis públics no resulta possible quan a través de la seva gestió s’exerceixen funcions d’autoritat (com per exemple, les sancions).

1. Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i de funcionament de l’Administració General de l’Estat.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Llei municipal: Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
ROAS: Decret 179/1995, de 13 de juny.
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Gestió a través de consorcis i mancomunitats
Les entitats locals poden constituir consorcis i mancomunitats amb altres administracions o entitats privades
sense afany de lucre (en el cas de consorcis), per a fins que siguin comuns a totes elles.
Gestió a través de la comarca
Aquesta previsió que preveu a la Llei Municipal de Catalunya, preveu que els Consells comarcals prestin serveis municipals en virtut de delegació o conveni, de conformitat amb les previsions del Pla d’Acció Comarcal.
Requisits previs
Amb caràcter previ a l’establiment del servei públic (de gestió directa o indirecta), les entitats locals han d’iniciar un procediment d’establiment del servei, que s’ha de sotmetre a informació pública, on es justifica sobre
la conveniència i l’oportunitat de la iniciativa i l’interès públic concorrent.
En aquesta documentació cal elaborar un reglament que fixi el règim jurídic de la prestació, on es declara
que l’activitat resta assumida per l’entitat local com a pròpia, amb concreció de les prestacions a favor dels ciutadans.
Així mateix s’acompanya en aquest servei el projecte d’establiment amb indicació de les seves característiques bàsiques, forma de gestió, obres, béns i instal·lacions necessaris, estudi econòmic financer, tarifes a
percebre dels usuaris (si s’escau), i si es tracta de gestió indirecta el cànon o participació econòmica que s’hagi
de satisfer (si s’escau) i el règim estatutari dels usuaris (art. 159 del ROAS).
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Creació i regeneració de les platges
Una de les qüestions abordades per la LC que estan generant més polèmica en la gestió del litoral, és la regeneració de les platges, fruit del problemes tècnics i ambientals que se’n deriven.
Aquesta situació ha estat abordada des del Ministeri de Medi Ambient, amb una política d’obres de regeneració, no exempta de polèmica entre els tècnics que actuen sobre el litoral, i especialment a partir del qüestionament dels efectes ambientals d’aquestes mesures.
La regeneració de les platges és una matèria que es troba expressament prevista en la LC. És precisament a
l’Administració de l’Estat, a qui s’atribueixen les competències sobre creació, regeneració i recuperació de platges, en tant que obres d’interès general (art. 110.g i 111.1.b LC).
L’òrgan administratiu competent és la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, que té encomanades entre d’altres funcions:
La realització, control i supervisió d’estudis, projectes i obres de defensa, protecció i conservació dels elements
que integren el domini públic maritimoterrestre i, en particular, els de creació, regeneració i recuperació de platges.
La LC estableix els criteris d’actuació en projectes d’obres que tinguin per objecte la creació i regeneració
de platges, que han de tenir en compte les determinacions de l’article 44.4 LC (directament inspirades en la
política ambiental de la LC) segons el qual s’ha de considerar prioritàriament:
1. L’actuació sobre els terrenys confrontants,
2. La supressió o atenuació de les barreres de transport marí d’àrids
3. L’aportació artificial dels àrids
4. Les obres submergides al mar.
5. I qualsevol altra actuació que suposi la menor agressió a l’entorn natural.
El RC estableix en aquesta matèria una regla especial:
Aquells projectes o obres que provoquin la disminució significativa de les superfícies de les platges existents,
ha de ser compensada amb una altra equivalent, a crear o regenerar en la zona.
Aquesta compensació per si sola però, no és condició suficient perquè s’atorgui el corresponent títol d’ocupació sobre el domini públic (art. 93 RC).
La tramitació dels projectes de regeneració de platges han de complir amb les determinacions de contingut
i procediment, establertes en els arts. 85 a 96 RC, que s’articulen a través de l’oportú projecte tècnic i la seva
posterior tramitació procedimental, que inclou els informes de les administracions i òrgans competents.
S’ha de tenir en compte que aquests projectes poden ser objecte de desenvolupament per entitats privades
o públiques, tot i que atesa la seva complexitat i elevat cost econòmic, habitualment són executats per l’Administració de l’Estat.
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El Pla Director d’Infraestructures
Resulta d’especial incidència en aquesta matèria el Pla Director d’Infraestructures 1993-2007, per les importants
previsions d’obres sobre defensa del litoral i regeneració de platges.
Aquest Pla justifica les seves previsions, en sintonia amb les de la LC, és a dir, la deteriorada situació del litoral, especialment en l’àmbit ambiental i la necessitat de prendre mesures.
El Pla analitza especialment les causes que provoquen efectes que considera perniciosos sobre les platges,
en concret: la reducció de les aportacions sedimentàries dels rius, la pujada del nivell del mar, i la pressió urbanística.
Les actuacions que es programen són la millora, ampliació i regeneració de platges i altres espais litorals, que
suposen l’ampliació i millora de les platges, la creació de noves, la regeneració dels que estan en regressió i recuperació, i recuperació dels espais litorals d’interès ambiental.
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Sistemes de protecció
de les platges
La LC té per objectiu garantir la protecció de les platges com a suport físic, però també des de la perspectiva
dels usos i activitats que s’hi desenvolupen. Sota aquesta voluntat, la LC articula diversos mecanismes de protecció que són comuns als règims de béns de domini públic:
1. les servituds legals sobre els terrenys confrontants a les platges,
2. les limitacions i prohibicions d’usos sobre les platges,
3. les limitacions a l’ocupació de les platges,
4. la inscripció en el Registre de la propietat dels atermenaments,
5. els mateixos principis d’inembargabilitat, imprescriptibilitat i inalienabilitat.
A banda d’aquests instruments, procedirem a referenciar-ne ara d’altres que no han estat objecte d’estudi
amb anterioritat:

3.1. PROTECCIÓ DE CERTS TRAMS DE PLATGES (ART. 22 LC I 41 I 42 RC)
L’Administració de l’Estat està habilitada per dictar normes que poden incidir directament en la gestió de les
platges, a través de la protecció de certs trams de costa.
L’objectiu d’aquestes normes és la modificació del règim genèric establertes per la LC, sobre:
1. amplada de la zona de protecció (art. 23),
2. els usos que es prohibeixen (art. 25),
3. l’atorgament d’autoritzacions per als usos permesos (art. 26.1),
4. l’ampliació de l’amplada de la zona trànsit (art. 27.2),
5. la servitud d’accés públic al mar (art. 28.1),
6. i els trams finals de les lleres dels rius (art. 41.3).
Abans de l’adopció d’aquestes mesures, s’exigeix necessàriament la consulta prèvia amb les CCAA i els Ajuntaments inclosos en el tram de costa afectat. Aquestes consultes tenen per finalitat aconseguir el consentiment
o l’acceptació d’aquestes administracions, perquè en cas contrari —si qualsevol d’elles s’hi oposa— no serà
possible la seva aprovació.
L’objecte d’aquestes normes requereix que es refereixin sempre (art. 41.3 RC) a unitats fisiogràfiques o morfològiques definides, o a diferents termes municipals complerts, no són normes generals, —en tant que no
estaran referides a la totalitat del litoral— i tenen rang reglamentari.
La justificació de la previsió d’aquest article (STC 149/91 FJ 3 B) rau en la gran varietat de les condicions
físiques de la costa, que fan raonable o fins i tot necessari, que no siguin idèntiques les normes que hagin
d’aplicar-se en un o altre lloc per a la protecció del medi ambient litoral i per assegurar la utilització del dema-
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ni, o també que l’estructura jurídicament uniforme de la protecció i de la llibertat d’accés es faci compatible
amb una acomodació de les determinacions normatives a la diversitat natural.

3.2. FACULTAT D’INVESTIGACIÓ DE LES PLATGES. ART. 10 LC
Es reconeix a favor de l’Administració de l’Estat, la facultat i el deure d’investigar la situació dels béns i drets
que es pressuposen pertanyents al domini públic. Aquest deure obliga l’Administració a iniciar el corresponent
expedient administratiu ja sigui d’ofici o a instància de part.
En igual sentit podem acollir-nos a la Llei de patrimoni de l’Estat, que recull aquesta previsió i estableix els
requisits procedimentals per a actuacions d’investigació (art. 45 i seg. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques).
El procediment d’investigació el resol el Ministeri de Medi Ambient i finalitza amb una resolució en algun
d’aquests extrems:
1. Promoure expedient de recuperació possessòria.
2. Iniciar el corresponent atermenament.
3. Arxivar les actuacions

3.3. RECUPERACIÓ POSSESSÒRIA
Aquest és un procediment que té com a característica fonamental, que s’atorga a l’Administració la facultat de
recuperar per ella mateixa —i sense necessitat d’acudir als tribunals— i sense limitació temporal, aquells béns
que li pertanyen, però dels quals n’ha perdut la possessió. Evidentment aquesta facultat es fonamenta en els
béns de domini públic, i per tant les platges, no poden ser objecte d’apropiació pels particulars (art. 132.1 C).
Procediment
Abans d’iniciar el procediment cal tenir en compte si els béns estan situats sobre un tram de costa atermenat,
perquè en cas contrari solament pot referir-se a porcions de la ribera del mar o d’aquest últim, respecte a les
quals pugui acreditar-se de forma plena i indubtable el seu caràcter demanial (cal recordar respecte a aquesta
mesura que estem davant de domini públic natural, i en principi no ha de resultar difícil identificar la condició
natural de la platja).
L’expedient s’inicia mitjançant un acte administratiu (providència) de la Demarcació de Costes i es notificarà
a l’ocupant perquè en el termini de vuit dies al·legui allò que estimi convenient en la seva defensa.
La resolució i execució correspon a la Demarcació de Costes. Aquesta resolució és executiva, sens perjudici
que l’interessat pugui interposar els corresponents recursos administratius (recurs d’alçada).
En principi, i si no s’acordés la suspensió de la resolució, la Demarcació de Costes pot sol·licitar del Delegat
del Govern la col·laboració de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, per a la seva execució, i si fos necessari el desnonament, cal aplicar el procediment establert en els articles 108 LC i 201 RC.
L’interessat pot sol·licitar la suspensió de la resolució de la Demarcació de Costes, que només pot ser atorgada
en via administrativa quan es derivin, de la seva execució, danys de difícil o impossible reparació (art. 111 L30/
1992); tot i que si es presentés un recurs contenciós administratiu, també es podria sol·licitar davant dels tribunals.
Per altra banda, també ens podem trobar amb el supòsit que el particular presenti un títol inscrit en el Registre de la Propietat, per defensar la seva posició. En aquest cas, i si existís atermenament, hem d’aplicar els
efectes de rectificació registral de l’atermenament que ja han estat analitzats en l’estudi d’aquesta figura.
Els efectes d’aquest procediment s’entenen sense perjudici:
1. de la imposició de les sancions administratives que puguin resultar procedents
2. i si s’escau, de posar en coneixement de l’autoritat judicial la usurpació, si tingués aparença de delicte o falta.
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3.4. PROHIBICIÓ D’ADMISSIÓ D’INTERDICTES CONTRA LES RESOLUCIONS
ADMINISTRATIVES (ART. 10 LC)
Aquest és un principi que forma part de la tradició del dret administratiu (art. 101 de la L30/92), per tal de donar eficàcia als actes administratius —en aquest cas referents a béns de domini públic natural— , sens perjudici dels drets dels particulars a interposar la resta de procediments que considerin convenients en defensa dels
seus interessos.

3.5. ESTUDI DE DINÀMICA LITORAL (ART. 44.3 LC I 91.3 RC)
Aquests estudis, que són necessaris per a la realització de qualsevol obra sobre el mar o en la zona marítima i
terrestre, actuen com a instruments de garantia de la dinàmica litoral; i expressen la voluntat del legislador, de
protegir especialment les platges, a través de garantir que les obres que es realitzin no afectin negativament
els àrids, tant necessaris per a l’existència de les platges.
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Avaluació d’impacte ambiental
4.1. CONCEPTE
L’avaluació d’impacte ambiental ha tingut entrada en l’Estat espanyol a partir de la incorporació del dret comunitari, i troba el seu fonament en el principi ambiental de la prevenció de riscos, que es fa efectiu a través
d’uns procediments que tenen per objecte la protecció del medi ambient, a través del coneixement de la seva
incidència sobre l’entorn, per adoptar mesures que evitin o corregeixin els impactes que podrien ocasionar la
seva execució i funcionament.
L’avaluació d’impacte ambiental es configura com un procediment de caràcter ambiental, consistent en la
presentació de la documentació del projecte que es pretén executar, amb l’anàlisi dels seus efectes i mesures
correctores, que se sotmet a informació pública, per ser finalment resolt per l’Administració.
Des d’aquest punt de vista, hem de tenir en compte que l’exigència d’avaluacions ambientals la podem
trobar tant en la normativa específica que regula les avaluacions d’impacte ambiental (que és competència
estatal), com en tot un seguit de normes legals sectorials —espais naturals, activitats, ports, etc.— que també exigeixen avaluacions ambientals (tant normes estatals com autonòmiques) per a projectes, obres o instal·lacions.

4.2. LES AVALUACIONS AMBIENTALS A LA LC
Un dels primers exemples d’exigència d’avaluacions ambientals en la legislació estatal, el trobem precisament
en la LC, per fer efectiva la seva exigència de protecció i restauració del domini públic maritimoterrestre (art.
2.a LC).
Aquestes són algunes de les avaluacions ambientals que podem trobar en la LC:
Usos que puguin produir danys i perjudicis sobre el domini públic: l’Administració de l’Estat exigeix la presentació dels estudis i garanties econòmiques per tal de garantir-ne la prevenció, reposició i indemnitzacions
que corresponguin (art. 36 LC i 78 RC).
Projectes a executar sobre el domini públic, que puguin produir una important alteració: han de requerir la
prèvia avaluació dels seus efectes, i incloure les mesures correctores pertinents (art. 42.2 LC i 85.2 i 3 RC).
Projectes a executar sobre el domini públic amb previsions d’actuació sobre el mar: han d’incorporar un estudi bàsic de la dinàmica litoral referit a la unitat fisiogràfica costanera corresponent, que comprengui, a més,
els efectes de les actuacions previstes (art. 44 LC i 91 i 92 RC).
Com a complement d’aquestes previsions l’article 76.g, LC, estableix que en qualsevol títol de concessió o
autorització, es fixaran les condicions que, com a resultat de l’avaluació dels seus efectes, es considerin necessàries per no perjudicar el medi natural. En cas d’incompliment d’aquestes condicions, l’Administració podria declarar la caducitat del títol d’ocupació sol·licitat (art. 79.e LC).
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4.3. NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL
La normativa vigent —estatal i autonòmica— exigeix que per a l’autorització de certs projectes públics i privats que puguin tenir incidències considerables en el medi ambient, cal realitzar prèviament a la seva autorització un estudi d’impacte ambiental, que avaluï els seus efectes sobre el medi.
Aquest objectiu s’aconsegueix amb la tramitació de la prèvia avaluació d’impacte ambiental (AIA), que donarà lloc a la posterior Declaració d’impacte ambiental (DIA).
Les activitats sotmeses a Declaració d’impacte ambiental
Les activitats o projectes, públics o privats, sotmesos a la DIA estan previstos al Reial decret legislatiu
1302/1986 (RDL 1302/1986) i al Decret 114/1988 pel que fa a l’àmbit de Catalunya.
Activitats sotmeses a declaració d’impacte ambiental, per la legislació catalana:

• L’execució de ports comercials, pesquers i esportius, dics i altres actuacions de defensa i regeneració del
domini públic maritimoterrestre, sempre que el pressupost d’execució per contracta excedeixi els
3.005.060,52 euros. (Decret 114/1988)
• Recuperació de territoris al mar. Llei 12/85 i Decret 328/1992 art. 17 i annex II
• Plans generals d’ordenació i normes subsidiàries de planejament municipal quan estableixin nous sòls urbans o urbanitzables llindants amb espais naturals de protecció especial (capítol IV de la Llei 12/1985) o a
distància inferior a 1.000 m d’altres espais inclosos en el Pla que tinguin la consideració de zones humides, quan se’n puguin derivar riscos d’afectacions hídriques o de modificacions de la dinàmica litoral. Llei
12/85 i Decret 328/1992 art. 17 i annex II
• La construcció de nous ports, dàrsenes o instal·lacions marítimes per la Generalitat i l’ampliació o la modificació dels existents, també s’exigeix en aquests casos un estudi de la dinàmica litoral. Aquests estudis seran objecte d’informació municipal pel termini d’un mes (art. 28 Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998 de ports de Catalunya. Art. 38, 41 i 47)
Respecte al RDL 1302/1986 estableix que han de sotmetre’s a aquest procediment totes les obres o actuacions
incloses en el seu annex I. Mentre que, en les incloses en l’annex II, ha de realitzar-se una consulta prèvia a
l’òrgan ambiental competent, a l’efecte que es determini si efectivament cal sotmetre’s finalment a l’avaluació.
Així les activitats que segons la normativa estatal estan sotmeses a avaluació d’impacte ambiental són (RDL
1302/1986 annex I):

• Explotacions de dipòsits lligats a la dinàmica litoral
• Explotacions situades en espais naturals protegits o en una àrea que pugui visualitzar-se des de qualsevol
dels seus límits establerts, o que suposin un perjudici per als seus valors naturals.
• Dragatges marins per a l’obtenció de sorra, quan el volum a extreure sigui superior a 3.000.000 de metres
cúbics/any.
• Ports comercials, pesquers o esportius.
• Esculleres i pantalans per a càrrega i descàrrega connectats a terra que admetin vaixells d’arqueig superior a 1.350 tones.
• Obres costaneres destinades a combatre l’erosió i obres marítimes que puguin alterar la costa, per exemple, per la construcció de dics, muralletes, espigons i altres obres de defensa contra el mar.
Les activitats que segons la normativa estatal estan sotmeses a prèvia consulta per determinar si és necessària l’avaluació d’impacte ambiental són (RDL 13302/1986 annex II):

• Dragatges marins per a l’obtenció de sorra (projectes no inclosos en l’annex I).
• Obres d’alimentació artificial de platges el volum de les quals, en aportació de sorra superi els 500.000 metres cúbics o bé que requereixin la construcció de dics o esculleres (projectes no inclosos en l’annex I).
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• Construcció de ports de navegació interior, obres de canalització i projectes de defensa de lleres i marges quan la longitud total del tram afectat sigui superior a 2 quilòmetres i no es troben entre els supòsits que preveu l’annex I. S’exceptuen aquelles actuacions que s’executin per evitar riscos en zona
urbana.
• Recuperació de terres al mar.
Procediment
Aquest procediment es caracteritza perquè no és un procediment autònom, sinó que s’inserta en el procediment autoritzatori de l’activitat o l’obra que s’ha d’avaluar.
Les fases d’aquest procediment consisteixen en (art. 13 i seg. del RD 1131/1988):
1. Iniciació i consultes. El promotor ha de comunicar a l’òrgan ambiental la seva intenció de realitzar un determinat projecte, i acompanyar una memòria-resum que reculli les característiques més significatives del projecte a realitzar.
L’òrgan ambiental si ho estima oportú, posarà a la disposició del promotor, els informes i qualsevol altra documentació que estigui en el seu poder.
A partir d’aquest moment, l’òrgan ambiental pot efectuar consultes a les persones, institucions i administracions
previsiblement afectades per l’execució del projecte, perquè es pronunciïn sobre els seu impacte ambiental.
En els supòsits que l’obra o activitat a realitzar estigui inclosa en «l’annex II» del RDL 1302/1986, el promotor elaborarà una «Documentació ambiental», que remetrà a l’òrgan ambiental competent, perquè resolgui si
és procedent la DIA.
2. Informació al titular del projecte. Sotmesa la «memòria resum» a les consultes pertinents l’òrgan ambiental competent ha de facilitar al promotor el contingut de les consultes efectuades, i els aspectes més significatius que han de tenir-se en compte en la realització de l’estudi d’impacte ambiental.
3. Elaboració de l’Avaluació d’Impacte Ambiental. Amb el resultat de les consultes realitzades i amb la resta de dades que siguin necessàries, el promotor redactarà l’AIA, que ha de contenir, almenys:
— Descripció del projecte i les seves accions
— Examen d’alternatives tècnicament viables i justificació de la solució adoptada
— Inventari ambiental i descripció de les interaccions ecològiques o ambientals claus
— Identificació i valoració d’impactes, tant en la solució proposada com en les seves alternatives
— Establiment de mesures protectores i correctores
— Programa de vigilància ambiental
— Document de síntesi.
4. Informació pública. Un cop redactada l’AIA serà sotmesa —dintre del procediment aplicable per a l’autorització o realització del projecte al qual correspongui, i conjuntament amb aquest— al tràmit d’informació pública i d’altres informes que s’estableixin per a l’autorització de l’activitat.
5. Remissió de l’expedient. Abans de la resolució administrativa que s’adopti per a la realització o autorització de l’obra, instal·lació o activitat que es tracti, es remetrà l’expedient a l’òrgan ambiental competent,
perquè es formuli una declaració d’impacte, i es determinin les condicions que hagin d’establir-se per a l’adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals.
6. Informació pública de l’estudi d’impacte ambiental. Si en el procediment per a la realització o autorització de l’obra, instal·lació o activitat que es tracti no està previst el tràmit d’informació pública, l’òrgan ambiental de l’Administració que ha d’autoritzar procedirà directament a sotmetre l’estudi d’impacte ambiental
al tràmit d’informació pública i a recaptar els informes que consideri oportuns.
7. Declaració d’Impacte Ambiental. Ha de determinar, únicament a efectes ambientals, la conveniència o
no de realitzar el projecte. En cas que sigui procecent la seva autorització, també es determinaran les condicions que han d’establir-se en l’obra o activitat, per aconseguir una adequada protecció del medi ambient i els
recursos naturals.
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Cal tenir en compte, que l’òrgan ambiental competent per a la realització de la DIA, és l’òrgan ambiental
competent de l’Administració que hagi d’autoritzar l’obra o activitat que es pretén realitzar.
Quan es tracti d’una autorització que sigui competència de l’Administració estatal, aquesta abans de pronunciar-se ha de realitzar una consulta prèvia a l’òrgan ambiental de la Comunitat autònoma on es pretén realitzar l’activitat o l’obra; l’òrgan ambiental estatal, pot incorporar les seves conclusions o bé exposar les raons de discrepància per les quals no poden ser acceptades (Sentència del TC13/1998, de 22 de gener FJ 11).
En últim terme, cal tenir en compte que:
1. els efectes per la mancança de resolució en termini són desestimatoris,
2. que la resolució per la qual es formula DIA, es considera com un acte de tràmit que s’integra en l’acte administratiu d’aprovació o autorització del projecte.
3. amb la modificació de la normativa estatal, l’any 2001, s’ha incorporat un règim d’infraccions, pel qual es
pot sancionar (de molt greus a lleus) l’incompliment de la normativa, i s’han incorporat mesures suspensives
(per manca o incompliment de la prèvia AIA, etc.).
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Règim sancionador
i policia demanials
Mitjançant el procediment i la identificació d’infraccions, subjectes responsables, i sancions, es regulen totes
aquelles actuacions que contravenen la LC i el seu Reglament. D’entre aquestes infraccions previstes, analitzarem les que afecten directament les platges.

5.1. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE COSTES
Les infraccions administratives en aquesta matèria es classifiquen en lleus i greus.
Es consideren infraccions administratives lleus les següents conductes (90 LC):

• Les accions o omissions que causin mals o perjudicis als béns del domini públic maritimoterrestre o al seu
ús, així com l’ocupació sense el preceptiu títol administratiu.
• L’execució de treballs, obres, instal·lacions, abocaments, cultius, plantacions o tales en el domini públic
maritimoterrestre sense el preceptiu títol administratiu.
• L’incompliment de les condicions dels corresponents títols administratius, sense perjudici de la seva caducitat.
• La publicitat prohibida en el domini públic maritimoterrestre.
• L’anunci d’activitats a realitzar en el domini públic sense el preceptiu títol administratiu o en contra de les
seves condicions.
• L’obstrucció a l’exercici de les funcions de policia que corresponen a l’Administració.
• El falsejament de la informació subministrada a l’Administració per pròpia iniciativa o a requeriment d’aquesta.
• L’incompliment total o parcial d’altres prohibicions establertes en la LC i l’omissió d’actuacions que fossin
obligatòries conforme a ella.
Es consideren infraccions administratives greus, les següents conductes (art. 91 LC):

• L’alteració de les fites dels atermenaments.
• L’execució no autoritzada d’obres i instal·lacions en el domini públic maritimoterrestre, així com l’augment
de superfície, volum o altura construïts sobre els autoritzats.

• L’extracció no autoritzada d’àrids i l’incompliment de les limitacions a la propietat sobre aquests.
• La interrupció dels accessos públics al mar.
• Les accions o omissions que impliquin un risc per a la salut o seguretat de vides humanes, sempre que no
constitueixin delicte, i, en tot cas, l’abocament no autoritzat d’aigües residuals.

• La utilització del domini públic maritimoterrestre no permès per la Llei.
• Les accions o omissions que produeixin danys irreparables o de difícil reparació en el domini públic o suposin greu obstacle a l’exercici de les funcions de l’Administració.
• La reincidència en faltes lleus abans del termini establert per a la seva prescripció.
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5.2. SUBJECTES RESPONSABLES (ART. 92 LC I 177 RC)
Són responsables de les infraccions, les persones físiques o jurídiques següents:
a) En el cas d’incompliment de les condicions d’un títol administratiu, el titular d’aquest.
b) En altres casos, el promotor de l’activitat, l’empresari que l’executa i el tècnic director d’aquesta.
c) En les infraccions derivades de l’atorgament de títols administratius que resultin contraris a allò que estableix la Llei i l’exercici de la qual ocasioni danys greus al domini públic o a tercers, són igualment responsables:
1. Els funcionaris o empleats de qualsevol Administració pública que informin favorablement l’atorgament
del corresponent títol, que seran sancionats per falta greu en via disciplinària, previ el corresponent expedient.
2. Les autoritats i els membres d’òrgans col·legiats de corporacions o entitats públiques que resolguin o votin a favor de l’atorgament del títol, desatenent els informes preceptius i unànimes que adverteixen expressament de la il·legalitat, o quan no s’haguessin recaptat aquests informes.

5.3. SANCIONS (ART. 97 LC I 183 I SEGÜENTS RC)
La LC s’estableix de forma genèrica que tota acció o omissió que sigui constitutiva d’infracció ha de ser sancionada amb una multa.
Les sancions a imposar per la comissió d’infraccions greus són:
a) En els supòsits dels apartats a), d), f), g) i i) de l’article 91.2, multa de fins a 300.506,05 euros.
b) En els supòsits dels apartats b), i) i h) de l’esmentat article, multa del 50% del valor de les obres i instal·lacions quan estiguin en domini públic o en la zona de servitud de trànsit, i del 25% en la resta de la zona
de servitud de protecció.
c) En els supòsits de l’apartat c) de l’esmentat article, multa equivalent al 100% del valor dels materials
extrets o fins a 300.506,05 euros en cas d’incompliment de les limitacions a la propietat.
d) En els supòsits de l’apartat j) de l’esmentat article, la multa que sigui procedent per aplicació d’allò que
estableix en els apartats anteriors, segons la naturalesa de la infracció.
Per a les infraccions lleus la sanció és de multa, en la quantia que es determini reglamentàriament per a cada tipus d’infracció, aplicant els criteris de l’apartat anterior, de manera que aquella no sigui superior a la meitat de la qual resultaria conforme a aquests criteris, ni, en tot cas, a 60.101,21 euros.
En qualsevol cas, es considera com circumstància atenuant —que permetrà reduir la quantia de la multa fins
a la meitat— haver procedit a corregir la situació creada per la comissió de la infracció, en el termini que es
fixi en el corresponent requeriment.
Per al càlcul de la quantia de la multa es té en compte que:
1. En el cas d’alteració de fites, cal aplicar un import equivalent a 300,51 euros per fita afectada, més el valor de la superfície de domini públic disminuïda o desplaçada calculat amb els mateixos criteris de valoració que
a l’efecte de determinació del cànon d’ocupació.
2. En el cas d’interrupció dels accessos públics al mar i de la servitud de trànsit, cal tenir en compte el nombre aproximat de possibles afectats per dia als quals s’impedeix l’accés o trànsit. El seu import s’obté multiplicant aquest número pel de dies que estigui interrompuda la servitud i per 0,60 euros.
3. En el cas d’accions o omissions que impliquin un risc per a la salut o seguretat de vides humanes, la magnitud del risc produït, la quantia dels danys ocasionats i el grau d’intencionalitat apreciable en l’infractor.
4. En el cas d’incompliment de les normes de balisament marítim, un mínim de 300,51 euros diaris.
5. En el supòsit de la utilització del domini públic maritimoterrestre per a usos no permesos per la LC i RC,
no previstos en altres apartats, el benefici que obtingui l’infractor i quan aquest no sigui quantificable, el valor dels danys i perjudicis causats al domini públic i com a mínim 30,05 euros.
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6. En el cas d’acampada, 30,05 euros per metre quadrat ocupat i dia.
7. En el cas de circulació no autoritzada de vehicles, entre 30,05 i 120,20 euros, tret que el dany causat sigui
major.
La quantificació de les multes a imposar està freqüentment en funció de l’emplaçament de la instal·lació, o
lloc de realització de l’activitat prohibida (segons siguin en el domini públic o en zona de servitud) i del valor
de les obres il·legals.

5.4. PRESCRIPCIÓ
El termini de prescripció per a les infraccions greus és de quatre anys i d’un any per a les lleus.
Tot i això, sigui qui sigui el temps transcorregut, s’exigeix la restitució de les coses i la reposició al seu estat
anterior.
Davant la indeterminació de la LC i el RC, sobre el termini de prescripció de les sancions que s’imposin,
s’ha d’aplicar el termini de dos anys per a les greus i d’un any per a les lleus, previst de forma comuna a la Llei
30/92 (article 132.1).

5.5. PROCEDIMENT SANCIONADOR (ART. 101 I CONCORDANT LC I 194 I SEGÜENTS RC)
El procediment pot iniciar-se per l’òrgan competent d’ofici, ja sigui per pròpia iniciativa o per ordre d’un òrgan
superior, o bé a instància de part mitjançant presentació de denúncia.
Cal tenir en compte sobre l’inici de l’expedient, que els funcionaris i autoritats estan obligats a formular
denúncies per infraccions, tramitar les que se’ls presentin i resoldre les de la seva competència, i imposar les
sancions que escaiguin. Aquesta obligació va acompanyada de l’habilitació als funcionaris i agents de l’Administració per accedir als terrenys de propietat privada on haguessin de realitzar-se les corresponents investigacions.
En la incoació dels expedients es nomena un instructor i un secretari del procediment. La incoació pot també anar acompanyada d’una mesura cautelar: la paralització de les obres considerades il·legals (art. 104 LC
i 195 RC).
L’instructor, quan ho estimi necessari per a l’esclariment dels fets, ha de practicar les diligències i proves convenients i sol·licitar els informes que resultin imprescindibles.
Posteriorment es formularà plec «de càrrecs», que conté una exposició dels fets imputats, els preceptes suposadament infringits, els danys causats i les sancions que escauen, així com el resultat de les proves, si s’han
practicat, i es trasllada al presumpte infractor. Si no s’ha realitzat cap diligència o prova, el plec de càrrecs es
notifica al presumpte infractor juntament amb la incoació de l’expedient sancionador.
El presumpte infractor disposa d’un termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri al plec de
càrrecs; en aquest termini, pot proposar la pràctica d’aquelles noves proves que consideri pertinents per a la
determinació dels fets.
Cal advertir que quan es tracti d’instal·lacions il·legals en explotació i les al·legacions formulades al plec de
càrrecs siguin desestimades, l’instructor, sense perjudici de continuar l’expedient, ha de comunicar les actuacions a l’òrgan que va acordar incoar l’expedient sancionador, amb la finalitat que disposi la suspensió de l’ús o
activitat indeguts i indiqui el recurs que procedeixi, sense perjudici de la immediata executivitat de la suspensió.
Una vegada contestat el plec de càrrecs, o transcorregut el termini atorgat a aquest efecte, l’instructor de
l’expedient formula proposta de resolució, que remet a l’òrgan que en va ordenar la incoació, per a la seva resolució o elevació a l’òrgan competent, prèvia audiència a l’interessat.
La resolució de l’expedient sancionador fixa la persona o les persones responsables, la infracció o infraccions
comeses i la sanció que s’imposi, o declara la inexistència d’infracció o responsabilitat.
La resolució ha de fixar, els terminis per a fer efectives les sancions, i quan escaigui, les condicions i terminis per a la restitució de les coses i reposició al seu estat anterior (d’acord amb el principi de «responsabili-
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tat integral» que informa els procediments sancionadors), i si és impossible, la indemnització pels danys i perjudicis causats.
Així mateix, per al supòsit en què les indemnitzacions que escaiguin, no estiguin fixades en la resolució del
procediment, pot iniciar-se un procediment independent a aquest efecte i que requereix la prèvia audiència a
l’infractor i on tant sols pot qüestionar-se la quantificació dels danys.

5.6. ÒRGANS COMPETENTS PER IMPOSAR SANCIONS
Administració estatal
1. El cap de la Demarcació de Costes, fins a 30.050,61 euros.
2. El delegat del Govern en la Comunitat Autònoma, o, si escau, subdelegat del Govern, fins a 60.101,21 euros.
3. El director general de Costes, fins a 300.506,05 euros.
4. El ministre de Medi Ambient, fins a 1.202.024,21 d’euros.
5. El Consell de Ministres, més de 1.202.024,21 d’euros.
Les Comunitats Autònomes poden imposar multes de fins a 1.202.024,21 euros en l’àmbit de la seva competència d’execució de la legislació estatal en matèria d’abocaments industrials i contaminants.
Els alcaldes, en matèria de competència municipal segons LC, poden imposar multes de fins a 6.010,12 euros.

5.7. RECURSOS
— Alçada, per a les resolucions dictades pel cap de la Demarcació de Costes, el delegat o el subdelegat del
Govern i per a les dictades pel director general de Costes, que s’interposa davant el seu respectiu superior jeràrquic.
— Potestatiu de reposició, per a les dictades pel ministre de Medi Ambient o pel Consell de Ministres.
— Contenciosadministratiu, en els casos assenyalats per al Recurs de reposició, si no s’opta per la interposició d’aquest, així com davant resolucions ja fermes.
Termini d’interposició dels recursos:
— Alçada: 1 mes si l’acte és exprés, o 3 mesos si és presumpte.
— Reposició: 1 mes si l’acte és exprés, o 3 mesos si és presumpte.
— Recurs contenciosadministratiu: 2 mesos si l’acte és exprés o 6 mesos si és presumpte.
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Responsabilitats penals
Com ja hem vist en els apartats introductoris d’aquest text, el contingut de les previsions constitucionals es
desenvolupa a través de les Lleis, que —d’acord amb els valors socials de cada moment— li donen compliment.
Així, tal com ja s’ha esmentat en apartats precedents, la creixent preocupació social tant pel medi ambient
com per la degradació de la zona litoral, amb el suport de les previsions dels articles 45 i 132 de la Constitució, han impulsat el legislador a prendre mesures normatives, per donar-hi resposta: primer amb l’aparició
de la LC, i més recentment en l’àmbit penal, que actua com l’última i més coactiva resposta jurídica davant els
possibles atacs a aquests valors socials: el medi ambient, i específicament les platges com a part integrant del
domini públic.
El Codi Penal no preveu cap conducta delictiva específicament sobre les platges, tot i això podem trobar
en el contingut d’aquest codi, la regulació de diferents delictes que preveuen entre els béns objecte de la
seva protecció el domini públic marítim i terrestre i per tant les platges, són els anomenats delictes ambientals.

6.1. DELICTES CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI (ART. 319 CP)
La previsió d’aquestes figures són una de les novetats més significatives de la modificació del Codi Penal de
l’any 1995, en la qual el bé jurídic que es pretén protegir és l’ordenació del territori.
Es preveuen dos delictes diferents:
Aquest delicte s’estructura en la realització d’una conducta, que se situï en algun d’aquests supòsits:
1. La realització per part dels promotors, constructors i tècnics directors de l’obra d’una construcció que no
estigui degudament autoritzada en sòl destinat a béns de domini públic, en platges.
2. Les edificacions no autoritzables en sòl no urbanitzable —que es correspon amb la categoria de sòl inicialment atribuïda a platges.
Definició dels conceptes:
Construcció: aquest concepte ha estat interpretat en un sentit molt ampli, i s’ha definit com fabricar, erigir,
edificar i fer de nou una cosa. No és solament la realització d’una estructura sinó que comprèn aquelles operacions necessàries perquè l’obra construïda serveixi a la fi que li és pròpia. Sentència Audiència Palència: 14/4/98
Núm. 33/98 R. Apel·lació 27/98 17/3/98 Rotllo Apel·lació 22/98; per tant pot comprendre molts actes, que no
són pròpiament edificatoris, com per exemple el moviment de terres.
No autoritzada: aquest requisit es refereix tant a la prèvia autorització de l’administració (art. 64 LC) per
portar a terme una ocupació de la platja, com també a la prèvia sol·licitud urbanística prevista a l’article
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179 de la Llei 2/2002, d’urbanisme de Catalunya, que recull aquells actes sotmesos a prèvia llicència administrativa.
Per tant podríem trobar-nos amb un d’aquests supòsits quan es realitza una construcció amb llicència però
sense autorització o concessió a l’empara de la LC, perquè el control previ de l’administració costanera, és
també una de les formes de control ambiental de les activitats sobre les platges.
Edificació no autoritzable: ja sigui iniciada o acabada, i que amb posterioritat a l’inici o acabament no és
possible dictar cap acte en el qual es reconegui que l’edificació no és contrària a la normativa reguladora (la
LC) o al planejament urbanístic. S’inclouen tant les edificacions realitzades sense llicència i que no són autoritzables, com les que han obtingut llicència però no resulten autoritzables.
Autors del delicte:
L’autoria correspon tant als promotors, als constructors com als tècnics directors
Constructor: Qui assumeix, contractualment amb el promotor: el compromís d’executar, amb mitjans (humans i materials) propis o aliens, obres o part d’obres, sobre la base d’un projecte o contracte.
Promotor: Qualsevol persona (física/jurídica, pública/privada) que individual o col·lectivament, decideix,
impulsa, programa, financia (recursos propis, aliens), obres d’edificació per a si mateix o per a la posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers.
No es requereix cap titulació per ser-ne considerat. STS 1250/2001 (Sala Penal) de 26/6.
Tècnics directors: és l’agent que forma part de la direcció facultativa, i dirigeix el desenvolupament de
l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la
defineix.
S’ha de tenir en compte que per trobar-se en la condició de promotor o constructor, no es requereix cap
qualitat especial de tal manera que qualsevol persona pot ser considerada com a tal. En canvi, per ser imputat com a tècnic director cal tenir els coneixements i exercir la professió que habilita per exercir aquestes
funcions.
Pena
Les penes que s’estableixen són:
1. En el delicte de construcció no autoritzada es castiga amb penes de presó de 6 mesos a 3 anys i multa de
12 a 24 mesos i inhabilitació especial per a la professió o ofici per temps de 6 mesos a 3 anys.
2. En el delicte d’edificació no autoritzable en sòl no urbanitzable es castiga amb penes de presó de 6
mesos a 2 anys i multa de 12 a 24 mesos i inhabilitació especial per a la professió o ofici per temps de 6 mesos
a 3 anys.
Mesures substitutives de la pena
Es permet substituir les penes de presó que no excedeixin d’un any per arrest de cap de setmana o multa, a raó
de dos arrestos de cap de setmana per cada setmana de presó i dos quotes de multa per cada dia de presó.
Aquest sistema, excepcionalment pot ampliar-se a penes de presó de fins a 2 anys (art. 88.1 CP).
Mesures cautelars
En qualsevol cas i de forma independent a la pena, els jutges o tribunals poden ordenar a càrrec de l’autor del
fet, la demolició de l’obra, sens perjudici de les indemnitzacions degudes a tercers de bona fe.
Prescripció: els delictes prescriuen als 3 anys i les penes als 5 anys (art. 131.1 i 133.1 CP)
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6.2. DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT
Tipus bàsic (art. 325 CP)
Aquest delicte s’estructura en la realització d’una conducta (per acció o per omissió), que reuneixi aquests tres
elements fonamentals:
1. La infracció d’una normativa administrativa
En aquest cas, la infracció de les conductes expressament prohibides per la LC, en tot allò referent a les
platges, i especialment les prohibicions sobre els usos i l’ocupació de les platges (apartat 3.1, sobre els art. 31
a 41 LC.)
2. Actes de contaminació
Entenent per contaminació la provocació o realització, directa o indirecta, d’emissions, abocaments, radiacions, extraccions o excavacions, aterraments, sorolls, vibracions, injeccions o dipòsits, que afecti l’atmosfera,
el sòl el subsòl i les aigües marítimes.
El subjecte que realitza aquestes conductes pot ser qualsevol persona. En el cas d’una societat, el responsable seria l’administrador o administradors d’aquesta (art. 31 CP).
3. Creació d’una situació de perill
Per què aquestes conductes puguin derivar en responsabilitat penal, és necessari que puguin perjudicar
greument l’equilibri dels sistemes naturals, en aquest cas, les platges.
Aquest perjudici, però, ha de ser concret (no abstracte) tot i que no és necessari que es produeixi un risc, és
suficient que es creï, per exigir responsabilitat penal.
Respecte al perill, cal que sigui greu: és a dir, que produeixi o pugui produir importants conseqüències nocives, la qual cosa exigeix un judici de valor, que ha de ser emès pels tribunals, atenent tant els factors naturals com la salut de les persones (sentència del Tribunal Suprem d’11 de març de 1992).
Si aquestes conductes es realitzen provocant, a més, un risc de greu perjudici per a la salut de les persones,
s’aplicaria un increment de les penes (en la seva meitat superior) (art. 325 in fine CP)
Pena: presó de 6 mesos a 4 anys i multa de 8 a 24 mesos.

Tipus qualificats (art. 326)
1. Que es provoqui per part d’una indústria o activitat que funciona clandestinament, és a dir, sense l’oportuna autorització o concessió.
2. Que s’hagin desobeït ordres expresses de l’autoritat administrativa amb competències ambientals per
ordenar la seva correcció o suspensió, i que el subjecte responsable, coneixent el requeriment, no el compleix.
3. Que es falsegin o ocultin documentació, informes, estudis, etc. sobre aspectes ambientals de l’activitat.
4. Que s’obstaculitzi la potestat de vigilància i control de l’administració.
5. L’existència d’un risc de deteriorament irreversible o catastròfic.
Mesures de seguretat
Consisteixen en unes mesures potestatives de què disposen els jutges i tribunals —en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas— per clausurar temporal o definitivament l’empresa, local o establiment,
i per proposar a l’Administració que disposi la seva intervenció, per protegir els drets dels treballadors o creditors, i per un termini màxim de 5 anys.
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6.3. DANYS A UN ESPAI NATURAL PROTEGIT (ART. 330 CP)
Aquest article resultaria aplicable a les platges, a partir de la seva consideració ambiental d’acord amb el contingut de la LC, i seria punible una conducta, quan es realitza un dany sobre algun dels elements que han servit per qualificar una platja com a tal (art. 3.1 LC).
Aquest dany provocat ha de ser greu a consideració dels tribunals, en cas contrari esdevindria l’aplicació d’una sanció administrativa.
Pena: presó d’1 a 4 anys i multa de 12 a 24 mesos.

6.4. RESPONSABILITAT PENAL DELS FUNCIONARIS (ART. 329 CP)
El subjecte responsable, necessàriament ha de ser una autoritat o un funcionari públic, d’acord amb el concepte
de l’article 24 del CP.

• El concepte autoritat recull, entre d’altres: els membre de les cambres legislatives, els funcionaris del
Ministeri Fiscal, etc.
• Per funcionari, es considera tot aquell que exerceix funcions públiques.
La conducta delictiva es produeix tant per acció com per omissió, en els següents supòsits:
1. Respecte als funcionaris es diferencien dues conductes: informar favorablement la concessió de llicències manifestament il·legals i l’incompliment de les obligacions derivades de l’activitat administrativa inspectora.
2. A les autoritats i també als funcionaris, se’ls castiga quan per si mateixos o com a membres d’un organisme col·legiat (per exemple, la Junta de Govern municipal) resolen o voten a favor de la concessió d’una
autorització, amb coneixement de la seva injustícia.
3. A les autoritats que per si mateixes o com a membre d’un organisme col·legiat voten a favor de la resolució d’una llicència il·legal, a excepció que hi votin en contra o s’abstinguin.
Pena: presó de 6 mesos a 3 anys i multa de 8 a 24 mesos.

6.5. ALTRES SUPÒSITS
Per la seva possible incidència en certes platges (habitualment incloses en espais naturals protegits, zona ZEPA del Delta del Llobregat) hem de tenir present l’existència dels delictes relatius a la protecció de la flora i de
la fauna i els referents a dipòsits i abocadors.
Dipòsits i abocadors (art. 328 CP): com indica el seu nom, es sancionen penalment els que realitzen dipòsits o abocaments de deixalles o residus sòlids o líquids que siguin tòxics o perillosos i puguin perjudicar greument l’equilibri dels sistemes naturals o de les persones.
Delictes relatius a la flora. Són delictes consistents en actuacions que:
1. amenacin, destrueixin o alterin greument els seus hàbitats. (Pena: presó de 6 mesos a 2 anys o multa de
8 a 24 mesos). Art. 332 CP.
2. introdueixen o alliberen d’espècies de flora i fauna no autòctona, i perjudiquin l’equilibri ecològic i contravenen les Lleis. (Pena: presó de 6 mesos a 2 anys o multa de 8 a 24 mesos). Art. 333 CP.
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6.6. PREVISIONS COMUNES
En últim terme, cal afegir que són aplicables a tots aquests delictes les següents previsions (art. 338, 339 i 340 CP):
1. Aquestes conductes, quan afectin espais protegits, implicaquen l’increment de la pena prevista.
2. La possibilitat d’adopció de mesures per part dels tribunals i jutges, per protegir els béns, i, si s’escau,
la restauració de l’equilibri ecològic pertorbat.
3. Es preveu finalment, que l’adopció de mesures voluntàries de reparació del dany, pugui reduir la pena.
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Responsabilitat patrimonial
dels municipis
L’assumpció i la prestació de serveis públics per part dels municipis té una important conseqüència: la seva
directa responsabilitat, pels danys i perjudicis causats als particulars en els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament d’aquest servei, i en els termes establerts en la legislació general sobre responsabilitat administrativa (art. 54 LBRL).
Els requisits per a l’existència d’aquesta responsabilitat són (art. 139 i seg. de la Llei 30/1992):
1. Que el municipi hagi establert un servei públic.
2. Que com a conseqüència del funcionament d’aquest servei públic, es produeixi un dany que serà efectiu,
avaluable econòmicament i individualitzat en una persona o grup de persones.
3. Que existeixi un nexe causal entre el dany o perjudici produït i la prestació del servei públic, i amb independència que aquest servei hagi funcionat de forma normal o anormal (es tracta d’una responsabilitat
directa).
4. La manca de deure jurídic de suportar el dany.
Aquest règim general sobre responsabilitat patrimonial ha de ser analitzat en funció de cada cas concret,
perquè existeixen supòsits d’exoneració total o parcial de responsabilitat: per exemple quan el dany es motiva
per una actuació culpable del ciutadà, o bé quan concurreixen terceres persones o circumstàncies en la causa del dany.
L’estudi de la responsabilitat patrimonial de les administracions i dels municipis en concret, té especial rellevància en l’àmbit de les platges, per la concurrència de persones i activitats sobre el mar, que és un espai
que pot generar situacions de risc per a la seguretat de les persones, que fa necessari que l’acció de les persones en contacte amb el mar hagin d’extremar les precaucions i evitar l’allunyament de la costa, per tal de
reduir el perill a ser arrossegades pels corrents (sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de 29
de juny de 2000).
Del contingut de les sentències del Tribunal Suprem i dels tribunals superiors de justícia, hem de concloure
que no existeix una jurisprudència uniforme, més aviat contradictòria, a l’hora de fixar els supòsits determinants de la responsabilitat patrimonial, ja sigui per les circumstàncies de cada cas concret, com per la dificultat de determinar clarament l’existència i titularitat del servei de vigilància a les platges.
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Abreviatures
• C: Constitució Espanyola
• CC: Codi Civil
• CCAA: Comunitats Autònomes
• DPMT: Domini Públic Marítim Terrestre
• LBRL: Llei 7/1985, d’abril, de bases reguladora de règim local
• LC: Llei 22/1988, de 28 de juliol, Llei de costes
• RC: Reial decret 1471/1989, d’1 de setembre, Reglament general per al desenvolupament i execució de la
Llei 22/1988

• SAN: Sentència de l’Audiència Nacional
• STC: Sentència del Tribunal Constitucional
• STS: Sentència del Tribunal Suprem
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