
Pla de protecció i ordenació del litoral 
Treballs de base previstos 2022 
 
 
Aclarir discrepàncies entre GenCat i MITERD en relació a la línia d’atermenament del DPMT. 
 
Classificar les platges (urbanes, seminaturals, naturals i de protecció especial) i categoritzar 
els trams de platges, d'acord amb els criteris fixats per l'article 19 LPOL i la llei 
d’acompanyament dels pressupostos 2022 que modifica LPOL. 
 
Establir unes directrius de gestió de les platges (neteja de sorra, vigilància i prevenció de 
riscos, serveis, etc.) de platges.  
 
Inventariar rampes públiques de varament al llarg del litoral i definir criteris d’actuació a futur 
(la llei diu que es mirin de mantenir les urbanes compatibles... s’ha de decidir, en els diferents 
trams, si en sobren o en falten). 
 
Detectar trams de camins de ronda que no reuneixen condicions d’accessibilitat i 
mancances/possibilitats d’interconnexió entre trams (objectiu: garantir continuïtat al llarg de tota 
la costa catalana). Revisar el catàleg 2006. 
 
Infraestructures i instal·lacions fixes (existents, noves i ampliacions) en el DPMT i el mar 
territorial: definir tipologies i caracterització; generar un SIG. 
 
Definir els criteris territorialitzats de concessió. 
 
Definir els criteris territorialitzats per a atendre les demandes d'autoritzacions i dels serveis 
de temporada de les platges en domini públic maritimoterrestre.  
  
Definir els criteris territorialitzats per a resoldre les demandes per a l'atorgament, la renovació, 
la pròrroga, la modificació i l'extinció de concessions, així com els criteris de gradació dels 
terminis d'atorgament i pròrroga d'aquestes.  
  
Definir règim transitori de les autoritzacions i les concessions atorgades amb anterioritat a 
la seva entrada en vigor que s'oposin a les seves disposicions, i impedir-ne o limitar-ne les 
pròrrogues. 
 
Definir tipologies d’activitats en DPMT i en mar territorial que no requereixen 
d'instal·lacions i caracteritzar el seu impacte. 
  
Estructuració del futur SIG del litoral i nivells d’accessibilitat segons informació i tipologia 
d’usuari. 
 
Anàlisi competencial i funcional Estat / Generalitat de Catalunya / Adm. Local.  
  
Anàlisi competencial en matèria de vigilància i inspecció (Mossos d'Esquadra, Agents rurals, 
Guàrdia Civil, policia local, inspectors DGPML, inspectors DGPMPS, vigilants Parcs Naturals, 
etc.).  
  
Propostes de coordinació de les funcions entre administracions en matèria de planificació, 
gestió, vigilància i disciplina. Determinació de prioritats per a cada institució actuant. Directrius 
i recomanacions en relació a la governança i la cogestió del litoral.  
  
Identificació d’àmbits de promoció de la cooperació público-privada.  
  
  



Elaboració del mapa d'actors econòmics i socials del litoral.  
 
Diagnosi i directrius de paisatge (contracte extern). Treball de camp sota la coordinació tècnica 
de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, el qual redactarà les directrius.  
  
Benchmarking planejament i gestió integrada del litoral (contracte extern). 
  
Anàlisi de la capacitat de càrrega i límits màxims d’ocupació de les platges catalanes 
(contracte extern).  
 
Dinàmica sedimentària (contracte extern). Síntesi del coneixement a partir del Llibre Llibre verd 
de l‘estat de la zona costanera a Catalunya, 2010. 
  
Rutes d’adaptació per a 4 trams representatius del litoral (contracte extern). Full de ruta i 
anàlisi d’alternatives de gestió per a quatre trams de costa (una cala de la Costa Brava, una platja 
del Maresme, una platja metropolitana i un de la Costa Daurada; tenint en compte que la de la 
platja de la Marquesa, al delta de l’Ebre, es fa dins el programa Res-Coast) davant la regressió i 
les afectacions derivades del canvi climàtic. 
 
Corredors submarins d’infraestructura digital i previsions en el costat terra (contracte 
extern). 
 
Anàlisi dels Riscos geològics (contracte extern). Es farà a partir del mapa de prevenció de 
riscos geològics 1:25.000 ja existent entre Cap de Creus i Canet de Mar i l’anàlisi ad-hoc, només 
per a les platges, que es faria entre Canet de Mar i Alcanar.  
  
Taxa de regressió o acreció de la línia de costa (contracte extern). Evolució entre 1956 i 
l’actualitat de la línia de costa. Identificació de trams crítics.  
  
Anàlisi de la inundabilitat marina i l’afectació costanera davant del canvi climàtic (contracte 
extern). Es cartografiarà l’afectació dels temporals més severs dels que es té notícia en els 
diferents trams de costa. 
 
 
Nota: 
No s’inclouen en aquest llistat els treballs associats a l’avaluació ambiental, els treballs 
associats a l’avaluació econòmica i de l’impacte social ni els treballs associats a l’anàlisi de 
la mobilitat que es faran el 2023. 


