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LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES



LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES:

MARC LEGISLATIU COSTANER

• Constitució Espanyola 1978 (estableix la titularitat estatal del DPMT)

• Llei 22/1988, de 28 de juliol, de protecció, utilització i policia de 
costes.

• RD 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/88. 

• Decret 55/92, de 10 de febrer, d’atribució de competència al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de 
servitud de protecció. 

• Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, que aprova l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.
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• RD 1404/2007, de 29 d’octubre, de traspàs de funcions i serveis 
de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en 
matèria  d’ordenació i gestió del litoral (autoritzacions, instal·lacions 
marítimes, serveis de temporada a les platges i mar territorial).

• RD 1387/2008, d’1 d’agost, de funcions i serveis traspassats per RD 
1404/2007 (gestió de concessions demanials, gestió d’atorgament 
d’autoritzacions en servitud de trànsit).

+
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Són competència de la Generalitat:

• Autoritzacions d’obres i instal·lacions en zona de servitud de 
protecció (ZSP) i trànsit (ZST). 
Exemples: Obres de reparació d’edificis existents,...)

• Gestió i atorgament de les autoritzacions dels plans d’usos i 
serveis de temporada a les platges i mar territorial i d’autoritzacions 
d’activitats  en DPMT. 
Exemples: Guinguetes,...

• Gestió dels títols d’ocupació i d’ús del DPMT, tant concessions per 
instal·lacions fixes com autoritzacions d’activitats o d’instal·lacions 
desmuntables.
Exemples: Emissaris submarins, clubs nàutics, rampes de varada,...
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• Informes sobre planejament urbanístic, territorial i sectorial.

• Execució d’obres i actuacions en el litoral català quan no siguin 
d’interès general.
Exemples: passeigs marítims,...

L’Estat ha d’emetre un informe preceptiu per a totes les autoritzacions
que afectin al DPMT, únicament és vinculant pel que fa a les concessions
(títols d’ocupació permanents).



PROJECTE DE 
LLEI DE PROTECCIÓ I ÚS SOSTENIBLE DEL LITORAL 

I DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 22/1988, DE 28 DE 
JULIOL, DE COSTES

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES:



1. DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE (DPMT)

Definició:

El domini públic maritimoterrestre és la franja de terreny des de terra a
mar endins, definida a partir de la línia d’atermenament, que declara la
possessió i la titularitat demanial a favor de l’Estat.

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES:
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LEY 22/1988, DE COSTAS
REAL DECRETO 1471/1989, Reglamento General de la Ley de Costas
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LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES:



• Fa una diferenciació entre tram de platja urbana i tram de platja natural, 
que tindran un nivell de protecció i d’ocupació diferenciat que regularà el futur 
reglament.

• Estableix expressament que els terrenys inundats artificialment no seran 
domini públic, excepte que abans de la inundació ja fossin demanials, amb 
la precisió que, en qualsevol cas, formaran part del domini públic quan siguin 
navegables.

• Obliga a que s’inscrigui al registre de la propietat qualsevol atermenament 
que modifiqui la titularitat de les finques.

• Mitjançant la modificació de la llei s’exclouen del DPMT 10 nuclis de 
població del domini públic maritimoterrestre. A Catalunya, Castelló
d’Empúries i Castell - Platja d’Aro.

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

Novetats del projecte de Llei

El projecte de llei introdueix criteris tècnics en la seva definició per tal de 
fixar els atermenaments amb una major certesa, seguretat i uniformitat:



Atermenament vigent

Delimitació vigent ZSP

VIGENT

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES:
Canvis d’atermenament per la modificació

de la Llei de Costes

CASTELLÓ D’EMPÚRIES



Atermenament proposat

Delimitació proposada ZSP

PROPOSTA

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES:
Canvis d’atermenament per la modificació

de la Llei de Costes

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Àmbit desafectat



La renglera d’edificacions en primera línia de mar es 
troben afectades per les servituds de trànsit i de protecció
i bona part d’aquestes es troba en domini públic 
maritimoterrestre

Atermenament que s’enfila aigües amunt de cursos fluvials
LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES:

CASTELL - PLATJA D’ARO

Canvis d’atermenament per la modificació
de la Llei de Costes

Zo
na

 S
er

vi
tu

d 
Pr

ot
ec

ci
ó

(Z
SP

)

D
PM

T 
(a

te
rm

en
am

en
t

VIGENT



Platja D’Aro
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LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES:
Canvis d’atermenament per la modificació

de la Llei de Costes

CASTELL - PLATJA D’ARO



a)  Concessions
Definició

Autoritzacions d’ocupació del DPMT per instal·lacions fixes amb caràcter 
permanent.

Període de vigència
• Atorgament de noves concessions màxim de 75 anys (abans 30). 

• Atorgament de pròrroga de concessions vigents:

Atorgades amb anterioritat a la Llei 22/88 amb títol indefinits : màxim 
75 anys (abans fins 2018).

Vigents possible sol·licitud de pròrroga màxim de 75 anys. 

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

• En funció dels usos es podrà fixar un termini d’atorgament o pròrroga 
inferior.

Novetats del projecte de Llei

1.a



• Possible transmissió inter vivos de la concessió amb autorització
de l’Administració, en què reconegui el compliment, per part de 
l’adquirent, de les condicions establertes al títol concessional. 
Abans no era possible

• Es podrà acreditar una transmissió mortis causa d’una concessió
durant els 4 anys següents a la defunció (abans 1 any)

• Caldrà que als béns declarats Béns Culturals d’Interès Local se’ls 
atorgui concessió.

• On hi hagi una concessió vigent, es preveu el règim de declaració
responsable per obres de reparació, millora, modernització i 
consolidació que no impliquin un augment de volum, altura ni 
superfície (comunicació prèvia).

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

Altres modificacions



• Es preveu que es puguin atorgar per un període de 
4 anys. Abans màxim 1 any

• Es podrà autoritzar la publicitat quan sigui part integrant o 
acompanyi a instal·lacions o activitats permeses en el domini públic 
marítimoterrestre i sempre que sigui compatible amb la seva 
protecció.

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

b) Autoritzacions
Definició

Activitats i ocupacions del domini públic maritimoterrestre amb 
instal·lacions desmuntables o béns mobles. 
Exemples: rodatge d’anuncis, instal·lacions de terrasses, casaments a la 
platja,...

Novetats del projecte de Llei

1.b



2. FRANJA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ I DE TRÀNSIT

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

Limitació que la Llei de costes imposa sobre la Franja de terrenys de propietat 
privada que confronten amb la ribera de mar, o amb la línia d’atermenament, cas 
que la ribera no estigui definida.

Estan expressament prohibits l’ús residencial en totes les seves modalitats; això 
comporta que no es puguin construir habitatges, apartaments o bé hotels de cap 
tipus.

Entre els usos possibles , s’hi troben les instal·lacions esportives descobertes, 
les plantacions, les àrees d’acampada i els equipaments i serveis destinats als 
usuaris de la costa, així com també altres usos i activitats que per la seva 
naturalesa no puguin tenir una altra ubicació. 

La llei de costes vigent preveu que els terrenys que fossin sòl urbà a la seva 
entrada en vigor la franja fos de 20m i en la resta de 100m.

Dins la zona se servitud de protecció (ZSP) els primers 6m són servitud de 
trànsit (ZST) i han de quedar expedits per al trànsit i la circulació.

Definició

2
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REAL DECRETO 1471/1989, Reglamento General de la Ley de Costas
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LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES:
Conceptes bàsics de delimitació del litoral

Zona Servitud Protecció (ZSP)

La ZSP i la ZST es defineixen a partir de la ribera de mar
DPMT (atermenament)

ALTAFULLATARRAGONA

La servitud de trànsit (ZST) té una amplada de 6m 
mesurats des de la línia de ribera de mar, si està definida o, 
en el seu defecte, des de la línia de domini públic 
maritimoterrestre

Sòl no urbanitzable
Sòl urbà

100m

Ribera de mar

Zona Servitud Protecció (ZSP)

20m



a) Delimitació de la franja de servitud
Es reduirà l’amplada de la franja de servitud de protecció a 20 metres
enlloc de 100 en els supòsits següents:

• Als terrenys que, tot i no disposar de la classificació de sòl urbà, 
reuneixin les característiques previstes a la Llei: terrenys que 
comptin amb accés rodat, abastiment d’aigua, evacuació
d’aigües residuals, subministrament d’energia elèctrica o que 
estiguessin compresos en àrees transformades i aptes per 
l’edificació o consolidades per ella, al menys en un terç de la 
seva superfície a l’entrada en vigor de la llei 22/88.

• Als marges dels rius on siguin sensibles les marees d’acord 
amb les característiques físiques i l’acord de l’ajuntament i la 
comunitat autònoma (independentment de la classificació de la 
classificació del sòl) 

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

Novetats del projecte de Llei 2.a



b) Noves instal·lacions: Ampliació usos admesos

• S’introdueix expressament la admissió d’establiments de cultiu marí
o salines marítimes. Abans no s’especificava.

• S’admet la publicitat que sigui part o acompanyi les instal·lacions o 
activitats permeses.

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

2.b



c) Obres admeses en edificacions existents abans de 
l’entrada en vigor de la Llei 22/88 en trànsit  i protecció

• La reparació, millora, modernització i consolidació, sempre que no 
impliquin un augment de volum, altura ni superfície.

• S’elimina el requisit de l’autorització administrativa prèvia i es preveu 
el procediment de declaració responsable que reconegui que les 
obres compleixen els requisits d’eficiència energètica i estalvi d’aigua 
(comunicat previ). 

• Pel que fa a les obres en servitud de trànsit, l’òrgan urbanístic 
competent no les podrà autoritzar sense un informe previ favorable 
de l’Estat que constati que queda garantida la servitud esmentada.

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

2.c



d) Suspensió d’actes i acord d’entitats locals

• Es preveu que el Delegat del Govern, a instància del Ministre de 
Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, podrà suspendre els actes 
i acords adoptats per les entitats locals que afectin a la integritat 
del dpmt o de la servitud de protecció o que suposin una infracció
manifesta del que disposa l’article 25 de la present llei.

• Aquesta facultat pot anar contra de les competències 
traspassades a les Comunitats Autònomes en zona de DPMT en 
el seu cas, ja que atorga facultats al Govern Central que 
correspondria exercir als òrgans competents en matèria 
sancionadora i en el seu cas als Tribunals de Justícia, en zona de 
servitud de protecció suposaria una invasió competencial de les 
comunitats autònomes atès que tenen traspassada aquesta 
competència.

LA REFORMA DE LA LLEI DE COSTES

2.d



Moltes gràcies per la seva assistència


