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RESOLUCIÓ  DE  MODIFICACIÓ  DE  L'AUTORITACIÓ  DE  L'OCUPACIÓ  DE  LA
DISTRIBUCIÓ APROVADA DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN DOMINI PÚBLIC
MARITIMOTERRESTRE  I,  EN  EL  SEU  CAS,  EN  ZONA  DE  SERVITUD  DE
PROTECCIÓ 

PERÍODE: 2017-2021
OCUPACIÓ: 2021
TERME MUNICIPAL: SITGES

ANTECEDENTS

1. El 26 de març de 2021 i el 26 d’abril de 2021, la Direcció General de Polítiques de 
Muntanya i del Litoral emet Resolució d'autorització de l'ocupació corresponent a la 
distribució aprovada dels serveis de temporada a les platges i mar territorial del 
municipi de Sitges, així com l’autorització de les ocupacions corresponents en zona 
de servitud de protecció.

2. El 16 d’abril de 2021 l’Ajuntament de Sitges, sol·licita la modificació de la 
distribució dels serveis de temporada, pel que fa als extrems següents:

− Incorporar un canal de nedadors dins la zona abalisada de bany a la platja de 
l’Estanyol (AN-09)

− Reubicar la guingueta GU-11, situada a la platja de l’Estanyol, per la regressió 
de sorra que afecta a aquesta platja.

Se sol·licita dividir els 74 metres autoritzats per a la guingueta en dues zones, 
una part de la terrassa de 25 m² a la sorra de platja i els altres 25 m² de 
terrassa més la zona  de bar amb magatzem de 24 m² sobre el passeig marítim.

3. El 21 d’abril de 2021 els Inspectors de Ports i Costes han emès l’informe 
corresponent.

4. El 20 de maig de 2021, el Servei del Litoral ha emès l'Informe-Proposta de resolució 
corresponent.

FONAMENTS DE DRET

1. La Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral és l’òrgan competent
per aprovar la distribució dels serveis de temporada i per autoritzar l’ocupació del
domini públic maritimoterrestre o, si escau, de la zona de servitud de protecció, de
conformitat amb els articles 49 i 113 del Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre pel
qual  s’aprova  el  Reglament  general  de  costes,  l’apartat  B.1  del  Reial  decret
1404/2007, de traspàs de funcions i serveis en matèria d’ordenació i  gestió del
litoral  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  el  Decret  2/2020,  de  8  de  gener,  de
modificació de l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat.

2. La Disposició addicional sisena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació
del  text  refós de la  Llei  d'urbanisme estableix  l'ordenació i  gestió  del  litoral  en
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matèria  de  costes.  En  els  punts  3  i  4,  refereix  que  correspon  al  departament
competent en matèria de costes aprovar els plans de distribució d'usos i serveis
formulats pels ajuntaments corresponents. Els plans aprovats tenen un termini de
vigència  de  cinc  anys  i  les  autoritzacions  per  a  l'explotació  dels  serveis  de
temporada són anuals.

3. Els  articles  65  i  següents  i  l’article  113  del  Reglament  general  de  costes
estableixen  els  criteris  als  que  s’ha  d’adequar  la  distribució  dels  serveis  de
temporada a les platges i el mar territorial.

L'article 68 explicita els requisits que les ocupacions en els trams naturals de les
platges hauran d'observar, en especial que l'ocupació total en aquestes platges no
podrà, en cap cas, excedir del 10 per cent de la superfície de la platja en plenamar.
Aixi  mateix  l'article  69  especifica  els  requisits  de  les  ocupacions  en  els  trams
urbans  de  les  platges,  que  en  cap  cas  podrà  excedir  del  50  per  cent  de  la
superfície de la platja en plenamar.

4. La Resolució de 3 de novembre de 2016,  del  director  general  d'Ordenació  del
Territori i  Urbanisme, aprova el Catàleg de classificació de trams de platges de
Catalunya.

5. L'article 152 del Reglament general de costes estableix que la tramitació de les
autoritzacions requerirà que l'emissió d'informe d'aquells organismes que per raó
de les seves competències es considerin convenients, en concret:

-  Capitanies  Marítimes.  Real  decret  876/2014,  de  10  d'octubre,
reglament general de costes. Reial decret 638/2007, 18 de maig, regula
les Capitanies Marítimes i els Districtes Marítims.

-  Direcció  General  de  Polítiques  Ambientals  i  Medi  Natural,  Decret
29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

- Parcs Naturals, Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.  

- Direcció General de Pesca i Afers Marítims, Reial decret 139/2011, de
4 de febrer, per al desenvolupament del llistat d'Espècies Silvestres en
Règim de Protecció Especial.

-  Agència  Catalana  de  l'Aigua,  Llei  14/2014,  de  24  de  juliol,  de
navegació marítima.

6. L'article 68 del Reglament general de costes estableix les ocupacions permeses en
trams naturals de platges, que seran les que estableix la lletra a) de l'apartat 2 de
l'article 61 del mateix reglament:

61.1  Únicament  es  podrà  permetre  l'ocupació  del  domini  públic
maritimoterrestre per aquelles activitats que, per la seva naturalesa, no puguin
tenir altra ubicació. 
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61.2.a) Les activitats o instal·lacions que desenvolupin una funció o prestin un
servei  que,  per  les  seves  característiques,  requereixi  l'ocupació  del  domini
públic maritimoterrestre.

7. D'acord amb les consideracions d’aquesta Direcció General manifestades en la
presentació  dels  serveis  de temporada  precedent  i  la  Guia  d'ús  d'enguany,  no
s’acceptaran modificacions llevat  que es tracti  d’una modificació de força major
degudament fonamentada. 

8. L’article  74.a)  del  Reial  decret  876/2014,  de 10 d'octubre,  pel  qual  s'aprova el
Reglament general de costes, estableix dins les normes generals per a l’ocupació
de les platges que s’ha de deixar lliure permanentment una franja de sis metres,
com a mínim des de la vora a plenamar.  

9. L'article  191.f)  del  Reial  decret  876/2014,  de 10 d'octubre,  pel  qual  s'aprova el
Reglament general de costes, disposa la classificació de les infraccions greus, en
aquest cas la interrupció dels accessos públics al mar i de la servitud de trànsit.

RESOLUCIÓ 

Per tant, resolc:

Primer.  Aprovar l'autorització de l'ocupació corresponent a la distribució aprovada dels
serveis de temporada a les platges i mar territorial del terme municipal de Sitges, en el
sentit d’acceptar les sol·licituds següents:

• Incorporar un canal de nedadors dins la zona abalisada de bany a la platja de
l’Estanyol  (AN-09).  Aquesta  instal·lació  complirà  amb  totes  les  obligacions
prescrites en l’informe de la Capitania Marítima de Barcelona, Districte Marítim
de Vilanova i  la  Geltrú,  en el  seu informe de 15 d’abril  de 2021.  Calendari
autoritzat: De l’1 de juny a 17 d’octubre de 2021.

S’admet el canvi d’ubicació de la guingueta GU-11 situada a la platja de l’Estanyol amb
les següents condicions:

• La terrassa s’instal·larà en la seva totalitat sobre el passeig marítim. Autoritzar
25 m² de terrassa a la  sorra de la  platja,  tal  com se sol·licita,  impediria  el
compliment de l’article 72 del Reglament de costes i de l’altre. (Fonament de
dret número 8)

• L’espai existent entre la guingueta i les escales accés a la platja quedarà lliure
de qualsevol element de la guingueta, en cas contrari serà d’aplicació l'article
191.f)  del  Reglament  general  de  costes,  sens  perjudici  de  la  incoació  del
corresponent expedient sancionador. (Fonament de dret número 9)

• La nova ubicació de la guingueta GU-11 únicament s’autoritza pels serveis de
temporada 2021. 
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• Calendari: de la data de signatura de la present Resolució a 17 d’octubre de
2021.

Segon. Autoritzar  l’Ajuntament  de  Sitges  l’ocupació  de  la  zona  de  domini  públic
maritimoterrestre  amb  les  instal·lacions  del  punt  primer  d’aquesta  modificació  de
l'autorització de l'ocupació dels serveis de temporada i amb les condicions generals i
particulars que figuren a l’esmentada Resolució del director general de Polítiques de
Muntanya i del Litoral de 26 de març de 2021.

Tercer.  Notificar  aquesta  Resolució  a  l’Ajuntament  de  Sitges,  a  la  Demarcació  de
Costes a Catalunya del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i a
la Capitania marítima corresponent.

Contra  aquesta  Resolució,  que  no  posa  fi  a  la  via  administrativa,  les  persones
interessades  hi  poden  interposar  recurs  d’alçada  davant  el  secretari  de  l'Agenda
Urbana i Territori en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de
la notificació corresponent, segons el que estableixen els articles 112.1, 121 i 122 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.  El  recurs s’entendrà desestimat  si  passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa
administrativa.

Les administracions públiques hi poden interposar recurs contenciós administratiu en
el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació
corresponent, d'acord amb l'article 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de la possibilitat de formular
requeriment previ que preveu l'article 44 d'aquesta mateixa Llei, dins del mateix termini
de dos mesos. El requeriment s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció,
no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del
recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la
comunicació de l’acord exprés en resposta al requeriment o d’aquell en què s’entén
rebutjat presumptament.

Albert Alins Abad
Director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Signat electrònicament
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