Dictamen 16/2017 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral.
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 14 de setembre del 2017.

L’avantprojecte de llei té per objecte desenvolupar la competència exclusiva de l’Administració de la
Generalitat en matèria d’ordenació del litoral, mitjançant l’articulació d’un model de gestió integrada de
l’espai costaner català, amb l’Administració de la Generalitat com a administració de referència i un
major protagonisme dels ajuntaments.
També respon a la necessitat de buscar solució a diferents problemes detectats en l’àmbit de la gestió
del litoral català; sempre buscant dotar-ne la gestió amb les figures d’ordenació necessàries per
preservar aquest bé públic que està sotmès a moltes pressions. L’avantprojecte va en la línia de la
legislació vigent de garantir que aquest espai segueixi conservant el seu paper d’espai públic de qualitat
per al gaudi comú de tota la ciutadania.
Per tal de donar solució als problemes que s’han detectat en la gestió del litoral, l’avantprojecte de llei
es fixa les següents finalitats a assolir:
a) Facilitar, per mitjà d’una planificació racional de les activitats, el desenvolupament sostenible de les
zones costaneres, garantint que es tinguin en compte el medi ambient i els paisatges de manera
conciliada amb el desenvolupament econòmic, social i cultural.
b) Preservar les zones costaneres, en benefici de les generacions presents i futures, i com a garantia
del desenvolupament turístic i econòmic de qualitat.
c) Garantir la utilització sostenible dels recursos naturals.
d) Garantir la preservació de la integritat dels ecosistemes costaners així com dels paisatges costaners i
de la geomorfologia costanera.
e) Prevenir i reduir els efectes dels riscos naturals i en particular del canvi climàtic, que puguin ser
causats per activitats naturals o humanes.
f) Garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades i entre totes les decisions de les
diverses autoritats públiques que afecten la utilització de la zona costanera.
Aquests objectius generals s’han concretat en els següents objectius instrumentals:
1. Millorar la seguretat jurídica en l’ordenació del litoral català.
2. Assolir un major grau de simplificació administrativa en la gestió del litoral.
3. Introduir noves fonts de finançament.
4. Establir nous mecanismes de coordinació i participació en la gestió del litoral.

