Normativa: La normativa per la que es regeix l’Ajuntament de Calafell, és
directament la Llei de Costes, donat que afecta al territori que esta considerat com
a domini públic marítimo-terrestre així com les zones i servituds de protecció que
l’envolten. Els Ajuntaments gestionen la zona podent elaborar els seus propis plans
de usos que han d’estar SEMPRE autoritzats per la Direcció General de Ports
Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya.
- zona de domini públic marítimo-terrestre
- zona de protecció
- zona no afectada per la llei de costes.
Cada any els serveis Tècnics de l’Ajuntament elaboren el pla d’usos de temporada
de les 3 platges del municipi: La de Calafell, la de L’Estany-Mas Mel i la de Segur
de Calafell. Aquest pla s’elabora a començament d’any, la Junta de Govern Local
l’aprova per acord i es notifica a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de
la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.
En aquest pla, hi consten aquelles activitats tan fixes com provisionals així com
lúdiques municipals o amb fins lucratius que es desenvoluparan a les platges durant
la temporada de bany.
Arxius:
Memòria de Temporada: Veure Arxiu/Ver archivo (7-MEMORIA DE TEMPORADA
ANY 2011)
Plànols de les platges/equipaments:
LINKS:
TRAMITACIÓ: Link de formularis de sol·licitud en DPMT i DPP:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c
0e1a0/?vgnextoid=41771ec8d53d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextcha
nnel=41771ec8d53d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c
0e1a0/?vgnextoid=41771ec8d53d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextcha
nnel=41771ec8d53d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Bloc
2d554fb61e6b9210VgnVCM2000009b0c1e0a____

NORMATIVA:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0
e1a0/?vgnextoid=6655073f478cb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=6655073f478cb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Ports:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0
e1a0/?vgnextoid=8d8e0ae1f83d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=8d8e0ae1f83d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Costes:

http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0
e1a0/?vgnextoid=7116cceb393d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=7116cceb393d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

CASTELLANO:
Normativa: La normativa por la que se rige l’Ajuntament de Calafell, es directamente
la Llei de Costes, dado que afecta al territorio que está considerado como dominio
público marítimo-terrestre así como las zonas de servitud y protección que lo
rodean . Los Ayuntamientos gestionan la zona pudiendo elaborar sus propios
planes de usos que deben de estar SIEMPRE autorizados por la Dirección General
de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya.
- zona de dominio público marítimo-terrestre
- zona de protección
- zona no afectada por la Lei de Costas.
Cada año los Servicios Técnicos del Ayuntamiento elaboran el plan de usos de
temporada de las tres playas del municipio: La de Calafell, la de L’Estany-Mas Mel
y la de Segur de Calafell. Este plan se elabora a principios de año, lo aprueba la
Junta de Gobierno y se notifica a la Dirección General de Ports, Aeroports i Costes
de la Generalitat de Catalunya para su aprobación.
Memòria de Temporada: Veure Arxiu/Ver archivo (7-MEMORIA DE TEMPORADA
ANY 2011)
Planos de las playas: Equipamientos:
LINKS:
TRAMITACIÓ: Link de formularis de sol·licitud en DPMT i DPP:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c
0e1a0/?vgnextoid=41771ec8d53d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextcha
nnel=41771ec8d53d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c
0e1a0/?vgnextoid=41771ec8d53d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextcha
nnel=41771ec8d53d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Bloc
2d554fb61e6b9210VgnVCM2000009b0c1e0a____

NORMATIVA:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0
e1a0/?vgnextoid=6655073f478cb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=6655073f478cb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Ports:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0
e1a0/?vgnextoid=8d8e0ae1f83d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=8d8e0ae1f83d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

a) Antecedents
L’Ajuntament de Calafell , anualment sol·licita l’autorització d’ocupació i explotació
dels serveis en sòl de domini públic maritimoterrestre i l’aprovació de la distribució
dels usos.
b) Normativa d’aplicació
A continuació adjuntem tota la normativa que l’Ajuntament de Calafell considera
d’aplicació en la gestió de les platges.

1. SUBMINISTRAMENT I ABOCAMENT D’AIGÜES
Nº

ÀMBIT
D’APLICACIÓ

TÍTOL DE LA DISPOSICIÓ

DATA
APROVACIÓ

1.1

Estatal

Llei 22/1998, de 28 de Julio de Costas

1998

1.2

Estatal

Real Decret 1471/1989 de 1 de desembre pel qual s’aprova el 1989
desenvolupament i execució de la Llei de Costes

1.3

Catalunya

Decret 248/1993 de 28 de setembre sobre la redacció i
aprovació dels plans d’ordenació de les platges i els plans
d’usos de temporada

1993

1.4

Catalunya

Decret 103/2000 de 6 de març , pel que s’aprova el Reglament
dels tributs gestionats per Agencia Catalana de l’Aigua

2000

1.5

Catalunya

Llei 6/1999, de 12 de Juliol, d’ordenació, gestió i tributació de
l’aigua

1999

1.6

Catalunya

Orde de 6 de novembre de 1992, per la qual es crea el diploma
de qualitat de les aigües

1992

1.7

Catalunya

Decret 130/2003 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 2003
dels serveis públics de sanejament

1.8

Catalunya

Decret 140/2003 de 7 de febrer , pel qual s’estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà

2003

1.9

Estatal

RD 865/2003 de 4 de julio, por el que se establece los criterios
higiènico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis

2003

1.10 Catalunya

Decret 352/2004 de 7 de juliol, pel qual s’estableixen les
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la
legionel·losi

2004

1.11 Directiva

Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de Mayo de 1991,
sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas

1991

2. RESIDUS
2.1

Catalunya Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

1993
DEROGADA

2.2

Estatal

Llei 10/1998, de 21 d’abril de residus

1998

Ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció

2002

2.3. Local

2.4

Catalunya Decret 201/1994, de 26 de juliol, regualdor dels enederrocs i altres
residus de la construcció

1994

2.5. Catalunya Decret 64/1982 de 9 de març , pel qual s’aprova la reglamentació
parcial del tractament dels desfets dels residus

1982

2.6

Estatal

1988

2.7

Catalunya Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus

2.8

Catalunya Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i 1988
eliminació d’olis usats

2.9. Estatal

Real Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
per a l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos

Ordre de 28 de febrer de 1988, sobre gestió d’olis usats

1999

1988
DEROGADA

2.11 Catalunya Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15
de Juliol,reguladora dels residus

2003
DEROGADA

2.12 Estatal

R.D. 208/2005 de 25 de febrero, sobre aparatos elèctricos y
electrònicos y la gestión de sus residuos

2005

2.13 Estatal

R.D. 679/2006 de 2 de junio por el que se regula la gestión de los
aceites industriales usados

2006

2.14 Estatal

R.D. 161/2005 de 30 de diciembre , sobre la gestión de neumàticos
fuera de uso

2006

2.15 Estatal

R.D.105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición

2008

2.16 Estatal

R.D. 106/2008 de 1 de Febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos

2008

2.17 Catalunya Llei 9/2008 del 10 de juliol, de modificació de la llei 6/1993 del 15
de juliol, reguladora dels residus

2008
DEROGADA

2.18 Catalunya Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol , pel qual s’aprova el text refós
de la LLei de residus

2009

3. AIGÜES MARINES
Estatal

Ordre de 13 de julliol de 1993, per la que s’aprova la Instrucció per al projecte 1993
de conduccions d’abocaments des de terra al mar

Estatal

Real Decret 734/1988 de 1 de Juliol pel que s’estableixen normes de
qualitat de les aigües de bany

1988
DEROGADA

Estatal

Llei 27/1992 de 24 de novembre de Ports de L’Estat i de la Marina Mercant

1992

Europeu

Directiva 76/160/CEE del Consell, de 8 de desembre de 1975, relativa a la 1976
qualitat de les aigües de bany
DEROGADA

Catalunya Llei 5/1998, de 17 d’abril de ports de Catalunya

1998

Europeu

Directiva 2006/7/CE del Parlamento europeo y del consejo, de 15 de febrero
de 2006 relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño

2006

Estatal

Real Decreto 1341/2007 de 11 d’octubre sobre la gestió de la qualitat de les
aigües de bany

2007

5. GENERACIÓ DE SOROLL
Catalunya Resolució del 30 d’octubre de 1995, pel que s’aprova una ordenança municipal tipus,
reguladora del soroll i vibracions

1995

Catalunya Llei 16/2002 de 28 de juny,contra la contaminació acústica

2002

Estatal

Real Decret 212/2002 de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en
l’entorn degut a determinades màquines d’ús a l’aire lliure

2002

Local

Ordenança muncipal reguladora del soroll i les vibracions Ajuntament de Calafell

2006

Estatal

Orden de 26 de diciembre de 1998 por la que se regula el control metrológico del
estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible

1998

Estatal

Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido

2003

Estatal

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 2005
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental

Estatal

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 2007
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas

6. ALTRES

Estatal

Ley 27/2006 de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.

2006

Local

Ordenançes fiscals reguladores de l’Ajuntament de Calafell .

2008

Autonómica Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció civil de Catalunya

1997

Autonómica Decret legislatiu 2/2008de 15 d’abril Text refós de protecció dels animals

2008

Estatal

2002

RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.

Local

Ordenença municipal sobre la tinença d’animals al municipi de Calafell

2009

c) Calendari de vigència
Es preveu temporada de platges del 1 de juny a 30 de setembre de 2011. A Calafell
Platja , des del mes d’abril i fins al 31 d’octubre, hi haurà instal·lades hamaques i
tendals. La guingueta ubicada a la platja de l’Estany-Mas Mel també estarà oberta
del mes d’abril fins a finals d’octubre. La carpa situada a la platja de Calafell
s’instal·larà del 15 de maig al 15 de setembre a l’alçada de la Confraria de
pescadors.

