INFORME DE NECESSITATS
Identificació de l’expedient:

Procediment obert per a l’atorgament a tercers,
d’autoritzacions municipals d’explotació comercial
a les platges de Mont-roig del Camp per a les
temporades 2021 - 2028

Número d’expedient:

10537 / 2020

Fets:

Aquesta actuació té com a objectiu regular la necessitat de donar el servei de
restauració, nàutica i zones d’ombra i descans als usuaris de les platges del municipi.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres
competències, té assignada l’ordenació del litoral català i regula el Pla d’Usos de
Temporada.
El Departament de Platges de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha presentat el Pla
d’Usos de Temporada 2021 i ha sol·licitat l’autorització de diverses instal·lacions
aquesta informació és preparada anualment per aquest departament, sempre durant el
darrer trimestre de l’any anterior, és a dir, que la documentació per la temporada 2021
es va presentar el 7 de novembre de 2020.
Per aquesta raó es considera adequat convocar per concurs d’adjudicació les
instal·lacions de les platges del nostre municipi, seguint com a indicador, el Pla d’Usos
presentat per a la temporada 2021.
Davant la situació econòmica actual i amb l’objectiu prioritari de poder obrir al màxim
de participació el concurs, s’ha estimat oportú que l’adjudicació es realitzi a 8 anys,
ajudant a l’amortització de les inversions i sobretot a la seguretat d’explotació de les
temporades següents, tenint sempre present les possibles afectacions dels fenòmens
climatològics.
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Les platges són uns dels recursos naturals més importants i valorats del nostre
municipi. El nostre litoral presenta 12km de línia costanera amb una gran diversitat
geogràfica i amb un alt potencial d’activitat d’oci i lleure.

ACTIVITATS

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, conscient de les necessitats que presenta el
municipi en el sentit més ampli d’adaptar els recursos turístics a poder ser explotats i
gaudits pels habitants i principalment pels visitants, realitza nombroses actuacions
directes i indirectes per al condicionament i acolliment dels estiuejants.

Número: 2020-0146 Data: 21/01/2021

Mont-roig del Camp és un municipi turístic que disposa d’un ampli ventall de recursos
sent una de les destinacions turístiques de la Costa Daurada amb més afluència de
visitants, concentrant-se principalment durant l’estiu a la zona del litoral.

Informo:
S’ha presentat la necessitat de procedir a la tramitació corresponent per a poder licitar
l’atorgament a tercers, d’autoritzacions municipals d’explotació comercial a les platges
de Mont-roig del Camp per a les temporada 2021 – 2028, ambdues incloses.
Donat que les instal·lacions que es proposaran a l’atorgament a tercers de les
autoritzacions municipals d’explotació comercial a les platges efectuaran la seva
activitat a les platges, i aquest efecte es regula mitjançant el Pla d’Usos de Temporada,
en el qual, les activitats hi estan contemplades, i en el seu defecte, per ho exposat
anteriorment, s’inclouran les modificacions i/o es presentaran les renúncies a les
instal·lacions no muntades.

ACTIVITATS

Document signat electrònicament al marge
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Yolanda Martín López
Arquitecte Tècnic Municipal
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La necessitat bàsica d’aquesta licitació és l’adjudicació de l’explotació de les activitats
de restauració, activitat nàutica i activitat de zones de descans i ombreig per a les
temporades 2021 – 2028.

