Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Polítiques
de Muntanya i del Litoral

RN: USO2018-01689-E

RESOLUCIÓ D'AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ CORRESPONENT A LA
DISTRIBUCIÓ APROVADA DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN DOMINI PÚBLIC
MARITIMOTERRESTRE I, EN EL SEU CAS, EN ZONA DE SERVITUD DE
PROTECCIÓ
PERÍODE APROVAT: 2017-2021
OCUPACIÓ: 2019
TERME MUNICIPAL: SANT CARLES DE LA RÀPITA
ANTECEDENTS
1. El 17 de maig de 2017 la Direcció General d’Ordenació de Territori i Urbanisme
aprova el Pla de distribució dels Serveis de temporada, modificada per les
Resolucions d’autorització d’ocupació anual de: 2 de juny de 2017, 19 de juny de
2017, 6 d’octubre de 2017, 8 de maig de 2018 i per Resolucions de la Direcció
General de Polítiques de Muntanya i del Litoral dels Serveis de temporada a les
platges i al mar territorial de Sant Carles de la Ràpita per al període comprès entre
els anys 2017 i 2021, ambdós inclosos.
2. El 31 d'octubre de 2018, l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita presenta la
sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre i, en el seu
cas, de la zona de servitud de protecció per a l'any 2019, corresponent a la
distribució esmentada de serveis de temporada. La documentació es va completar
el 5 de desembre de 2018.
Aquesta sol·licitud d'autorització inclou modificacions a la distribució aprovada.
3. S'ha sol·licitat informe a la Capitania Marítima de Tarragona, Distrcte Marítim de
Sant Carles de la Ràpita, que ha entrat en aquest Departament el 9 de gener de
2019 amb caràcter favorable amb condicions.
4. S'ha sol·licitat informe al Parc Natural del Delta de l'Ebre que ha entrat en aquest
Departament el 9 de febrer de 2019 amb caràcter favorable amb condicions.

5. S'ha sol·licitat informe a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural. Transcorregut el termini per a l'emissió de l'informe, el qual no s'ha rebut i,
d'acord amb l'article 157 del Reglament general de costes, es continua amb la
tramitació de l'expedient.
6. El 22 de gener de 2019, els Inspectors de Ports i Costes han emès l'informe
corresponent.
7. El 7 de maig de 2019, el Servei de Gestió del Litoral ha emès l'Informe-Proposta de
resolució corresponent.
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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 29/2018, de 7 de juny, de
reestructuració 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
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.
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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.
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 i la Guia d'Ús precedents, no s’acceptaran
modificacions llevat que es tracti d’una modificació per força major i degudament
fonamentada.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
Primer. Aprovar la modificació de la distribució dels serveis de temporada 2019 a les
platges i mar territorial del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.
Segon. Autoritzar l’ocupació per a la temporada 2019 de la zona de domini públic
maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció del terme municipal de Sant
Carles de la Ràpita, corresponent a la distribució dels serveis de temporada aprovada
per al període 2017-2021, amb subjecció a les següents:
Condicions generals
1. L’ocupació del domini públic no implicarà, en cap cas, la cessió d’aquest. El titular
del dret a l’ocupació serà responsable dels danys i perjudicis que puguin esdevenir
de les obres i activitats al domini públic i al privat. (art. 37.1 Ll.C.).
2. Les ocupacions de les zones de platja que corresponguin a àmbits d'adscripció
portuària no queden emparades per aquesta resolució i es resoldran a la Direcció
General competent en matèria portuària.
3. L’Ajuntament, com a titular de l’autorització, abonarà en el tresor públic de
l’Administració de l’Estat, a partir de la data d’atorgament, l’import corresponent al
cànon d’ocupació del domini públic maritimoterrestre, el qual serà fixat pel Ministeri
per a la Transició Ecològica a través del Servei provincial de costes corresponent.
4. D’acord amb l’article 38 de la Llei de costes, es prohibeix la publicitat en el domini
públic maritimoterrestre. Excepcionalment, i en les condicions que estableixi el
Reglament, es podria autoritzar aquesta publicitat sempre que sigui part integrant o
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acompanyi les instal·lacions o activitats permeses en domini
maritimoterrestre i sempre que sigui compatible amb la seva protecció.

públic

5. Caldrà respectar una franja de 6 metres lliures des de la línia d’aigua en plenamar,
tant pel que fa a les instal·lacions com pel que fa a la varada d’embarcacions i
d’artefactes flotants, llevat dels equips d’emergències i salvament que ho
requereixin durant la seva activitat.
6. Per a cada accés públic a la platja es deixarà un pas lliure perpendicular a la riba,
amb una amplada mínima de 3 metres.
7. Les passarel·les sobre la sorra només podran arribar a línia d’aigua si estan
adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.
8. Els lavabos instal·lats com a serveis de temporada hauran de portar retolació
adequada i en lloc visible que indiqui les seves condicions d’us públic i gratuït. En
cas que l'ús no sigui gratuït, la retolació inclourà el preu del servei i aquesta
instal·lació s'afegirà a les subjectes a explotació comercial.
9. Les zones autoritzades per a l'ocupació de serveis de temporada amb
instal·lacions mòbils, com hamaques, patins, piragües i altres elements de lloguer,
han de senyalitzar-se en els seus extrems diàriament, mitjançant elements de
senyalització vertical, com rètols, balises o estaques, de manera que no suposi cap
tancament de la zona, però permeti delimitar-la perfectament a la sorra.
10. Les hamaques, patins, piragües i els altres elements mòbils de lloguer no es
podran col·locar fora de la superfície autoritzada.
11. La terrassa dels establiments expenedors de menjars i begudes situats a la platja
haurà de situar-se sobre una tarima de fusta que delimiti l'espai a ocupar.
12. Els vehicles mòbils o “food trucks”, tenen la consideració de guingueta, per tant
hauran de mantenir-se fixes en l'emplaçament sol·licitat per la Corporació i
autoritzat en la Resolució.
13. D'acord amb la Instrucció de servei 2/2015 emesa per la Direcció General de la
Marina Mercant sobre activitats de platja de temporada i en compliment de l'article
113.9 del Reglament general de costes, les empreses que es dediquin a activitats
nàutiques hauran d’aportar a la Capitania Marítima corresponent, de forma prèvia
al començament de la seva activitat, una sol·licitud d'autorització de funcionament.
Igualment, les activitats a desenvolupar a l’aigua, així com l’abalisament de les
diferents zones, s’hauran d’ajustar a les prescripcions que estableixi la Capitania
Marítima en el seu informe.
14. D’acord amb el Reial decret 901/1995, de 2 de juny, els centres destinats a
l’ensenyament de pràctiques esportives nàutiques i subaquàtiques hauran de
disposar de les autoritzacions corresponents que atorga el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 80 01
http://www.gencat.cat/territori

4/10

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Polítiques
de Muntanya i del Litoral

RN: USO2018-01689-E

15. D'acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, les autoritzacions
d'ocupacions dins dels espais naturals protegits es cenyiran estrictament a les
prescripcions establertes en els informes emesos pels Parcs Naturals.
16. D’acord amb la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, qualsevol
de les modalitats de pesca i concursos requereix l’autorització de la Direcció
General de Pesca i Afers Marítims.
17. D’acord amb el que disposa l’article 73 del Reglament general de costes, dins les
zones de bany abalisades restarà prohibida la navegació esportiva i recreativa i la
utilització de qualsevol tipus d’embarcació o artefacte flotant mogut a vela o a
motor. L’entrada i sortida d’embarcacions haurà de fer-se a través del canals
senyalitzats.
18. Els canals abalisats d'entrada i sortida senyalitzats a les platges seran utilitzats
exclusivament pel tipus d'embarcació o artefacte flotant per al que el canal estigui
autoritzat i seran d'ús públic i gratuït. Així mateix, hauran de disposar de retolació
adequada i en lloc visible que indiqui aquestes condicions i serviran exclusivament
per embarcar i desembarcar, tret dels serveis de temporada autoritzats a la sorra,
que respectaran la franja de 6 metres lliures des de la línia d’aigua en plenamar.
19. Les conduccions de servei de les instal·lacions han de ser subterrànies. El sistema
de sanejament ha de garantir una eficaç eliminació d’aigües residuals, així com
l’absència de mals olors. A tal efecte, les instal·lacions s’han de connectar a la
xarxa de sanejament general, si existeix, estant, en tot cas, prohibits els sistemes
de drenatge o absorció que puguin afectar a la sorra de les platges o a la qualitat
de les aigües de bany. Únicament s'admetrà la instal·lació de dipòsits estancs quan
la connexió a la xarxa de sanejament no sigui possible, assegurant una gestió
adequada dels residus i evitant qualsevol emissió o vessament.
20. En iniciar la temporada, l'Ajuntament ha de remetre a aquest Servei de Gestió del
Litoral la llista d'adjudicataris de les ocupacions de les platges. Aquesta llista ha de
contenir: el codi de l'activitat, l'adjudicatari de l'explotació i l'emplaçament.
21. L’Ajuntament, com a titular de l’autorització, és responsable del muntatge dels
serveis i instal·lacions de temporada, tant dels gestionats directament com
indirectament, el qual estarà limitat a una antelació màxima de deu dies abans de
l'inici del període atorgat. Així mateix, també serà responsable de l'aixecament i
retirada d'aquests serveis i instal·lacions de temporada un cop exhaurit el període
atorgat, en un termini inferior a deu dies.
22. D'acord amb els articles 232 i 247 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, i amb l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, la fiança dipositada pels adjudicataris davant l'Ajuntament respon de la
totalitat de les obligacions de l'adjudicatari, inclòs l'aixecament i retirada de les
instal·lacions.
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23. Aquesta autorització no implica l’assumpció de responsabilitats per part del
Departament de Territori i Sostenibilitat en relació amb l’execució i l’explotació de
les instal·lacions i les activitats, tant pel que fa a tercers com al seu titular.
24. El titular de l’autorització és responsable de que es contracti la deguda
assegurança de responsabilitat civil per fer front als danys que puguin patir els
participants i tercers durant tota la vigència del títol administratiu i fins la completa
retirada de les instal·lacions. Així mateix, és responsable d’adoptar les mesures
necessàries per garantir la seguretat dels espectadors, participants i públic en
general.
25. El titular de l’autorització o, en el seu cas, l’adjudicatari haurà d'exposar, en lloc
públic i visible, còpia del títol de l'adjudicació municipal, la qual ha d'identificar
exactament el servei adjudicat d'acord amb els plànols de distribució dels serveis
de temporada. En el cas de no disposar-ne es procedirà a la immediata suspensió
de l’activitat emparada per l’autorització i requerir, si escau, la col·laboració de les
forces de l’ordre.
26. D’acord amb la legislació vigent en matèria de costes, un cop efectuades les
ocupacions corresponents a les instal·lacions de temporada, es procedirà al seu
reconeixement a fi de determinar la coincidència amb l’autorització atorgada, per la
qual cosa hauran d’assistir a l’acte representants de l’Ajuntament i de la Direcció
General de Polítiques de Muntanya i del Litoral
27. La present autorització s’atorga sens perjudici de la seva compatibilitat amb
actuacions d’interès general que pugui executar el Ministeri per a la Transició
Ecològica, sense assumpció de cap responsabilitat per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat en cas que, en qualsevol moment, es determini incompatible
algun ús o instal·lació.
28. Totes les instal·lacions autoritzades per aquesta resolució es retiraran del demani
un cop finalitzat el període autoritzat. Únicament romandran en el domini públic
marítimoterrestre aquelles instal·lacions que disposin de concessió permanent.
29. Aquesta autorització empara únicament l'ocupació de les guinguetes per a la seva
activitat associada a l'ús públic comú del domini públic maritimoterrestre, la qual ha
d'ajustar-se a la legislació específica de costes i a les ordenances municipals pel
que fa, especialment, a sanitat i higiene, residus, seguretat, emissions, sorolls i
horaris.
30. L’Ajuntament, com a titular de l’autorització, és responsable, durant tot el període
de vigència de la mateixa, que l’ocupació, els usos i les instal·lacions s’ajustin
estrictament als autoritzats. Aquesta Direcció General pot inspeccionar en
qualsevol moment el compliment de les condicions i incoar l'expedient
corresponent.
31. Aquesta Direcció General podrà declarar la caducitat de l'autorització d'ocupació
del domini públic maritimoterrestre en cas d'incompliment de qualsevol de les
condicions fixades en aquesta resolució, així com per la comissió de qualsevol
infracció en relació a la normativa legal vigent, de conformitat amb el que
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estableixen els articles 79.1.e i 95.2 de la Llei de costes sens perjudici de les
sancions, en el seu cas, que se'n puguin derivar.
Condicions particulars
1. S'autoritza l'ocupació per al 2019 corresponent a la distribució dels serveis de
temporada del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita aprovada per al
període 2017-2021, d'acord amb el calendari següent:
-Amb caràcter general, de la data de signatura electrònica de la present
resolució a 30 de setembre de 2019.
-Serveis de vigilància i salvament, de 15 de juny a 15 de setembre de 2019.
Caldrà que l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, com a titular de
l’autorització, informi als usuaris de les platges que no disposin de servei
de salvament i vigilància d’aquesta mancança mitjançant elements
informatius o similars per advertir dels possibles riscos.
-Activitats amb explotació comercial amb altres calendaris diferents al general:
-D'1 de juny a 30 de setembre de 2019: GU-1, GU-3, GU-4, GU-5, GU-7,
GU-8, PA-1
-Del 15 de juny a 30 de setembre de 2019: TN-3
-Del 15 de juny a 15 de setembre de 2019: GA-1, GA-2, GA-3, GA-4, GA-5,
GA-6, GA-7, TN-1, TN-2, TN-4, TN-5, TN-6, LV-2, LV-3, LV-4, LV-5, LV-6
Com bé es va informar en la Guia d'Us dels Serveis de temporada 2019, es fa
necessari la unificació en els calendaris que presenten els ajuntaments atenent
els principis d'economia i eficiència administrativa. Per tant, s'informa a
l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita que per a les temporades properes,
en la mesura del possible, cal intentar unificar al màxim els calendaris de les
activitats ja que la gran diversitat de dates que es presenten genera
malentesos i pot conduir a errors.
2. Atès que l'antelació en el dictat d'aquesta Resolució no permet determinar la
possible regressió de la platja en el moment de l’inici de les activitats, aquesta
autorització resta condicionada al manteniment d'unes condicions adequades que
permetin un ús segur i correcte tant de les instal·lacions com de la platja en
general.
En aquest sentit, l’Ajuntament, com a titular de l’autorització, n'haurà de realitzar un
seguiment i haurà de retirar aquelles instal·lacions que, per la dinàmica del litoral,
no mantinguin la distància mínima de 6 metres de la línia d'aigua en plenamar o
que passin a suposar una ocupació superior al 50 % de la superfície lliure de la
platja per la seva disminució. La retirada esmentada s’haurà de mantenir mentre
no es corregeixin les deficiències que l’hagin motivat.
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3. No s’autoritzen les actuacions que, d’acord amb el Reial decret 79/2019, de 22 de
febrer, pel qual es regula l’informe de compatibilitat i s’estableixen els criteris de
compatibilitat amb les estratègies marines, comportin la modificació de la resolució
d’aprovació del pla de distribució pel període 2017-2021.
4. La guingueta GU-8, a la platja de Les Delícies, s'ha de desplaçar 17 metres a
ponent de la ubicació proposada en els plànols per complir les distàncies
establertes en l'article 69.3 del Reglament de Costes i respectar els 100 metres de
separació amb la instal·lació GU7.
La guingueta GU-1, a la platja de Garbí, s'ha de desplaçar 16 metres a ponent de
la ubicació proposada en els plànols per complir les distàncies establertes en
l'article 69.3 del Reglament de Costes i respectar els 100 metres de separació amb
la instal·lació GU-2.
5. S'autoritzen les activitats EN-1, EN-2, EN-3, EN-4 i EN-5 “escola nàutica” per
l'ensenyança de la pràctica de Kite-Surf. Aquest ús exclou altres usos a la zona.

La Generalitat de Catalunya restarà exempta de tota responsabilitat tant civil
com a penal i administrativa que pogués derivar-se de tot tipus d’accident i
danys materials soferts pels usuaris de la platja, estris, mobles i immobles,
tant existents en el domini públic maritimoterrestre com en zones contigues.
6. Les papereres (PS) no es col·locaran a les cales i platges sinó en el passeig
marítim o més cap a l’interior, preferentment fora del domini públic
maritimoterrestre (en el cas que no hi hagi passeig). Les papereres han de tenir
sistemes antibolcat i cal preveure el seu buidat per evitar que quedin plenes i es
dipositin les deixalles a l’exterior o voltants.
7. S’autoritza l’activitat PA-1, parc aquàtic, a la platja de Les Delícies dins la zona
abalisada de bany. Aquesta instal·lació haurà de complir les següents condicions
sense perjudici del que pugui establir l’informe de Capitania Marítima:
L’ocupació

s’ajustarà als metres quadrats autoritzats en la Resolució.

Els ancoratges, així com la instal·lació en general, s’hauran de comprovar
regularment.
Els ancoratges han de ser del tipus que no malmetin els espais naturals de
posidònia (en els casos en que sigui aplicable).
Els ancoratges han de tenir dispositius per evitar lesions a les persones (folrat
inferior).
S’haurà

de comptar amb un servei d’assistència als usuaris.

S’haurà d’indicar clarament com actuar en cas d’accident, a quin públic es
destina (edat) i les condicions d’ús.
Les instal·lacions només es podran usar amb bandera verda i sempre que
estiguin en perfectes condicions.
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Les boies que limitin l’espai exterior hauran de disposar de senyalització
nocturna.
A més d’ubicar-se dins de la zona reservada a banyistes, disposarà d’un
abalisament circumdant. S’instal·larà un cab amb sureres on s’hi puguin agafar els
usuaris que es puguin sentir esgotats quan nedin cap ell parc.
Els parcs han de comptar amb un equip de socorristes que vetllaran per què els
usuaris facin ús de l’armilla salvavides en tot moment.
El parc haurà de comptar amb la instal·lació d’un nombre suficient de cèrcols
salvavides, per a casos necessaris, situats estratègicament.
L’explotació

de les instal·lacions es limitarà a l’horari diürn.

L’esmentada autorització resta condicionada a disposar de la corresponent
assegurança de responsabilitat civil, restant la Generalitat de Catalunya exempta
de tota responsabilitat que pogués derivar-se per causa del funcionament de les
instal·lacions.
S'autoritza l'ocupació de un màxim de 10 m² per a la caseta de venda de tiquets,
amb el benentès que tot el material necessari per a dur a terme l'activitat es
mantindrà dins d'aquesta ocupació.
8. Les fitxes TN “tendals” no especifiquen les unitats, per tant, a títol informatiu cal
tenir en compte que les activitats de gandules, tendals/para-sols, patins, caiacs i
taules de surf es calculen per unitat (m² aproximats)
●

GA “gandules” 3 m² u.

●

TN “tendals” 6,25 m². , “para-sols” 1,5 m² u.

●

LV “lloguer d'embarcacions sense motor”, patins i caiacs 4m² ,taules de
surf 1 m²

L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, com a titular de l'autorització, haurà de
complir les prescripcions establertes per la Capitania Marítima en el seu informe de
9 de gener de 2019, el qual s'adjunta a la present Resolució.
En aplicació de l'article 113.9 del Reial decret 876/2014 pel qual s'aprova el
reglament general de costes, per a l'explotació comercial d'artefactes flotants,
els adjudicataris de les activitats de lloguer d'embarcacions i escoles d'activitats
nàutiques incloses en els serveis de temporada autoritzats hauran de complir
les obligacions de seguretat marítima, emplenar i presentar la sol·licitud
d'autorització de funcionament a la Capitania Marítima corresponent,
prèviament a l'inici de les activitats.
Independentment, els interessats hauran de constar inscrits com a “centre
nàutic” per la Generalitat de Catalunya i disposar de les autoritzacions que
corresponguin a altres administracions, especialment pel que fa a les zones
d'abalisament de bany, canals i camps de boies.
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9. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, com a titular de l'autorització, haurà de
donar compliment a les prescripcions establertes pel Parc Natural del Delta de
l'Ebre en el seu informe de 9 de febrer de 2019, el qual s'adjunta a la present
Resolució.
10. Es recorda a l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita que les condicions, tant
generals com particulars d'aquesta Resolució, són d'obligat compliment:
D'acord amb la informació de la que disposa aquest Servei sobre la temporada
2019 s'han produït diversos incompliments en les instal·lacions autoritzades:
sobreocupacions de terrasses, privatització d'espais, no respectar els 6 metres
d'ocupació en plenamar etc.
Aquests incompliments es traslladen al Servei de Protecció de la Legalitat
d'aquest Departament que si escau incoa expedient sancionador.
Així mateix, es recorda a l'Ajuntament que, en finalitzar la temporada d'estiu,
cal retirar totes les instal·lacions autoritzades en els Serveis de Temporada, i
deixar lliure i expedita la zona de domini públic maritimoterrestre.
Tercer. Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, al
Servei Provincial de Costes de Tarragona del Ministeri per a la Transició Ecològica, al
Parc Natural del Delta de l'Ebre, 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 d'Habitat Urbà 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 és rep la
comunicació de l'acord exprés en resposta al requeriment o d'aquell en què s'entén
rebutjat presumptament.
Director General de Polítiques de Muntanya i del Litoral
ALBERT
ALINS
ABAD
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