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SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIONS A LA COSTA BRAVA 
 

RESUM 

La Generalitat de Catalunya ha publicat avui al DOGC la suspensió d’atorgament de llicències i la tramitació de 

planejaments i projectes de gestió en la totalitat de municipis costaners de la demarcació de Girona. La suspensió afecta 

als sectors de desenvolupament que es relacionen en l’Anunci del DOGC i al sòl urbà sense edificar que es troba amb 

més d’un 50% dins la franja de 500 metres des del domini públic marítim terrestre i amb més del 50% de la seva superfície 

amb pendents superiors al 20%. 

 

 

Avui, 18 de gener de 2019, s’ha publicat en el DOGC la suspensió de l’atorgament de llicències i la tramitació de planejaments i 

projectes de gestió en la franja de 500 metres des del domini públic marítim terrestre del litoral Gironí. Aquesta suspensió afecta 

els municipis de Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, l’Escala, 

Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-Ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de 

Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. 

La suspensió afecta als sectors de desenvolupament que es relacionen en l’Anunci del DOGC i al sòl urbà sense edificar que es 

troba amb més d’un 50% dins la franja de 500 metres des del domini públic marítim terrestre i amb més del 50% de la seva 

superfície amb pendents superiors al 20%. 

Podeu consultar l’anunci del Departament de Territori i Sostenibilitat en el següent enllaç. 

 

TÉ ALGUNA CONSULTA? CONTACTE: 

Eva Giménez i Corrons 

Sòcia responsable de l’Àrea 

d’Administratiu i Urbanisme d’RCD 

egimenez@rcd.legal 

 

Des de l’Àrea d’Administratiu i Urbanisme treballem per poder resoldre 

els dubtes que pugui plantejar aquesta suspensió i l’afectació que pugui 

tenir en els projectes urbanístics en curs o projectats. Si té alguna 

consulta, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. 
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