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RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
MARITIMOTERRESTRE 
 
REALITZAR DIVERSES ACTIVITATS DURANT LA TEMPORADA DE 2022, AL 
TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS 
 
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS  
 
ANTECEDENTS 
 
1. El 14 de març de 2022, l’Ajuntament de Castelldefels va presentar la sol·licitud 

d'autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per realitzar diverses 
activitats durant la temporada de 2022, al terme municipal de Castelldefels. 

En concret, es plantegen un seguit d'activitats i ocupacions descrites a les 
condicions particulars d'aquesta resolució. 

2. El 21 d'abril de 2022, el Servei del Litoral ha emès la Proposta de resolució 
corresponent. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. El Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, atribueix la competència a la 
Generalitat de Catalunya per atorgar les autoritzacions en el domini públic 
maritimoterrestre i amb el Decret 2/2020, de 8 de gener, de modificació de 
l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat, el director general de 
Polítiques de Muntanya i del Litoral és l’òrgan competent per resoldre.  

2. Segons l’article 51.1 de la Llei de costes, estaran subjectes a prèvia autorització 
administrativa les activitats en les quals, tot i sense requerir obres o instal·lacions 
de cap tipus, concorrin circumstàncies especials d'intensitat, perillositat o 
rendibilitat, així com l'ocupació del domini públic maritimoterrestre amb 
instal·lacions desmuntables o amb béns mobles. 

L’actuació que es planteja suposa una ocupació de la platja amb instal·lacions 
desmuntables que s’ajusta a les disposicions generals que preveu l’article 51.1 de 
la Llei de costes. 

3. Ateses les mesures per combatre els efectes de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, i d’acord amb l’article 55.1.k de la Llei 18/2009, del 22 
d’octubre, de salut pública, en situacions de pandèmia o epidèmia declarades per 
les autoritats competents, les autoritats sanitàries competents podran adoptar 
mesures de limitació a l’activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de 
serveis en determinats àmbits territorials previstes en l’annex 3, d’acord amb el que 
disposa l’article 55 bis de la citada llei. 
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RESOLUCIÓ 
 
Per tant, resolc autoritzar a l’Ajuntament de Castelldefels per ocupar el domini públic 
maritimoterrestre per realitzar diverses activitats durant la temporada de 2022, al terme 
municipal de Castelldefels d’acord amb la sol·licitud formulada i les següents: 
 
Condicions generals 
 
1. Aquesta autorització no eximeix de l’obligació d’obtenir els permisos i llicències 

d’altres organismes competents en la matèria prèviament a l’exercici de l’activitat, 
especialment pel que fa a llicències municipals i d'administracions competents en 
matèria viària i ferroviària. 

2. La present autorització s'adequarà a les normes i instruccions dictades pels 
organismes competents en matèria de seguretat i sanitat en relació a les activitats i 
usos relacionades amb la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19.  

Aquestes mesures poden incloure la no realització de proves esportives o 
esdeveniments amb gran afluència de públic i/o participants. En aquest cas no 
meritarà cànon d’ocupació del domini públic maritimoterrestre però no es retornarà 
la pertinent taxa de tramitació de l’expedient. 

3. Si és el cas pel que fa a les activitats a l'aigua, aquesta autorització s'atorga sense 
perjudici de la que correspongui de l'Administració competent en matèria de 
navegació i seguretat marítima. 

4. Si és el cas pel que fa a les operacions d'aeronaus civils pilotades per control 
remot (drons), aquesta autorització s'atorga sense perjudici de la que correspon a 
l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, d'acord amb els articles 50 i 51 de la Llei 
18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i l'eficiència. 

5. L’accés a les platges no podrà ser interromput i s’hauran de respectar els 
passadissos o zones lliures per al pas del públic. 

6. Cal garantir el lliure trànsit d’usuaris de la platja com a mínim a una distància de 6 
metres des de la línia d’aigua en plenamar. 

7. No podrà circular ni estacionar cap vehicle a la platja a excepció dels previstos en 
el seu cas a les condicions particulars. 

8. Restarà prohibida la publicitat permanent en el domini públic maritimoterrestre per 
mitjà de qualsevol tipus de tanques o rètols publicitaris o per mitjans acústics o 
audiovisuals, d’acord amb el que estableix l’article 81 del Reglament general de 
costes. 

No obstant això, en cas de publicitat associada a l'ocupació objecte d'aquesta 
autorització, aquesta publicitat haurà d'acomplir els requisits determinats a l'article 
abans esmentat. 
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9. Aquesta autorització no implica l’assumpció de responsabilitats per part del 
Departament de Territori i Sostenibilitat en relació amb el projecte, l’execució, 
l’explotació de les instal·lacions i les activitats, tant respecte a tercers com respecte 
al seu titular. 

10. El titular de l’autorització és responsable de contractar 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 si escau. Així mateix, és responsable d’adoptar les mesures 
necessàries per garantir la seguretat dels espectadors, participants i públic en 
general. 

El titular de l’autorització haurà de mostrar a requeriment de qualsevol inspector i 
de manera immediata, la documentació acreditativa del compliment d’aquesta 
condició i, en cas de no disposar-ne, es podrà procedir a la immediata suspensió 
de l’activitat emparada per l’autorització i  requerir si escau, la col·laboració de les 
forces de l’ordre. 

11. Un cop finalitzat el termini d’aquesta autorització i d’acord amb allò establert en 
l’article 112.2 del Reglament general costes, serà necessari restablir la zona al seu 
estat anterior. 

12. El titular de l’autorització, de conformitat amb l’article 84 de la Llei de costes, 
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, que fixarà el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic  a través del Servei Provincial de Costes corresponent. 

El cànon podrà reduir-se en el supòsit d’ocupacions destinades a l’ús públic gratuït. 

Les comunitats autònomes i les corporacions locals estaran exemptes del 
pagament del cànon d’ocupació en les autoritzacions que se’ls hi atorguin, si 
aquestes no són objecte d’explotació lucrativa, directament o per tercers. 

 
Condicions particulars 
 
1. Aquesta autorització s’atorga per als dies i activitats següents: 

- El 22 d’abril de 2022, s’ocuparan 1500 m2, per realitzar una jornada esportiva 
universitària per part de Beach Club Esportiu el Péndul, a la platja entre la 
Avinguda Banys i el carrer 509, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 10h i 17:30h. Els elements a instal·lar seran 10 pistes de volei i futbol 
platja de 16x8 m i 1 equip de megafonia. 

- El 24 d’abril de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar la lliga social de pesca 
esportiva 2022 (entrenament competició oficial) a la platja, entre el carrer dels 
Navegants i el carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 08h i 14h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 30 d’abril i 1 de maig de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar el torneig de 
volei platja Voleiboom a la platja, entre el carrer 10 i carrer 15, al terme municipal 
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de Castelldefels. L’horari serà entre les 09h i 19h. Els elements a instal·lar seran 22 
camps de 16x8 m, 3 carpes de 3x3 m, 4 plafons metàl·lics de 1x3,4 m, 4 barres de 
beguda gratuïta pels participants (avituallament), 4 neveres, 4 cadires, 3 taules 
plegables de 2x1 m, 1 podi portàtil i 8 cubells d’escombraries. 

- El 30 d’abril de 2022, s’ocuparan 100 m2, per realitzar la regata XI Sixty race a la 
platja, davant del Club Nàutic, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 10h i 19h. Els elements a instal·lar seran 1 llanxa pels arbitres.  

- L’1 de maig de 2022, s’ocuparan 2400 m2, per realitzar el campionat beach tennis 
a la platja, entre el carrer Colòmbia i carrer d’Uruguai, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 07h i 21h. Els elements a instal·lar seran 12 
pistes portàtils de 16x8 m, 3 carpes de 3x3 m, 1 equip de megafonia, 8 taules de 
2x0,80 m i 16 cadires. 

- El 5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 i 31 de maig i el 
1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20 i 21 de juny de 2022, s’ocuparan 100 m2, per 
realitzar el bateig a mar, jornades d’iniciació a la navegació amb catamarans, 
davant del Club Nàutic, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 
10h i 13h. Els elements  a instal·lar seran 3 embarcacions i 2 catamarans. 

- El 7 de maig de 2022, s’ocuparan 20000 m2, per realitzar una jornada escolar de 
l’associació esportiva d’ultimate Castelldefels a la platja, entre el carrer Ones i 
carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 09h i 
18h. Els elements a instal·lar seran 6 camps de 75x25 m, 2 carpes de 3x3 m, 30 
tanques, 4 taules i 5 cubells de brossa. 

- L’11 de maig de 2022, s’ocuparan 200 m2, per realitzar una trobada de jocs a la 
zona esportiva de la platja, entre el carrer 11 i carrer 9, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 08h i 13:30h. Els elements a instal·lar seran 
cons, pilotes d’escuma, cèrcols, etc. i equip de so amb micròfon. 

- El 14 i 15 de maig de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar la lliga social de 
pesca esportiva 2022 (entrenament competició oficial) a la platja, entre el carrer 
Navegants i carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 21h i 02h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 15 de maig de 2022, s’ocuparan 30 m2, per realitzar una mostra de pintura al 
carrer, a l’alçada de la Plaça de les Palmeres, al terme municipal de Castelldefels. 
L’horari serà entre les 10h i 14h. Els elements a instal·lar serà un perímetre de 30 
m2 amb tanques olímpiques. 

- El 21 de maig de 2022, s’ocuparan 2000 m2, per realitzar una jornada de volei 
platja, jocs escolars aleví, entre la Avinguda Banys i carrer 509, al terme municipal 
de Castelldefels. L’horari serà entre les 10h i 12h. Els elements a instal·lar seran 8 
camps de vòlei de 16x8 m, pilotes, 1 carpa de 3x3 m i 1 equip de música. 

- Del 25 al 27 de maig de 2022, s’ocuparan 200 m2, per realitzar una trobada de 
jocs alternatius d’alumnes de 3r i 4t de primària a la platja, entre el carrer 11 i carrer 
12, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 08h i 13:30h. Els 
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elements a instal·lar seran 1 equip de música i elements com pilotes, gomes 
elàstiques etc. 

- El 28 i 29 de maig de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar un torneig de vòlei 
platja Voleiboom, entre el carrer Romaní i Avinguda de República Argentina, al 
terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 08h i 20h. Els elements a 
instal·lar seran 22 camps de 16x8 m, 3 carpes de 3x3 m, 4 plafons metàl·lics de 
1x3,4 m, 4 barres de beguda gratuïta pels participants (avituallament), 4 neveres, 4 
cadires, 3 taules plegables de 2x1 m, 1 podi portàtil i 8 cubells d’escombraries. 

- El 28 de maig de 2022, s’ocuparan 2000 m2, per realitzar un torneig de vòlei platja 
jocs escolats prebenjamí i benjamí a la platja, entre Avinguda Banys i carrer 509, al 
terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 10h i 12h. Els elements a 
instal·lar seran 8 camps de vòlei de 16x8 m, 1 carpa de 3x3 m i 1 equip de música. 

- El 4 de juny de 2022, s’ocuparan 2400 m2, per realitzar un torneig de rugby platja 
a 7, a l’alçada del carrer Masteler, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 07h i 22h. Els elements a instal·lar seran 4 carpes de 3x3 m, cintes per 
delimitar, 4 camps de rugby de 60x40 m, 1 equip de megafonia, 6 taules, 1 arc 
inflable de 5x8 m, 1 escenari de 5x6x1 m, unes grades de 8x2 m i 1 inflable.  

- El 4 i 5 de juny de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar la lliga social de pesca 
esportiva 2022 (entrenament competició oficial) a la platja, entre el carrer dels 
Navegants i el carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 21h i 02h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 5 de juny de 2022, s’ocuparan 30 m2, per realitzar una mostra de pintura al 
carrer a la plaça de les Palmeres, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 10h i 14h. Els elements a instal·lar seran tanques olímpiques de 15x2 m. 

- El 10 de juny de 2022, s’ocuparan 200 m2, per realitzar una trobada de vòlei a la 
platja, entre el carrer 11 i el carrer 9, al terme municipal de Castelldefels. L’horari 
serà entre les 08h i 13:30h. Els elements a instal·lar seran 10 pistes de vòlei de 
16x8 m i xarxes i cintes per delimitar. 

- L’11 de juny de 2022, s’ocuparan 100 m2, per realitzar la regata “Trofeu primavera 
2022” a la platja, a l’alçada del Club Nàutic, al terme municipal de Castelldefels. 
L’horari serà entre les 10h i 19h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 12 de juny de 2022, s’ocuparan 2400 m2, per realitzar el campionat de beach 
tennis a la platja, entre el carrer 10 i carrer 502, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 07h i 21h. Els elements a instal·lar seran 12 
pistes de 16x8 m, 3 carpes de 3x3 m, 1 equip de megafonia, 8 taules de 2x0,8 m i 
16 cadires. 

- El 16 de juny de 2022, s’ocuparan 200 m2, per realitzar la trobada poliesportiva 
d’alumnes de secundaria a la platja, entre el carrer 11 i 12, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 08h i 13:30h. Els elements a instal·lar seran 
porteries plegables i 1 equip de megafonia. 
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- El 18 i 19 de juny de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar la lliga social de 
pesca esportiva 2022 (entrenament competició oficial) a la platja, entre el carrer 
dels Navegants i el carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari 
serà entre les 21h i 02h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 19 de juny de 2022, s’ocuparan 30 m2, per realitzar una mostra de pintura al 
carrer a la plaça de les Palmeres, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 10h i 14h. Els elements a instal·lar seran tanques olímpiques de 15x2 m. 

- El 22 de juny de 2022, s’ocuparan 200 m2, per realitzar una trobada poliesportiva 
d’alumnes de secundària a la platja, entre el carrer 11 i carrer 12, al terme 
municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 08h i 13:30h. Els elements a 
instal·lar seran porteries plegables i 1 equip de megafonia. 

- El 2 i 3 de juliol de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar la lliga social de pesca 
esportiva 2022 (entrenament competició oficial) a la platja, entre el carrer 
Navegants i carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 21h i 02h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 9 de juliol de 2022, s’ocuparan 30 m2, per realitzar una mostra de pintura al 
carrer a la plaça de les Palmeres, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 10h i 14h. Els elements a instal·lar seran tanques olímpiques de 15x2 m. 

- El 9 de juliol de 2022, s’ocuparan 10 m2, per realitzar una campanya de protecció 
solar per prevenir el càncer de pell, a l’alçada de la avinguda República Argentina, 
al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 10h i 14h. Els elements 
a instal·lar serà 1 carpa de 3x3 m. 

- El 16 de juliol de 2022, s’ocuparan 5000 m2, per realitzar un torneig de vòlei platja 
Voleiboom, entre la Avinguda Banys i el carrer 509, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 09h i 21h. Els elements a instal·lar seran 1 
grades de 15x5x3 m, 30 camps portàtils de 16x8 m, 5 barres de begudes (per 
participants. Gratuït), 10 neveres, 4 plafons metàl·lics per penjar classificacions 
d’1x3 m, 4 taules d’1,80x0,90 m, 15 cadires, 8 carpes de 4x4 m, 1 equip de so, 
manegues per regar els camps, 1 podi portàtil, 12 cubells d’escombraries, 2 
generadors i 1 cotxe. 

- El 16 de juliol de 2022, s’ocuparan 100 m2, per realitzar el Trofeu regata verge del 
Carme 2022, a l’alçada del Club Nàutic, al terme municipal de Castelldefels. 
L’horari serà entre les 10h i 19h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 16 de juliol de 2022, s’ocuparan 8000 m2, per realitzar un desembarcament 
pirata, en el marc de les Festes del Mar 2022, entre el carrer 11 i carrer 12, al 
terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 07h i 23:59h. Els elements 
a instal·lar seran 300 tutors per delimitar l’espai, 4 taules de 200x80 cm, 2 
connexions elèctriques, 1 cabina sanitària i diversos elements d’escenografia com 
1 vaixell de 10 m, poblat, reproduccions del castell i 2 galeres de 5x1 m. 

- El 16 de juliol de 2022, s’ocuparan 2000 m2, per realitzar un espectacle pirotècnic, 
en el marc de les Festes del Mar 2022, entre el carrer 13 i carrer 15, al terme 
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municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 08h i 02h. Els elements a 
instal·lar seran tutors per delimitar la zona de llançament i material pirotècnic. 

- El 16 de juliol de 2022, s’ocuparan 4500 m2, per realitzar un ball amb orquestra a 
la plaça de les Palmeres, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre 
les 17h i 03h. Els elements a instal·lar seran 1 entarimat de 10x12 m, 1 equip de 
llum i so, 1 generador elèctric, 1 mòdul vestuari de 3x3 m., 1 cabina sanitària i 
tutors per delimitar l’espai. 

- El 16 de juliol de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar una sardinada popular, 
entre el carrer 11 i el carrer 9, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 09h i 23:59h. Els elements a instal·lar seran 60 separadors per delimitar 
la zona de barbacoa, 60 taules de 200x80 cm, 2 connexions elèctriques, 1 cabina 
sanitària i estris de cuina (graelles i altres). 

- El 16 i 17 de juliol de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar el trofeu ciutat de 
Castelldefels a la platja, entre el carrer 7 i Passeig de Xile, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 00h i 02h. Els elements a instal·lar seran 15 
taules de 1x1 m i 60 cadires. 

- El 17 de juliol de 2022, s’ocuparan 1000 m2, per realitzar un espectacle familiar, 
em el marc de les Festes del Mar 2022, a la plaça de les Palmeres, al terme 
municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 18h i 19h. Els elements a 
instal·lar seran 1 entarimar de 5x9 m, 1 equip de so i 30 tutors de delimitació. 

- El 17 de juliol de 2022, s’ocuparan 30 m2, per realitzar una mostra de pintura al 
carrer a la plaça de les Palmeres, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 10h i 14h. Els elements a instal·lar seran tanques olímpiques de 15x2 m. 

- El 24 de juliol de 2022, s’ocuparan 2400 m2, per realitzar un campionat de beach 
tennis, entre el carrer Colòmbia i carrer Uruguai, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 07h i 21h. Els elements a instal·lar seran 12 
pistes de 16x8 m, 3 carpes de 3x3 m, 1 equip de megafonia, 8 taules de 2x0,80 m i 
16 cadires. 

- El 30 i 31 de juliol de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar el VI torneig de 
Handbol platja – Campionat de Catalunya 2022, a l’alçada de l’aparcament de 
carrer Mèxic, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 09h i 22h. 
Els elements a instal·lar seran 6 pistes de 20x40 m, 16 porteries de 3x2 m, cintes 
per delimitar, 6 marcadors, 16 taules de 2x1 m, 60 cadires i cubells d’escombraries. 

- El 30 i 31 de juliol de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar la lliga social de 
pesca esportiva 2022 (entrenament competició oficial) a la platja, entre el carrer 
Navegants i carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 21h i 02h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 13 i 14 d’agost de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar un concurs de pesca 
festa major d’estiu, entre el carrer 7 i el passatge de Xile, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 00h i 02h. Els elements a instal·lar seran 15 
taules d’1x1 m i 60 cadires.  
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- El 15 d’agost de 2022, s’ocuparan 2000 m2, per realitzar focs artificials a la plaça 
de les Palmeres, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 07h i 
01h. Els elements a instal·lar seran tutors per delimitar i material pirotècnic. 

- El 20 i 21 d’agost de 2022, s’ocuparan 4000 m2, per realitzar la 8ª prova Svatour 
2022 a la platja, entre el carrer Romaní i avinguda República Argentina, al terme 
municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 09h i 19h. Els elements a 
instal·lar seran 36 pistes de vòlei platja de 16x8 m, 1 pista central 128x36 m, 6 
carpes de 3x3 m, 1 equip de so i megafonia, 3 neveres, 20 taules de 1,20x0,80 m, 
80 cadires, papereres, 2 manegues d’aigua, 1 camió i 2 vehicles.  

- El 3 i 4 de setembre de 2022, s’ocuparan 100 m2, per realitzar la regata 56 trofeu 
de plata 2022, a l’alçada del Club Nàutic, al terme municipal de Castelldefels. 
L’horari serà entre les 10h i 19h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 10 i 11 de setembre de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar un torneig de 
vòlei platja Voleiboom, entre el carrer 5 bis i el carrer 7, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 09h i 19h. Els elements a instal·lar seran 22 
camps de 16x8 m, 4 carpes de 3x3 m, 4 plafons metàl·lics d’1x3,4 m, 4 barres de 
beguda de 2 m, 4 cadires, 3 taules plegables de 2x1 m, 1 podi portàtil i 8 cubells 
d’escombraries.  

- El 17 i 18 de setembre de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar la lliga social 
de pesca esportiva 2022 (entrenament competició oficial) a la platja, entre el carrer 
Navegants i carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 21h i 02h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 18 de setembre de 2022, s’ocuparan 50 m2, per realitzar una trobada de marxa 
aquàtica a la platja, entre el passeig marítim i la avinguda de república argentina, al 
terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 08:30h i 13h. Els elements 
a instal·lar seran 30 tanques per delimitar, 8 taules, 8 cadires de plàstic, 4 carpes 
de 3x3 m i banderoles. 

- El 25 de setembre de 2022, s’ocuparan 2400 m2, per realitzar el campionat de 
beach tennis, entre el carrer 10 i el carrer 502, al terme municipal de Castelldefels. 
L’horari serà entre les07h i 21h. Els elements a instal·lar seran 12 pistes de 16x8 
m, 3 carpes de 3x3 m, 1 equip de megafonia, 8 taules de 2x0,8 m i 16 cadires. 

- L’1 d’octubre de 2022, s’ocuparan 100 m2, per realitzar la regata social 
Oktoberfest 2022, a l’alçada del club Nàutic, al terme municipal de Castelldefels. 
L’horari serà entre les 10h i 19h. Els elements a instal·lar seran 2 llanxes. 

- El 9 d’octubre de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar la lliga social de pesca 
esportiva 2022 (entrenament competició oficial) a la platja, entre el carrer 
Navegants i carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 08h i 14h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 15 i 16 d’octubre de 2022, s’ocuparan 20000 m2, per realitzar la classificatòria 
regional pel campionat nacional de 1ª divisió mixte Ultimate a la platja, entre el 
carrer Ones i carrer Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 09h i 18h. Els elements a instal·lar seran 6 camps d’ultimate delimitats a 
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terra de 75x25 m, 2 carpes de 3x3 m, 30 tanques de 2x0,60 m, 4 taules i 5 cubells 
d’escombraries. 

- El 16 d’octubre de 2022, s’ocuparan 32000 m2, per realitzar el IX Festival Estels 
per la pau a la platja, a l’alçada de la plaça de les Palmeres, al terme municipal de 
Castelldefels. L’horari serà entre les 08h i 20h. Els elements a instal·lar seran 25 
taules de 2x0,80 m, 200 cadires, 2 carpes de 3x3 m, 1 escenari de 8x5x2 m, 1 punt 
de llum i aigua. En cas de meteorologia adversa, l’activitat es durà a terme el 6 de 
novembre de 2022. 

- El 22 i 23 d’octubre de 2022, s’ocuparan 20000 m2, per realitzar la classificatòria 
regional pel campionat nacional de 1ª divisió mixte Ultimate a la platja, entre el 
carrer Ones i carrer Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà 
entre les 09h i 18h. Els elements a instal·lar seran 6 camps d’ultimate delimitats a 
terra de 75x25 m, 2 carpes de 3x3 m, 30 tanques de 2x0,60 m, 4 taules i 5 cubells 
d’escombraries. 

- El 29, 30 i 31 d’octubre de 2022, s’ocuparan 20000 m2, per realitzar el torneig 
interniconal mixte Porró Open a la platja, entre el carrer Ones i carrer Uruguai, al 
terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 09h i 18h. Els elements a 
instal·lar seran 6 camps d’ultimate delimitats a terra de 75x25 m, 2 carpes de 3x3 
m, 30 tanques de 2x0,60 m, 4 taules i 5 cubells d’escombraries. 

- El 30 d’octubre  i 13 de novembre de 2022, s’ocuparan 3000 m2, per realitzar la 
lliga social de pesca esportiva 2022 (entrenament competició oficial) a la platja, 
entre el carrer Navegants i carrer d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. 
L’horari serà entre les 08h i 14h. No hi haurà elements a instal·lar. 

- El 26 i 27 de novembre de 2022, s’ocuparan 20000 m2, per realitzar el campionat 
nacional 1ª divisió mixte Ultimate a la platja, entre el carrer Ones i carrer Uruguai, 
al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 09h i 18h. Els elements 
a instal·lar seran 6 camps d’ultimate delimitats a terra de 75x25 m, 2 carpes de 3x3 
m, 30 tanques de 2x0,60 m, 4 taules i 5 cubells d’escombraries. 

- El 27 de novembre de 2022, s’ocuparan 1500 m2, per realitzar la trobada de 
pesca “Las Lentejas” 2022 a la platja, entre la Avinguda de la platja i el carrer 
d’Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 07h i 15h. No 
hi haurà elements a instal·lar. 

- El 3 i 4 i el 10 i 11 de desembre de 2022, s’ocuparan 20000 m2, per realitzar el 
campionat nacional 1ª divisió mixte Ultimate a la platja, entre el carrer Ones i carrer 
Uruguai, al terme municipal de Castelldefels. L’horari serà entre les 09h i 18h. Els 
elements a instal·lar seran 6 camps d’ultimate delimitats a terra de 75x25 m, 2 
carpes de 3x3 m, 30 tanques de 2x0,60 m, 4 taules i 5 cubells d’escombraries. 

2. 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.  

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Jesus Fierro Rugall  22/04/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 22/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0S4KMYYCXMA18OFFTZIPK9ONA6FRTZW0*
0S4KMYYCXMA18OFFTZIPK9ONA6FRTZW0

Data creació còpia:
22/04/2022 14:42:54

Pàgina 10 de 10

Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència 

 i de Polítiques Digitals i Territori 
 Direcció General de Polítiques 
 de Muntanya i del Litoral 

 
 

RN: ZMT2022-00318-B 

 
 

        

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
Fax 93 495 80 01 
http://www.gencat.cat/territori 10�/1

0� 

3. L’Ajuntament, com a titular de l’autorització i en virtut de les seves competències, 
ha de garantir que les activitats s’ajustin a les ordenances municipals pel que fa, 
especialment, als residus, sorolls i horaris. 

 
4. És responsabilitat de l’Ajuntament la seguretat del públic assistent i personal 

d’organització així com la restitució de la zona alterada per l’ocupació a la seva 
situació inicial. 

5. No es permet trepitjar la vegetació i sistemes dunars i s’utilitzaran els camins 
existents i habilitats per accedir a les platges. 

6. La present autorització no empara l'activitat a l'aigua, la qual ha de disposar de la 
corresponent autorització de Capitania Marítima. 

7. El peticionari es responsabilitzarà de l'elaboració del PAU (Pla d'Autoprotecció) de 
l'activitat sol·licitada el qual haurà d'estar aprovat prèviament a l'inici de l'activitat 
per l'òrgan de protecció civil competent.   

 
 

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, les persones 
interessades hi poden interposar recurs d’alçada davant el secretari d'Hàbitat 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 es 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 
 
Signat electrònicament 
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