AL CAP DEL SERVEI PROVINCIAL DE COSTES
DE GIRONA
MARGARITA RIERA CAMPS amb DNI núm. 77.111.097D i
domicili a Barcelona 08027, carrer Palència núm. 43-45, 5è1a Escala A,
actuant en nom i representació de l’Associació SALVEM EL GOLFET en la
seva qualitat de Presidenta de l’Associació, Entitat constituïda a Palafrugell el
passat 4 de Juny de 2016 amb domicili al c/ Cervantes núm. 8 Can Genís,
17200 de Palafrugell i amb CIF núm. G55270250, i inscrita al Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 59258, tot
designant com a legal representant a efectes de notificacions el despatx
professional del Lletrat Eduard de Ribot Molinet situat a Barcelona 08007,
carrer Diputació número 262, 1r2a; compareix i com millor procedeixi en Dret,

D I U:
Que

mitjançant

el

present

escrit

interposa

RECURS

POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra la Resolució dictada pel Cap del
Servei Provincial de Costes de data 1 de Desembre de 2017 i notificada el
dia 11 de Desembre, en resposta a l’escrit presentat per l’Associació
Salvem El Golfet el passat 3 d’Agost de 2017 instant la pràctica d’una
nova delimitació de la ZMT a la zona de la platja del Golfet de Calella de
Palafrugell de conformitat amb allò establert a l’article 4.4 de la Llei de
Costes i 6.3 del seu Reglament i requerint la pràctica d’una inspecció en
relació a les obres que s’executaven al coronament del penya-segat, amb
possible afectació a la servitud de trànsit.
Recurs potestatiu de reposició que s’interposa a l’empara d’allò
establert als articles 123 i 124 de la Llei estatal 39/2015 d’1 d’octubre
reguladora del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques i demés preceptes concordants, i que es fonamenta en les següents
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AL·LEGACIONS
Primera:

SOBRE LES PRETENSIONS FORMALMENT EXERCITADES
DAVANT DEL SERVEI PROVINCIAL DE COSTES DE L’ESTAT.
L’Associació Salvem El Golfet va presentar davant del Servei

de Costes de Girona el passat dia 3 d’Agost del 2017, amb el compliment
de totes les garanties formals, un escrit sol·licitant de l’Administració de
l’Estat que efectués les següents actuacions:
1. La pràctica d’una inspecció sobre el terreny que verifiqui l’estat de
les obres, les condicions dels murs de tancament de parcel·les i de la
piscina i el seu emplaçament, tot constatant si les mateixes
interrompen, afecten o envaeixen la servitud de trànsit de 6 metres
d’amplada i si s’ajusten o no als requisits i condicions establertes a
la legislació i normativa estatal en matèria de costes.
2. La revisió de la delimitació del domini públic costaner i
l’establiment d’un atermenament de la Zona Marítim Terrestre, en la
zona de la Cala del Golfet, de conformitat amb allò establert a la
legislació i normativa aplicable, i atenent a la consideració del
penya-segat coma sensiblement vertical, als efectes de fixar les
fites de la ZMT en el punt de coronació del penya-segat. Tot revisant
la correcció o no de l’actual atermenament, verificant el grau d’inclinació
del penya-segat i incoant, tramitant i aprovant un expedient de
“deslinde y amojonamiento” seguint el procediment aplicable que
garanteixi la delimitació de la ZMT al punt de coronament del
penya-segat.
3. L’adopció de mesures de restauració, disciplina i sanció pel supòsit de
que es detectin en la inspecció la producció d’infraccions de la legislació
costanera per part de l’empresa Casa Calella SL o de les persones,
tècnics intervinents i responsables de les obres referides.
4. Exigir l’adopció de mesures de restauració i que es garanteixi el lliure
pas i utilització de la servitud de trànsit en aquest punt de la costa amb
l’amplada mínima de 6 metres prevista en la legislació aplicable al cas.

Escrit acompanyat de 4 Documents acreditant l’errònia delimitació
de la ZMT a la zona del Golfet de Calella de Palafrugell i la invasió dels primers
6 metres per part de les obres en execució, i que fou degudament presentat per
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Registre d’entrada davant d’aquest Servei. I peticions i contingut de l’escrit que
fou exposat en una reunió sostinguda a l’efecte amb responsables del Servei
de costes de l’Estat a Girona i representants de l’Associació.
Segona:

IRREGULARITATS I ERRORS DE LA RESPOSTA DEL CAP
DEL SERVEI DE COSTES DE GIRONA ARA COMUNICADA.
L’escrit presentat per l’Associació Salvem El Golfet ha tingut

una “resposta” de caràcter informal, de data 1 de desembre de 2017,
signada pel Cap del Servei Provincial de Costes de Girona i no ajustada
als requisits exigibles a les resolucions i als actes administratius.
Resposta que es limita a indicar:
§

Que la competència per conèixer d’irregularitats en obres en zona de
servitud de protecció i per autoritzar obres correspon a la Generalitat de
Catalunya.

§

Que “el presente tema ya fue tratado en una reunión mantenida
entre representantes de Salvem El Golfet y de este Servicio
Provincial”.

§

Que en acabar les obres s’haurà de deixar la servitud de trànsit lliure.

§

Que “se acusa recibo de la propuesta de deslinde en la zona, la cual
se agradece y serà estudiada en su momento, de acuerdo con las
prioridades establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente” (sic).

Pel que fa a la Resposta del Cap del Servei Provincial a la
denúncia presentada, hem d’invocar que la mateixa incorre en les següents
irregularitats, errors i infraccions de Dret:
1. La resposta informal no s’ajusta als requisits exigibles als actes
administratius i establerts als articles 40, 34 i 35 de la Llei estatal
39/2015 d’1 d’octubre pel que fa a:
a) No indica si l’acte és o no definitiu en via administrativa ni el
règim de recursos a interposar, termini per fer-ho i òrgan
corresponent. Amb vulneració dels articles 40.2 i 34.
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b) No es basa ni invoca expressament els Fonaments de Dret que
sostenen la decisió i no compta amb una suficient motivació.
Amb infracció de l’article 35.
2. La resposta no s’ha pronunciat de manera expressa sobre la petició
d’inspecció dels terrenys ni sobre la pràctica de totes les
actuacions requerides.
3. L’obligació de constatar els fets denunciats i d’adoptar les
actuacions administratives requerides és un deure de
l’Administració Pública competent en matèria de costes, òrgan que
no pot limitar-se a “agrair la proposta de delimitació de la ZMT” i deixarla de manera indefinida pel seu estudi en funció de “las prioridades
establecidas en el Ministerio”.
4. La resposta infringeix l’obligació de revisar la delimitació de la ZMT
a la platja del Golfet, quan s’acredita que un tram de costa presenta
una delimitació inadequada i no s’ajusta als requisits establerts a la
legislació vigent.
5. La resposta infringeix els articles 4.4 de la Llei de Costes i 6.3 del
seu Reglament que exigeixen delimitar la ZMT en el punt de
coronament dels penya-segats quan aquests són sensiblement
verticals. Com és el cas que aquí ens ocupa.
6. El termini per actuar i per incoar un procediment de revisió de
l’atermenament d’aquest tram del litoral era de 3 mesos, havent
l’Administració de contrastar –dins d’aquest termini- si es dóna o
no efectivament la hipòtesi de verticalitat del penya-segat prevista a
la Llei i inspeccionar la zona i les obres en execució per assegurar
la no afectació de la servitud de trànsit de 6 metres.
7. La delimitació de la ZMT a la platja del Golfet no s’ha regularitzat
malgrat la seva antiguitat i tot i haver transcorregut més de 30 anys
des de la promulgació de la Llei de Costes de l’any 1988.
8. La tutela, protecció i defensa del domini públic costaner és una
obligació de l’Administració de l’Estat i del Servei Provincial de
Costes de Girona, que no pot continuar quedant “sine die” i a
l’espera d’un indeterminat i futur estudi, segons les prioritats del
Ministeri.
9. La resposta infringeix l’obligació d’actuar i salvaguardar el domini públic i
de realitzar el nou atermenament, amb infracció dels articles 110, 11, 12,
13 i concordants de la Llei de Costes.
10. El Servei de Costes ostenta obligació directa en la defensa de la servitud
de trànsit i dels primers 6 metres, que en el cas de la Cala del Golfet
s’han vist afectats per les obres.
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Aquest conjunt d’irregularitats porten a aquesta Associació a
interposar recurs potestatiu de reposició contra l’acte adoptat, a l’empara d’allò
establert als articles 123 i 124 de la Llei estatal 39/2015 d’1 d’octubre
reguladora del procediment administratiu comú.
Extrems i irregularitats de la resposta d’1 de Desembre de 2017
que han de comportar l’estimació del present recurs i l’adopció de les mesures
interessades per escrit de 3 d’agost de 2017.
Tercera:

OBLIGACIÓ D’ACTUAR PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ EN
DEFENSA DEL DOMINI PÚBLIC COSTANER .
És criteri d’aquesta Associació que l’Administració General

de l’Estat, amb competències en matèria de Costes, està obligada a actuar
i a exercir les seves competències per tal de delimitar adequadament la
ZMT i el domini públic costaner a la Cala del Golfet.
I és posicionament de l’Associació Salvem El Golfet, aquí
compareixent, que un cop denunciada la irregular delimitació de la ZMT a
la Cala Golfet i la manca de d’ajust de la mateixa a la Legislació i
Normativa aplicables, aquesta Administració Pública està obligada a
actuar realitzant, com a mínim les següents actuacions administratives:
1. Inspeccionar la zona i el penya-segat.
2. Incoar un expedient administratiu per tramitar la denúncia i emetre els
corresponents informes.
3. Mesurar el pendent del penya-segat, i cas d’ésser sensiblement vertical i
presentar pendents del 60% incoar un expedient de modificació de la
delimitació de la ZMT per tal d’adequar les fites a la legislació i normativa
aplicable.
4. Verificar que la servitud de trànsit no ha estat afectada per les obres
executades al coronament del penya-segat de Cala Golfet.
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No fer res de tot això, suposa:
1. No respectar el principi de bona administració.
2. No tramitar ni resoldre de forma adequada les pretensions i peticions
degudament exercitades pels administrats.
3. Desatendre l’obligació i deure de vetllar pel domini públic costaner.
4. No exercir les competències i funcions específicament atribuïdes per la
legislació de costes, entre elles la delimitació de la ZMT i la defensa de
la servitud de trànsit.

Extrems que suposen infringir:
a) La Llei estatal 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú.
b) La Llei 22/88 de 28 de Juliol de Costes.
c) El Reglament general pel desenvolupament i execució de la Llei de
Costes aprovat per Reial Decret 1471/1989 d’1 de Desembre.

Competències de l’Administració de l’Estat que resulten d’allò
establert als articles 110.a), c) i concordants de la Llei de Costes, que disposa:
ARTICLE 110 LLEI DE COSTES:
“Corresponde a la Administración del Estado, en los
términos establecidos en la presente Ley:
a) El deslinde de los bienes de dominio público marítimoterrestre, así como su afectación y desafectación, y la adquisición
y expropiación de terrenos para su incorporación a dicho dominio.
c) La tutela y policía del dominio público marítimoterrestre y de sus servidumbres, así como la vigilancia del
cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales hayan
sido
otorgadas
las
concesiones
y
autorizaciones
correspondientes.”
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Quarta:

DEURE DE FER-HO EN TERMINI NO SUPERIOR A 3 MESOS.
Tanmateix, les Actuacions indicades no poden deixar-se sense

realitzar, de manera indefinida, i en funció de les prioritats discrecionals del
Ministeri, si no que s’han d’efectuar en els terminis indicats per part de la Llei
estatal 39/2015 d’1 d’octubre, que en el seu article 21 disposa:
ARTICLE 21 LLEI 39/2015: Obligación de resolver.
“1. La Administración está obligada a dictar resolución
expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera
que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho,
caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así
como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento,
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que
concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y
las normas aplicables.
Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo
primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto
o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de
derechos sometidos únicamente al deber de declaración
responsable o comunicación a la Administración.
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la
resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del
correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que
una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3.
Cuando
las
normas
reguladoras
de
los
procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres
meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se
contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha
del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico
de la Administración u Organismo competente para su
tramitación.
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener
actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las
relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación
de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de
los efectos que produzca el silencio administrativo.
En todo caso, las Administraciones Públicas informarán
a los interesados del plazo máximo establecido para la
resolución de los procedimientos y para la notificación de los
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actos que les pongan término, así como de los efectos que
pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se
incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación
de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al
interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la
solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de
la Administración u Organismo competente para su tramitación.
En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en
que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.
(…)”

En el cas que ens ocupa, el Servei de Costes no ha informat a
l’Associació Salvem el Golfet, després de presentar la denúncia, del termini de
tramitació de la mateixa –amb infracció de l’article 21.4 de la Llei invocada-, ni
tampoc ha dictat la formal resolució amb les condicions pròpies dels actes
administratius, informant del règim de recursos i amb un contingut motivat i
amb cita de Fonaments de Dret. Amb vulneració dels articles 40.2, 34, 35 i
concordants de la Llei 39/2015 abans referits.
I el Servei de Costes està obligat a practicar la inspecció i a
tramitar l’expedient de manera formal i completa en termini màxim de 3
mesos.
Per la seva banda, la Llei de Costes estableix, pel que fa als
expedients de delimitació de la ZMT, el deure d’incoar-los i tramitar-los
quan es produeix petició de qualsevol persona interessada o d’ofici en
termini màxim de 24 mesos.
Obligació d’actuar en els terminis indicats que és vulnerada
per la resposta donada pel Cap del Servei Provincial de Costes de Girona.
En aquest sentit, la regulació del “deslinde” consta als articles 11 i
12 de la Llei de Costes, en els següents termes:
ARTICLE 11 LLEI DE COSTES:
“1. Para la determinación del dominio público marítimoterrestre se practicarán por la Administración del Estado los
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oportunos deslindes, ateniéndose a las características de los
bienes que lo integran conforme a lo dispuesto en los
artículos 3, 4 y 5 de la presente Ley.
2. Practicado el deslinde, la Administración del Estado
deberá inscribir los bienes de dominio público marítimo-terrestre,
de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio
de las Administraciones Públicas.”
ARTICLE 12 LLEI DE COSTES:
“1. El deslinde se incoará de oficio o a petición de
cualquier persona interesada, y será aprobado por la
Administración del Estado.
El plazo para notificar la resolución de los
procedimientos de deslinde será de veinticuatro meses.
2. En el procedimiento serán oídos los propietarios
colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten
la condición de interesados. Asimismo, se solicitará informe a la
Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento correspondiente, que
deberá ser emitido en el plazo de un mes.
Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario
estatal, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su
aprobación, al Ministerio de Fomento para que en el plazo de dos
meses emita un informe sobre las materias que afecten a sus
competencias. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios
sobre el deslinde del dominio público portuario, decidirá el
Consejo de Ministros.
Asimismo se garantizará la adecuada coordinación entre los
planos topográficos empleados en la tramitación del
procedimiento y la cartografía catastral.»
3. La incoación del expediente de deslinde facultará a la
Administración del Estado para realizar o autorizar, incluso en
terreno privado, trabajos toma de datos y apeos necesarios, sin
perjuicio de las indemnizaciones que sean procedentes por los
daños y perjuicios causados y a resultas del deslinde que se
apruebe definitivamente.
(…)”

I l’article 13 bis obliga a revisar-los quan s’altera la configuració
del domini públic. Així es disposa en l’apartat 1r del precepte invocat:
ARTICLE 13 BIS LLEI DE COSTES:
“1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la
configuración del dominio público marítimo-terrestre. La
incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos
en el artículo 12.”
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En el cas que ens ocupa s’ha invocat la verticalitat del penyasegat no tinguda en compte en el “deslinde” vigent, així com l’existència d’una
fita a dalt del penya-segat al front del mirador Dorothy Webster que evidencia
que les obres en execució afecten la servitud de trànsit i els primers 6 metres.
Cinquena:

OBLIGACIÓ DE REVISAR I MODIFICAR LA DELIMITACIÓ DE
LA ZMT A CALA GOLFET
La Llei de Costes és clara a l’hora d’establir que els penya-segats

sensiblement verticals formen part del domini públic marítim terrestre i que els
atermenaments o afitaments de la ZMT s’han d’efectuar a partir del seu
coronament.
Així resulta d’allò establert a l’article 4 de la Llei de Costes
precepte que disposa el següent:
ARTICLE 4 LLEI DE COSTES:
“Pertenecen asimismo al dominio público marítimoterrestre estatal:
1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de
materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las
causas.
2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o
indirecta de obras, y los desecados en su ribera.
3. Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por
causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo
3.1, letra a), y en todo caso tendrán esta consideración los
terrenos inundados que sean navegables.
4. Los terrenos acantilados sensiblemente verticales,
que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio
público marítimo-terrestre, hasta su coronación.
5. Los terrenos deslindados como dominio público que por
cualquier causa han perdido sus características naturales de
playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en el
artículo 18.
(...).”
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Tanmateix, el Reglament de Costes en concretar aquest tipus de
penya-segat inclòs en la ZMT, al seu article 6 apartat 3r refereix que són tots
aquells amb una inclinació igual o superior a 60º. Així ho disposa:
ARTICLE 6.3 REGLAMENT DE COSTES:
“3. A efectos de lo establecido en el apartado 4 del
artículo anterior, se consideran acantilados sensiblemente
verticales aquéllos cuyo paramento, como promedio, pueda
ser asimilado a un plano que forme un ángulo con el plazo
horizontal igual o superior a 60 grados sexagesimales. Se
incluirán en su definición las bermas o escalonamientos existentes
antes de su coronación.”

El penya-segat de la Cala del Golfet, sens dubte és
sensiblement vertical, i la seva inclinació és superior als 60º, de manera
que la ZMT en aquesta Cala s’ha de fixar i delimitar a partir del
coronament del penya-segat.
És per això que procedirà que aquesta Administració de
Costes revisi la delimitació de la ZMT a la Cala del Golfet de Calella de
Palafrugell, comprovi les característiques i grau d’inclinació del penyasegat i adopti les mesures administratives necessàries per tal de garantir
el compliment de la legislació vigent i la protecció del domini públic
marítim terrestre, ajustant la delimitació de la ZMT i la ubicació de les fites
a allò invocat.
I és per això que és obligat que aquesta Administració adopti les
mesures adequades per exigir el compliment i observança de la servitud de
trànsit de 6 metres a comptar del punt de coronament del penya-segat i en tota
la seva amplada, al llarg de tota la Cala del Golfet.
Sisena:

APORTACIÓ D’UN INFORME ACREDITANT L’EXISTÈNCIA DE
PENDENTS SUPERIORS AL 60%.
A fi i efecte de demostrar que el penya-segat de Cala Golfet té les

condicions de verticalitat que requereixen revisar la delimitació de la ZMT i
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fixar-la al punt de coronament del penya-segat, s’acompanya un Dictamen
pericial emès pel Geògraf Albert Albertí, en quin apartat 3 s’indica que la major
part dels mesuraments efectuats a la zona de la Cala Golfet són superiors a
una pendent del 60º.
En particular el pèrit realitza 6 transectes que donen els següents
resultats:
§
§
§
§
§
§

Transecte 1: 65º
Transecte 2: 63º
Transecte 3: 58º
Transecte 4: 67º
Transecte 5: 71º
Transecte 6: 52º

I el pèrit citat estableix les següents conclusions al respecte:
1. El sector nord del penya-segat que delimita la Cala Golfet presenta una
major inclinació que el sector sud. Per tant la penya que es troba just a
sota o a les immediateses de la plaça Dorothy Webster presenta una
inclinació superior a 65 graus i que aquesta es va moderant fins arribar a
l’extrem sud de la parcel·la, on la inclinació assoleix una pendent de 58
graus. Al centre de la parcel·la, el grau d’inclinació també és superior a
60 graus.
2. Segons el mapa de pendents, es determina que a la verticalitat del
penya-segat és superior als 60 graus a la meitat nord, com també a
la base de la penya en tot l’àmbit. Mentre que és superior a 55 però
inferior a 60 a la franja sud, concretament a la part superior.
3. D’acord amb l’article 4.4 de la Llei 22/1988 de Costes i l’article 5 del seu
Reglament (RD 876/2014), més la inclinació de determinats trams del
penya-segat es constata que la zona de trànsit del DPMT de 6m s’ha de
calcular des del capdamunt o línia de coronament del penya-segat i per
tant, aquest es situa a la cota de 40m d’altitud per l’extrem nord del
penya-segat, a 35m d’altitud a la zona intermitja i 30m d’altitud a l’extrem
sud de l’àmbit zona d’altitud.
4. D’acord amb el punt anterior i segons els 6m d’amplada de la servitud de
trànsit, la nova edificació es troba afectada per aquesta servitud i no es
compleix amb l’amplada que estableix la legislació actual en matèria de
costes.
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S’acompanya, assenyalat com a Document número 1 còpia de
l’extrem 3 i la part general del Dictamen pericial citat, a fi i efecte de que sigui
tingut en compte per aquest Servei de Costes a l’hora de dictar la corresponent
resolució sobre aquest recurs i per ordenar incoar el corresponent expedient
per revisar l’atermenament d’aquesta zona costanera i adaptar-la a la legislació
de Costes vigent des de l’any 1988.
Setena:

DENÚNCIA DE POSSIBLE AFECTACIÓ A LA SERVITUD DE
TRÀNSIT.
OBLIGACIÓ
DE
REVISAR
LES
OBRES
PER
L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT.
D’altra banda, malgrat que és cert que les competències per

autoritzar obres en la zona de servitud de protecció, corresponen a la
Generalitat de Catalunya –tal i com s’indica en la resposta rebuda-, no és
menys cert que Salvem El Golfet creu que s’ha afectat la zona de servitud de
trànsit, situada en els primers 6 metres a partir de la ZMT.
I pertoca a l’Administració de l’Estat verificar si s’ha ocupat o
no la servitud de trànsit i vetllar per la seva situació lliure de qualsevol
ocupació indeguda.
De manera que aquest Servei de Costes està obligat a
inspeccionar les obres executades a dalt del penya-segat de Cala Golfet i
verificar si s’ha afectat o no la servitud de trànsit entre les fites M54 i M55.
Així resulta d’allò establert a l’article 110 apartat c) de la Llei de
Costes entre d’altres preceptes aplicables.
Vuitena:

EXERCICI DE L’ACCIÓ PÚBLICA.
L’Associació Salvem El Golfet, en presentar el seu escrit inicial

exigint la inspecció de les obres, l’anàlisi del penya-segat de la Cala del Golfet
de Calella de Palafrugell, la revisió del “deslinde” per adaptar-lo a les
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prescripcions de la legislació i normativa en matèria de Costes pel que fa a la
delimitació de la ZMT en penya-segats verticals, i el control de la no ocupació
de la servitud de trànsit, no ha fet més que exercir l’acció pública prevista a
l’article 109 de la Llei de Costes, quan disposa:
ARTICLE 109 LLEI DE COSTES:
"1. Será pública la acción para exigir ante los órganos
administrativos y los Tribunales la observancia de lo
establecido en esta Ley y en las disposiciones que se dicten
para su desarrollo y aplicación.
2. La Administración, comprobada la existencia de la
infracción y siempre que el hecho denunciado no sea materia de
un expediente sancionador ya finalizado o en trámite, abonará a
los particulares denunciantes los gastos justificados en que
hubieran incurrido.”

I exerceix també l’acció pública en interposar el present recurs
potestatiu de reposició, quina finalitat no és cap altre més que exigir la
protecció, tutela, vigilància i salvaguarda del domini públic costaner i la no
ocupació irregular per obres il·legals, així com exigir el compliment i
observança de la legislació i normativa en matèria de costes.
Extrems, tots ells, que han de portar a l’estimació del present
recurs i a l’adopció de les actuacions administratives aquí interessades dins del
termini màxim de 3 mesos pel que fa a la inspecció de la zona i de les obres i a
la incoació de l’expedient de “deslinde” i de 24 mesos pel que fa a la seva
íntegra tramitació.

AL SERVEI PROVINCIAL DE
COSTES DE GIRONA SOL·LICITEM:
Per tot això,

Ens tingueu per interposat, en temps i forma, recurs potestatiu de
reposició contra la Resolució del Cap Provincial del Servei de Costes de Girona
de data 1 de Desembre de 2017 i en mèrits de tot allò que ha quedat dit,
ordeneu:
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1. La pràctica d’una inspecció sobre el terreny que verifiqui l’estat de les
obres, les condicions dels murs de tancament de parcel·les i de la
piscina i el seu emplaçament, tot constatant si les mateixes interrompen,
afecten o envaeixen la servitud de trànsit de 6 metres d’amplada i si
s’ajusten o no als requisits i condicions establertes a la legislació i
normativa estatal en matèria de costes.
2. La revisió de la delimitació del domini públic costaner i l’establiment d’un
atermenament de la Zona Marítim Terrestre, en la zona de la Cala del
Golfet, de conformitat amb allò establert a la legislació i normativa
aplicable, i atenent a la consideració del penya-segat coma sensiblement
vertical, als efectes de fixar les fites de la ZMT en el punt de coronació
del penya-segat.
Tot revisant la correcció o no de l’actual
atermenament, verificant el grau d’inclinació del penya-segat i incoant,
tramitant i aprovant un expedient de “deslinde y amojonamiento” seguint
el procediment aplicable que garanteixi la delimitació de la ZMT al punt
de coronament del penya-segat.
3. L’adopció de mesures de restauració, disciplina i sanció pel supòsit de
que es detectin en la inspecció la prohibició d’infraccions de la legislació
costanera per part de l’empresa Casa Calella SL o de les persones,
tècnics intervinents, dels instruments i responsables en les obres
referides.
4. Exigir l’adopció de mesures de restauració i que es garanteixi el lliure
pas i utilització de la servitud de trànsit en aquest punt de la costa amb
l’amplada mínima de 6 metres prevista en la legislació aplicable al cas.

Actuacions administratives que s’han d’efectuar, tramitar i resoldre
dins del termini de 3 mesos pel que fa a les pretensions 1, 3, 4 i a la incoació
de l’expedient de revisió de la delimitació de la ZMT a la zona de la Cala del
Golfet de Calella de Palafrugell (pretensió 2), disposant l’Administració d’un
màxim de 24 mesos per a la tramitació i resolució definitiva de l’expedient de
l’atermenament.
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