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de Contractació del Parlament de Catalunya
500-00015/12
Nomenament de l’òrgan qualificador 186

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de responsable de 
fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya
500-00016/12
Nomenament de l’òrgan qualificador 187



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.01. Projectes de llei 7 

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid  
de carboni dels vehicles de tracció mecànica
200-00009/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
22.11.2019 al 26.11.2019).
Finiment del termini improrrogable: 27.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE TERRITORI

Al President del Parlament
La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 20 de novembre de 2019, ha 

estudiat el text de la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals (tram. 202-00055/12), l’informe de la ponència i les esmenes presenta-
des pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, ha acordat d’establir el dictamen següent:

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals (tram. 202-00055/12)

Preàmbul

I
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre els ports situats en 

territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès general, en virtut 
del que disposa l’article 140 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Aquesta competència inclou en tot cas el règim jurídic, la planificació i la ges-
tió de tots els ports i instal·lacions portuàries; la gestió del domini públic necessari 
per a prestar el servei; el règim econòmic dels serveis portuaris, especialment les 
potestats tarifària i tributària, i la delimitació de la zona de serveis dels ports i la 
determinació dels usos, els equipaments i les activitats complementàries dins el re-
cinte portuari.

L’Estatut reforça, així, la competència exclusiva que l’article 9.15 de l’Estatut del 
1979 atribuïa a la Generalitat en aquesta matèria i a l’empara de la qual es va apro-
var la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya, la primera manifestació nor-
mativa en aquesta matèria, que es va promulgar en desplegament de la competència 
assumida en l’Estatut, per a constituir el marc d’ordenació tant dels ports gestionats 
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directament per l’Administració de la Generalitat, com dels construïts i explotats en 
règim de concessió administrativa.

La Llei 5/1998 va ser completada mitjançant el Reglament de policia portuària, 
aprovat pel Decret 206/2001, del 24 de juliol; el Reglament de desplegament de la 
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, aprovat pel Decret 258/2003, del 
21 d’octubre, i el Reglament de marines interiors de Catalunya, aprovat pel Decret 
17/2005, del 8 de febrer. Aquest conjunt de normes, que constitueixen el corpus le-
gislatiu portuari, ha ordenat el sistema portuari de Catalunya durant els últims anys. 
Encara que, en termes generals, els seus resultats poden qualificar-se de satisfacto-
ris, en l’actualitat, hi ha importants raons que aconsellen reformar el règim jurídic 
dels ports, amb la finalitat d’optimitzar aquest sector clau de les infraestructures.

En primer lloc cal fer esment de les circumstàncies territorials, econòmiques i 
socials, derivades del fet que Catalunya té una forta vinculació amb el mar, materia-
litzada en l’existència de ports esportius, pesquers, comercials, industrials i mixtos, 
amb un notable desenvolupament econòmic vinculat al turisme de qualitat.

En tots aquests àmbits hi ha dades objectives que revelen la transformació soferta 
pel sector portuari des de l’aprovació de la Llei 5/1998, amb una especial incidèn-
cia en el fet que actualment cal donar prioritat a la prestació de serveis respecte a la 
construcció de noves infraestructures.

A tall d’exemple, la necessitat d’un tractament adequat de la nàutica esportiva, 
que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor es-
tratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar 
la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que 
permeti comptar amb un nombre d’operadors i d’usuaris que desenvolupin activitats 
generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.

El trànsit portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de 
canvi. Un descens significatiu de les captures de pesca fresca descarregades en els 
ports de Catalunya ha motivat un procés integral de modernització de les llotges 
pesqueres, dirigit i coordinat per l’Administració portuària de la Generalitat, per tal 
d’aportar valor al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitza-
da i adequada a l’interès del sector pesquer.

Respecte al trànsit portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers 
anys, el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports de 
Catalunya ha evolucionat molt positivament, de manera que aquestes infraestructu-
res portuàries poden esdevenir un instrument rellevant en el desenvolupament eco-
nòmic del país per l’aportació que fan a l’economia productiva.

Aquest increment generalitzat de l’activitat econòmica als ports catalans ha por-
tat aparellada més presència de la iniciativa privada en aquestes infraestructures, la 
qual cosa ha provocat una millora en la quantitat i la qualitat dels serveis i les acti-
vitats oferts al públic i un reforç notable en els nivells de competència.

D’altra banda, en aquest període també s’han produït canvis de caràcter qualita-
tiu en els trànsits portuaris associats als vaixells, als passatgers i a les mercaderies. 
En efecte, les instal·lacions portuàries de Catalunya comencen a ésser destinació i 
base d’embarcacions d’esbarjo de grans eslores, d’entre vint i seixanta metres, un 
mercat que fins avui era aliè als ports catalans. La presència d’aquest tipus d’embar-
cacions exigeix importants obres de remodelació en les infraestructures portuàries 
per a satisfer aquesta demanda incipient.

Així mateix, els ports de Catalunya són un punt de referència en el mercat in-
ternacional de creuers turístics. Aquesta nova modalitat de trànsit portuari reclama 
dotar els ports d’estacions marítimes modernes i segures per a donar un servei efi-
cient als passatgers.

El transport de mercaderies també es consolida progressivament en els ports 
comercials, la qual cosa, sens dubte, comporta noves necessitats d’espai per a les 
empreses del sector.
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Aquesta suma de circumstàncies aconsella reformar la legislació portuària de 
Catalunya per a donar resposta als nous reptes que presenta aquest sector i reforçar 
la concepció dels ports com a operadors econòmics i prestadors de serveis.

La reforma i actualització del corpus legislatiu català en matèria portuària s’ins-
criu també en un context de canvi que la fa necessària i inajornable.

És el cas, a tall d’exemple, de la regulació de les tarifes per serveis portuaris; com 
a conseqüència de la doctrina elaborada pel Tribunal Constitucional sobre el concep-
te de prestació patrimonial de caràcter públic i les seves relacions amb el principi de 
reserva de llei, es va promulgar el text articulat de les taxes aplicables, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2010, del 3 d’agost, que regula les prestacions esmentades d’acord 
amb els conceptes i principis rectors del dret tributari, el contingut del qual s’incor-
pora, a mode de codificació, pràcticament de manera íntegra, a aquesta llei.

En aquest mateix ordre de coses, altres reformes normatives, que afecten matè-
ries tan vinculades amb l’ordenació del ports com són les relatives al patrimoni de 
les administracions públiques, la contractació pública, la protecció del medi ambient 
i la seguretat dels ports, especialment les promulgades en l’àmbit europeu, han su-
perat el marc establert per la Llei 5/1998.

II
En l’àmbit portuari, la promulgació d’aquesta llei ha de permetre actualitzar els 

principis de la política portuària de la Generalitat, adequant-los a la realitat present 
i projectant-los a la futura, de manera que resti garantida una adequada ordenació 
de la matèria.

A aquest respecte els objectius de l’ordenació portuària a Catalunya són, en pri-
mer lloc, i amb caràcter general, l’articulació d’un sistema portuari adaptat a les 
noves realitats socioeconòmiques, de manera que les infraestructures portuàries es 
posin al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país.

En segon terme, el de fixar un règim jurídic contractual adequat per al foment 
de les inversions en les infraestructures i els serveis portuaris sense perdre de vista 
la necessitat de simplificar, des del punt de vista administratiu, la relació entre els 
operadors del sector i l’Administració portuària.

En aquesta mateixa línia d’actuació és un objectiu de la Llei l’establiment de 
mesures que impulsin la promoció de les activitats nàutiques, d’esbarjo i esportives.

I, en darrer terme, però no per això menys important, ans al contrari, la Llei as-
pira a garantir la sostenibilitat ambiental de les infraestructures portuàries i de les 
activitats que s’hi desenvolupen, en compliment de la legislació aplicable en matèria 
de canvi climàtic.

III
Aquesta llei, amb 246 articles, s’estructura sistemàticament en quatre llibres, di-

vidits en els respectius títols, capítols i seccions: el llibre primer conté les disposi-
cions generals; el segon està dedicat al sistema portuari; el tercer regula el transport 
en aigües marítimes i continentals, i el quart recull el règim de policia i sancionador.

La part final conté dotze disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, 
una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

IV
El llibre primer, relatiu a les disposicions generals, conté un dels elements més 

innovadors de la Llei; es tracta del concepte de sistema portuari, configurat per totes 
les infraestructures portuàries situades en el territori de Catalunya i els serveis i les 
activitats que regula la Llei com a prestacions que s’ofereixen al públic per a satisfer 
les operacions i les necessitats marítimes i portuàries.

Aquesta categorització, en termes de sistema, al marge de coadjuvar a definir 
amb precisió l’àmbit d’aplicació de la Llei, pel que fa al seu vessant portuari, dota 
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les infraestructures i els serveis portuaris d’un element cohesionador i alhora verte-
brador de les polítiques que es projecten sobre aquest sistema portuari.

L’àmbit d’aplicació de la Llei es completa amb la referència als serveis de trans-
port en aigües marítimes i continentals prestats a títol onerós mitjançant embarca-
cions dotades de mitjans mecànics de propulsió que transcorrin íntegrament per 
Catalunya.

Un altre dels elements destacable d’aquest llibre primer és l’enumeració dels ob-
jectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en matèria de 
ports i transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, en els termes 
enunciats en aquesta exposició de motius.

Finalment, cal esmentar un altre dels aspectes que la Llei aporta com a novetat; 
es tracta del fet que els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb el 
nivell i la qualitat de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen.

Es tracta, en suma, d’aplicar als ports esportius un sistema de classificació anàleg 
al que existeix en els establiments hotelers. Aquesta qüestió, que queda merament 
enunciada, i pendent del que es desplegui per reglament, ha d’ésser un element dina-
mitzador dels ports esportius, en termes de qualitat i serveis als usuaris, incentivant 
la competència entre instal·lacions d’aquestes característiques.

V
El llibre segon és el nucli central de la Llei, per l’extensió i, molt especialment, 

pel fet que configura els diferents aspectes del sistema portuari: enunciat d’acord 
amb els cinc títols en què s’estructura, tracta de la planificació, l’ordenació i la cons-
trucció, de l’organització administrativa portuària de la Generalitat, del règim dema-
nial i contractual, dels serveis en el sistema portuari i, finalment, del règim econòmic 
i financer del sistema portuari.

Com s’ha assenyalat abans, un cop consolidat un sistema portuari amb un nom-
bre suficient d’infraestructures, la Llei ha de centrar l’atenció no tant en l’eventual 
construcció de noves instal·lacions sinó, fonamentalment, en la planificació, l’orde-
nació i la gestió de les que ja existeixen.

Pel que fa a la planificació, la Llei consolida la figura del Pla de ports com l’ins-
trument per mitjà del qual es determinen les grans línies de planificació i ordenació 
de les infraestructures i els serveis del sistema portuari, en el marc de les directrius 
que estableix el planejament territorial general.

D’altra banda, pel que fa als aspectes urbanístics, el plantejament és innovador, 
ja que la Llei crea la figura del Pla director urbanístic portuari, mitjançant el qual 
s’ordena la zona de servei d’un port i participa d’una doble naturalesa: urbanística 
però també de pla portuari.

L’organització administrativa portuària de la Generalitat es regula en el títol se-
gon d’aquest llibre segon, que disposa que les competències en matèria de ports 
s’exerceixen mitjançant el departament competent en matèria de ports i transports 
i l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat, ambdós amb la consideració d’Ad-
ministració portuària.

Aquest és un altre dels elements destacables de la Llei, per tal com defineix una 
nova organització administrativa portuària, que ha de fer possible la implantació 
d’un model únic de gestió portuària, a càrrec de Ports de la Generalitat, sens perju-
dici de les especificitats pròpies que cal preveure en funció de la diferent tipologia 
portuària i de gestió.

Així mateix, es crea el Consell de Ports, com a òrgan de consulta i assessorament 
en matèria portuària adscrit al departament competent en matèria de ports, que és 
cridat a ésser l’ens que garanteixi un grau de relació permanent entre el sector i l’Ad-
ministració portuària.

El títol tercer, sota l’epígraf de «règim demanial i contractual», agrupa, d’una 
banda, els preceptes que constitueixen el marc jurídic del domini públic portuari i, 
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de l’altra, els contractes administratius per a la construcció d’obres públiques por-
tuàries i la concessió de serveis de les infraestructures portuàries.

Pel que fa al domini públic portuari, cal tenir en compte que es configura so-
bre la base de dues premisses: la titularitat pública dels béns i la seva afectació al 
desenvolupament de les operacions portuàries, amb una gestió que s’ha de basar en 
principis d’eficiència i rendibilitat, sense oblidar que cal preservar-ne la integritat i 
les característiques naturals, com a inscrit en l’àmbit del domini públic marítim ter-
restre, és a dir, en un patrimoni públic natural d’alt valor ambiental.

La Llei configura aquest domini públic de manera que, un cop definits els béns 
que l’integren, se centra en la gestió d’aquest domini públic, en virtut dels títols de-
manials propis d’aquest àmbit d’actuació, com són especialment la concessió dema-
nial i l’autorització, sempre basant-se en criteris d’utilització rendible i eficient.

En la línia de la necessària simplificació de tràmits, s’incorpora un sistema de lli-
cències, comunicacions i declaracions responsables per a l’exercici d’activitats eco-
nòmiques en les infraestructures portuàries sota la premissa del seu exercici lliure 
i en règim de competència real i efectiva per qualsevol persona física o jurídica que 
compleixi els requisits establerts.

El capítol quart d’aquest títol tercer del llibre segon conté les determinacions de 
la llei en matèria de contractes administratius per a la construcció d’obres públiques 
portuàries o la concessió de serveis de les infraestructures portuàries.

El punt de partida és la consideració de les activitats regulades com a operacions 
d’obra pública o de servei públic, en els termes establerts per la llei, amb necessària 
remissió a les normes de contractació del sector públic.

Pel que fa les especialitats establertes en la Llei, aquestes responen a l’objectiu 
de fixar les bases d’un sistema concessional més flexible i incentivador de les inver-
sions. Un dels objectius estratègics d’aquesta llei és el de configurar un règim con-
cessional per als ports esportius i les dàrsenes esportives que, sempre en el marc de 
la normativa sobre contractes del sector públic, aporti solucions a les problemàtiques 
que les diferents conjuntures pugin generar.

A tall d’exemple, en el cas dels terminis concessionals, se’n preveu, tant en aquest 
àmbit contractual com en el demanial, l’adequació no només per als casos en què 
estigui prevista en el títol concessional, sinó, especialment, quan l’empresa gestora 
aborda inversions rellevants, i sempre per a garantir la viabilitat de la instal·lació.

En un altre ordre de coses, mereixen un esment especial els aspectes ambientals. 
D’una banda, la referència al canvi climàtic, i en concret al fet que l’Administració 
portuària, d’acord amb el que determini la normativa en aquesta matèria, pugui re-
querir a les entitats gestores de les infraestructures portuàries l’elaboració d’estudis 
tècnics sobre la modificació del clima marítim i el seu efecte sobre les infraestruc-
tures, els serveis i les operacions portuàries, i prendre les mesures que en cada cas 
resultin escaients.

I, d’altra banda, el tractament en l’àmbit d’aquest domini públic portuari, d’as-
pectes com els dragatges, els abocaments o la gestió dels residus i altres elements 
contaminants.

El títol quart s’ocupa dels serveis en el sistema portuari, de manera que reconfi-
gura l’actual classificació dels serveis portuaris en generals i específics, conceptua 
com a generals les operacions portuàries a les quals la Llei atribueix tal caràcter i la 
titularitat de les quals es reserva l’Administració portuària.

En aquest sentit, la Llei també innova, en la mesura que dota del marc jurí-
dic adequat aquestes operacions portuàries, configurades com les que existeixen 
de manera permanent a totes les instal·lacions portuàries, que presta directament 
l’Administració portuària o la persona que explota la instal·lació portuària, amb in-
dependència que siguin sol·licitades o no pels usuaris i que es financen directament 
a càrrec del pressupost de Ports de la Generalitat o mitjançant les quotes de mante-
niment en el cas de gestió indirecta.
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De la seva banda, els serveis portuaris específics es caracteritzen pel fet que totes 
les instal·lacions portuàries n’han de comptar, i que, en les instal·lacions portuàries 
gestionades per l’Administració portuària, els presten persones físiques o jurídiques 
o entitats sense personalitat jurídica diferents de les encarregades de l’explotació 
portuària, sens perjudici que en circumstancies excepcionals l’Administració por-
tuària pugui assumir-ne la prestació efectiva. En qualsevol cas, qui presta el servei 
és directament retribuït pel destinatari d’aquest servei, ja que es presten a petició 
prèvia dels usuaris.

Cal destacar, en aquest sentit, la detallada regulació de serveis com ara els del 
practicatge, l’amarratge i desamarratge d’embarcacions, el remolc portuari, la re-
cepció de residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de càrrega, i la 
càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i el transbord de mercaderies.

Per tant, la Llei defineix el règim jurídic dels serveis portuaris, les seves carac-
terístiques principals i les seves formes de prestació i reconeix la llibertat d’accés a 
qualsevol persona que disposi dels requeriments legalment establerts, amb la prohi-
bició expressa d’un règim d’exclusivitat o monopoli.

Dins d’aquest títol també es regula la cessió de tota tipologia d’elements portua-
ris i el règim específic dels punts d’amarratge i en trànsit, entre altres, i també el 
xàrter nàutic.

Es tracta, en suma, en un marc d’activació econòmica, d’un element fonamental 
per a la promoció de la nàutica esportiva, com a activitat sotmesa a regles de mercat, 
en la qual cal arbitrar mesures que facilitin una correcta gestió de l’oferta.

A aquest respecte cal destacar que aquests contractes es regeixen pel dret privat, 
pel que fa a les relacions entre les parts contractuals, sens perjudici que s’han de 
subjectar a la normativa vigent en matèria portuària.

En el cas concret de la cessió dels punts d’amarratge és, com s’ha assenyalat, un 
element portuari essencial quan es tracta de nàutica esportiva, que es configura en 
termes de dret d’ús preferent. Quant al seu règim d’ús, la Llei dona cobertura ex-
pressa a l’estada de les tripulacions en l’embarcació, com a complement de l’activitat 
principal, que és la navegació, sempre amb la comunicació a la direcció del port.

Per contra, la Llei prohibeix expressament l’ús d’artefactes per a usos habitacio-
nals, residencials, hotelers o altres tipologies d’usos i activitats turístiques; d’aquesta 
manera s’evita que es desvirtuï la finalitat per a la qual es posa en servei una infra-
estructura portuària.

El darrer capítol d’aquest títol quart es destina a donar cobertura a determinades 
singularitats del sector pesquer, de manera que, d’una banda, es garanteix que els 
ports amb instal·lacions portuàries destinades al sector pesquer disposin d’instal·laci-
ons per a l’amarrament i la descàrrega dels productes pesquers i de les instal·lacions 
per a la manipulació, la preparació, la comercialització i la distribució dels produc-
tes pesquers, i de l’altra banda, es garanteix que les naus de classificació i venda de  
peix, les tradicionals llotges, es configurin com a béns afectes al servei portuari  
de titularitat pública destinades a la primera venda dels productes de la pesca i cen-
tres de control i comercialització amb les garanties necessàries.

El règim tributari del sistema portuari establert en el títol cinquè d’aquest llibre 
segon recull en bona part el contingut del text articulat de les taxes aplicables, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2010, del 3 d’agost, i el fa extensiu a tot el sistema portua-
ri. Així mateix, s’hi introdueixen algunes lleugeres modificacions amb la finalitat de 
simplificar-ne i millorar-ne l’aplicació als diversos sectors portuaris.

Aquest règim tributari es regeix per criteris d’equitat i de suficiència financera. 
Pel que fa al primer, en la mesura que les activitats econòmiques que es  desenvolupen 
a l’empara de la Llei i que, d’una manera o altra, són beneficiàries d’un aprofitament 
privatiu o especial del domini públic o de l’activitat de l’Administració portuària, 
han d’aportar una contraprestació econòmica adequada al sistema. I, pel que fa al 
segon, la suficiència financera de l’Administració portuària està en el fet que els seus 
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ingressos li han de permetre, en règim d’autonomia econòmica, afrontar les despe-
ses d’explotació, conservació, depreciació i amortització, les obligacions legalment 
exigibles, i el manteniment i la millora de les condicions mediambientals i de se-
guretat de les instal·lacions i els serveis que gestiona o presta directament, tot això 
de manera compatible amb l’obtenció d’un rendiment raonable en l’explotació que 
permeti el finançament de les inversions i les despeses destinades a la creació, l’am-
pliació i la millora de les infraestructures i les superestructures portuàries.

Per a fer-ho possible, el senyal econòmic del benefici obtingut o del cost del ser-
vei prestat es trasllada als titulars de les activitats destinatàries mitjançant les taxes, 
els cànons i altres figures regulades en el títol cinquè per a la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic portuari, i també pels serveis i les activi-
tats que duu a terme l’Administració portuària.

I, per tal d’assolir el principi de suficiència financera de les operacions portuà-
ries, la Llei estableix que els ingressos econòmics de l’Administració portuària han 
de passar a ésser part del pressupost d’ingressos de Ports de la Generalitat, de ma-
nera que aquests recursos estan afectats íntegrament al compliment dels objectius  
i les finalitats de l’empresa en règim d’autonomia financera.

Un esment especial mereix la creació de la taxa pel servei portuari de recepció 
obligatòria dels residus generats pels vaixells, aplicable als vaixells o les embarca-
cions que accedeixen per via marítima o fluvial a una infraestructura portuària de 
competència de la Generalitat de Catalunya, que és conseqüència de la Directiva 
2000/59/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de novembre, sobre instal-
lacions portuàries de recepció de residus generats per vaixells i residus de càrrega.

Finalment, pel que fa a aquest àmbit tributari, la Llei també regula el cànon per 
prestació de serveis portuaris i l’exercici d’activitats comercials i industrials amb 
usos lucratius. I, per a les matèries en què l’Administració portuària actua en règim 
de lliure competència i en què les activitats no siguin de sol·licitud o recepció obli-
gatòria per als particulars, la Llei estableix el règim jurídic dels preus privats cor-
responents.

VI
El llibre tercer de la llei conté la regulació dels serveis de transport de passat-

gers, el seu règim de prestació i els requisits de prestació mitjançat un sistema de 
comunicacions prèvies.

Aquesta regulació, que té com a antecedent l’efectuada mitjançant la Llei 
10/2000, del 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i fluvials, 
es projecta en dos àmbits, el del transport en aigües marítimes i el del transport en 
aigües continentals, de manera que comprèn tant els transports amb finalitats tu-
rístiques com el desplaçament a llocs per a fer pràctiques esportives, i, en general, 
qualsevol activitat comercial que comporti el transport de persones en embarcacions 
proveïdes de mitjans mecànics de propulsió.

Resta exceptuat del seu àmbit d’aplicació el lloguer d’embarcacions d’esbarjo, 
amb patró o sense patró, que no té la consideració, als efectes d’aquesta llei, de 
transport de persones.

Aquests serveis de transport de persones es classifiquen en línies regulars, que 
són les que estan subjectes a itineraris, freqüència d’escales, preus i altres condi-
cions de transport prèviament establertes i que es presten amb una periodicitat pre-
determinada, i les línies no regulars o ocasionals, que són totes les que, per llurs 
característiques, no puguin considerar-se regulars.

En aquest àmbit regeix el principi de llibertat de prestació, sobre la base del qual 
qualsevol persona que compleixi els requisits establerts en la llei pot exercir, i en rè-
gim de competència real i efectiva, els serveis de transport de persones.
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La principal novetat en aquesta matèria resideix en el fet que, en un context de 
simplificació administrativa, es passa d’un sistema d’autorització a un règim de co-
municació, per donar compliment a les disposicions de la normativa europea.

VII
El llibre quart s’ocupa del règim de policia portuària amb la finalitat de garan-

tir l’adequat desenvolupament de les operacions portuàries i la seguretat dels espais 
portuaris, de manera que es perfecciona la tipificació de les infraccions administra-
tives, tant en l’àmbit portuari com de transport marítim, d’acord amb el principi de 
reserva de llei.

D’altra banda, sens perjudici de mantenir els aspectes generals en matèria d’ins-
pecció i vigilància, addicionalment s’especifiquen les mesures de policia portuària i 
el règim de les ordres individuals, que reforcen la potestat portuària en aquest àmbit.

La regulació es reforça en alguns aspectes com ara l’abandonament de vaixells i 
les mesures provisionals o cautelars, i s’hi incorporen altres qüestions com l’embar-
gament i la retenció judicial o administrativa, la negativa a l’entrada i a la prestació 
de serveis i activitats i la inspecció dels serveis de transport.

VIII
La part final de la Llei resta integrada per un total de dotze disposicions addicio-

nals, sis de transitòries, una disposició derogatòria i dues de finals.
Cal destacar, en primer lloc, la disposició addicional primera, que articula un 

procediment de renovació de concessions i contractes de concessió de serveis de les 
infraestructures portuàries, amb l’objectiu de permetre anticipar aquest procés de 
renovació contractual sense haver d’esperar a la finalització del termini concessio-
nal, amb la problemàtica que en ocasions això comporta.

En tot cas es garanteix que la decisió última resta en l’àmbit de l’Administració 
portuària, com no podia ser d’altra manera, ja que pot decidir si gestiona la infraes-
tructura portuària directament o indirectament, si estima necessari diferir el procés 
a una nova licitació en el moment en què finalitzi la vigència del títol administratiu 
o si opta per iniciar l’expedient de contractació corresponent.

D’altra banda, en un context de promoció de les activitats que es desenvolupen 
en l’entorn portuari, la disposició addicional tercera conté un mandat per a l’Admi-
nistració portuària, que, amb la col·laboració de les entitats representatives del sec-
tor, ha de promoure les accions que resultin pertinents per al foment de la navegació 
esportiva, especialment la navegació a vela.

En una línia anàloga a l’anterior, la disposició addicional sisena estableix que 
l’Administració portuària ha de vetllar perquè el sistema portuari ofereixi un nom-
bre raonable d’amarratges destinats a la nàutica popular, entesa com la que es des-
envolupa en embarcacions que no superen els set metres d’eslora, i preferentment a 
les embarcacions d’un nivell baix d’emissions.

Amb la finalitat de reforçar el marc d’exercici de les funcions de policia adminis-
trativa dels espais portuaris, i, dins d’aquest, el paper de les entitats concessionàries 
que gestionen infraestructures i serveis portuaris en els termes que estableix la llei, 
la disposició addicional cinquena atribueix la consideració d’agents de l’autoritat als 
empleats de les dites entitats, quan siguin designats per a l’exercici de funcions in-
ternes de vigilància de l’activitat.

La disposició addicional setena és de singular importància, ja que conté el marc 
jurídic aplicable a les marines interiors de Santa Margarida i Empuriabrava.

La Llei opta, a diferència de normes anteriors, per regular aquestes dues realitats 
portuàries de manera específica, com a infraestructures portuàries singulars, situa-
des en una urbanització marítim terrestre.

I en aquest context regulador s’atorga un important paper als ajuntaments res-
pectius, de manera que exerceixen les funcions de conservació, manteniment i vi-
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gilància del conjunt de la urbanització marítim terrestre, inclosos els canals o vials 
navegables.

Llibre primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular el sistema portuari i el transport de passatgers 

en aigües marítimes i continentals que són competència de la Generalitat.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica:
a) Al sistema portuari que és competència de la Generalitat.
b) Al transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, prestat a tí-

tol onerós mitjançant embarcacions dotades de mitjans mecànics de propulsió, que 
transcorre íntegrament per Catalunya.

Article 3. Objectius
Les polítiques de la Generalitat en matèria de ports i de transport en aigües ma-

rítimes i continentals han de satisfer els objectius següents:
a) Articular un sistema portuari que posi les infraestructures portuàries al servei 

de la promoció econòmica, industrial, logística, nauticoesportiva, pesquera, turística 
i social del país.

b) Establir l’organització administrativa i de gestió que es plantegi per a posar-la 
al servei dels operadors del sector, amb especial atenció a la transparència i la sim-
plificació administrativa en la relació entre aquests operadors i l’Administració por-
tuària, amb criteris d’eficàcia i eficiència.

c) Fixar un règim jurídic contractual adequat per al foment de la col·laboració 
pública i privada que es materialitzi en les inversions en les infraestructures i els 
serveis portuaris.

d) Promoure activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives, de recerca científica i 
culturals associades.

e) Integrar els ports en llur entorn territorial i vincular-los a la resta d’infraes-
tructures de mobilitat.

f) Vetllar per la sostenibilitat ambiental de la infraestructura i de les activitats 
que s’hi duen a terme, en un context de canvi climàtic.

g) Exercir les activitats de transport de passatgers en aigües marítimes i con-
tinentals de manera sostenible i segura per als usuaris.

h) Establir un règim tributari del sistema portuari just i proporcionat, que en ga-
ranteixi la viabilitat i la sostenibilitat des del punt de vista econòmic i financer, i la 
generació de recursos susceptibles d’ésser reinvertits en la millora del mateix siste-
ma portuari.

Article 4. El sistema portuari
El sistema portuari és configurat per les infraestructures portuàries la gestió de 

les quals és competència de la Generalitat i pels serveis i les activitats que regula 
aquesta llei, com a prestacions que s’ofereixen al públic per a satisfer les operacions 
i les necessitats marítimes i portuàries.

Article 5. Tipologia d’infraestructures portuàries
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Port: el conjunt d’aigües abrigades i d’aigües exteriors adjacents d’aproximació 

i fondeig, d’espais terrestres que hi són contigus i d’instal·lacions i d’accessos terres-
tres que tenen les condicions físiques naturals o artificials i, si escau, d’organització 
necessàries per a fer les operacions pròpies de cada port i requerides, per raó de l’ús 
particular a què es destini, per la flota mercant, pesquera o esportiva i pels usuaris. 
Inclou les instal·lacions portuàries, enteses com el conjunt d’obres civils d’infraes-
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tructura, d’edificació o de superestructura, i també el conjunt d’instal·lacions mecà-
niques i xarxes tècniques de servei situades al port i destinades a facilitar el tràfic 
portuari.

b) Instal·lació marítima menor: el conjunt d’espais, obres i instal·lacions fixos o 
desmuntables per al servei de les embarcacions o les persones i per a la càrrega que, 
per la seva naturalesa menor, no pot ésser considerat port marítim i que ocupa es-
pais de domini públic maritimoterrestre no inclosos en la zona de servei dels ports. 
Tenen aquesta consideració els embarcadors, els molls de pilons, els varadors i al-
tres instal·lacions anàlogues que no siguin part d’un port o no hi estiguin adscrites.

2. Els ports es classifiquen en:
a) Ports marítims i fluvials, per raó del caràcter de les aigües abrigades.
b) Ports artificials i naturals, per raó de l’origen de l’abric, segons si requerei-

xen l’execució d’obres d’abric. En particular, són ports naturals els constituïts per 
les aigües abrigades per la mateixa disposició natural del terreny o els parcialment 
abrigats que es destinen a l’ancoratge de temporada d’embarcacions de pesca i es-
portives o d’esbarjo.

c) Ports comercials, industrials, pesquers, esportius i mixtos, per raó de l’ús o la 
destinació, segons si es destinen, exclusivament o principalment, a una d’aquestes 
activitats o a diverses.

d) Ports base o d’hivernada i ports de temporada, per raó del nivell d’abric i de 
serveis que ofereixen.

Article 5 bis. Definicions
Als efectes d’aquesta llei s’entén per:
a) Aigües portuàries: les superfícies d’aigua incloses dins la zona de servei d’un 

port o instal·lació portuària menor.
b) Arqueig brut: el que figura en el certificat internacional estès d’acord amb el 

Conveni internacional sobre arqueig de vaixells, aprovat a Londres el 23 de juny de 
1969, anomenat abreujadament GT. Si un vaixell no disposa del certificat esmentat, 
pot recórrer al valor que com a tal figuri en el Lloyd’s Register of Shipping. En el  
supòsit que el vaixell presenti un certificat del seu arqueig brut mesurat segons  
el procediment de l’Estat de la seva bandera, denominat abreujadament TRB, o sigui 
aquest el que aparegui en el Lloyd’s Register of Shipping, l’Administració portuà-
ria li ha d’assignar un arqueig nou a partir de les dimensions bàsiques del vaixell. 
Aquesta assignació s’ha de fer aplicant la fórmula següent: GT (Londres provisio-
nal) = 0,4 x E x M x P, en què: E = l’eslora màxima total en metres, M = mànega 
màxima total en metres i P = puntal de traçat en metres. En el supòsit de construc-
ció, l’arqueig brut és el corresponent al vaixell acabat; en el cas de desballestament, 
l’arqueig brut és la meitat de l’original.

c) Atracada: l’operació portuària que consisteix a acostar unes embarcacions a 
unes altres o a elements fixos d’amarrament i defensa.

d) Atracada en punta: la disponibilitat d’un lloc d’amarrament en pantalà o moll, 
de manera que l’embarcació queda sensiblement perpendicular a aquest i fixant un 
dels extrems (proa o popa) d’aquell al pantalà o moll i l’altre extrem a un fondeig 
permanent o a l’ancora.

e) Calat màxim: el calat de traçat definit segons la regla 4.2 del Reglament per a 
la determinació dels arqueigs brut i net dels vaixells, que figura com a annex I del 
Conveni internacional sobre arqueig de vaixells, del 23 de juny de 1969, i, si de cas 
hi manca, el que figura en el Lloyd’s Register of Shipping.

f) Capità o patró: la persona que, en possessió del títol corresponent, exerceix 
el comandament i la direcció del vaixell o embarcació en tots els seus aspectes, i 
també les altres funcions públiques i privades que li atribueixi la normativa vigent.



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 17 

g) Càrrega de mercaderies: l’operació portuària d’intercanvi del mode terrestre 
al marítim que consisteix en l’entrada de les mercaderies a la zona de servei per via 
terrestre i sortida d’aquesta o els seus productes derivats per via marítima.

h) Consignatari del vaixell: la persona física o jurídica que actua en nom i repre-
sentació del navilier o propietari del vaixell.

i) Creuer: vaixell de persones que compleix els següents requisits: (i) que entra 
en un port i és despatxat amb aquest caràcter per les autoritats competents i, (ii) que 
té un nombre de passatgers en règim de creuer que supera el 50% del total de pas-
satgers.

j) Dàrsena: el conjunt de superfícies de terra i aigua incloses a la zona de servei 
d’un port, destinades de manera preferent al servei de la flota mercant, pesquera o 
esportiva o a les activitats turístiques o recreatives complementàries.

k) Descàrrega de mercaderies: l’operació portuària d’intercanvi del mode ma-
rítim al terrestre que consisteix en l’entrada de les mercaderies a la zona de servei 
per via marítima i sortida d’aquestes o els seus productes derivats per via terrestre.

l) Embarcació d’esbarjo: el vaixell civil de qualsevol tipus, amb independència 
del seu mitjà de propulsió, destinat a la realització d’activitats d’esbarjo i lleure sen-
se ànim de lucre o per a la pesca no professional.

m) Embarcació de base: la que té autoritzada l’estada en la infraestructura por-
tuària per a un període igual o superior a sis mesos.

n) Embarcació transeünt: la que, no essent de base, té autoritzada la seva estada 
per un període limitat, inferior a sis mesos.

o) Entrada: l’operació portuària consistent en l’accés del vaixell a la zona de ser-
vei per via marítima.

p) Eslora màxima: la mesura d’un vaixell presa al seu llarg, des de la proa fins 
a la popa. Als efectes d’aquesta llei, l’eslora màxima és la que figura en el Lloyd’s 
Register of Shipping, en la documentació del vaixell o, si de cas hi manca, la que 
resulti de l’amidament que practiqui directament l’Administració portuària. En el 
cas d’embarcacions d’esbarjo s’ha de prendre la màxima distància existent entre els 
extrems dels elements més sortints de proa i popa de l’embarcació i els seus mitjans 
auxiliars.

q) Estada: l’operació portuària consistent en el fondeig o permanència del vaixell 
en les aigües portuàries.

r) Instal·lació desmuntable: la que (i) requereix com a màxim obres puntuals 
de fonamentació, que en tot cas no sobresurtin del terreny; (ii) està constituïda per 
elements de sèrie prefabricats, mòduls, panells o similars, sense elaboració de ma-
terials en obra ni utilització de soldadures; (iii) es munta i desmunta mitjançant pro-
cessos seqüencials, i permet fer-ne l’aixecament sense enderrocament i el conjunt 
d’elements de la qual és fàcilment transportable.

s) Instal·lació portuària receptora de residus: tota instal·lació fixa, flotant o mòbil 
capaç de rebre deixalles generades per vaixells i residus de càrrega.

t) Lloc de fondeig d’ancoratge amb amarratge a mort: la disponibilitat d’un 
amarratge subjecte a un punt fix del fons que permeti fixar la proa o la popa del vai-
xell, de manera que aquest quedi a la gira.

u) Llotja: la instal·lació prevista per a l’exposició i primera venda dels productes 
pesquers frescs situada a la zona de servei i autoritzada pels òrgans competents en 
matèria d’ordenació del sector pesquer.

v) Màniga màxima: l’amplària màxima del vaixell, excloent-ne els membres, me-
surada en la línia de màxima càrrega de compartimentat o per sota d’aquesta.

w) Marina seca: el conjunt d’obres i instal·lacions terrestres autoritzades per l’Ad-
ministració portuària per emmagatzemar-hi embarcacions d’esbarjo i, si escau, fer-
hi les activitats d’avarar-les, encallar-les, custodiar-les o reparar-les.
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x) Navegació exterior a la Unió Europea: la que s’efectua entre ports o punts si-
tuats en zones en les quals els estats membres de la Unió Europea exerceixen sobi-
rania, drets sobirans o jurisdicció i ports o punts situats fora d’aquestes zones.

y) Navegació d’esbarjo o esportiva: la navegació l’objecte exclusiu de la qual és 
l’esbarjo, la pràctica de l’esport sense propòsit lucratiu o la pesca no professional, 
pel seu propietari o per altres persones, mitjançant l’arrendament, el contracte de 
passatge, la cessió o per qualsevol altre títol, sempre que en aquests casos el vaixell 
o embarcació no sigui utilitzat per més de dotze persones, sense comptar amb la 
seva tripulació.

z) Navegació interior a la Unió Europea: la que s’efectua entre ports o punts si-
tuats en zones en les quals els estats membres de la Unió Europea exerceixen sobi-
rania, drets sobirans o jurisdicció.

a’) Navilier: la persona física o jurídica que, utilitzant vaixells mercants propis o 
aliens, en fa l’explotació, encara que no constitueixi la seva activitat principal, sota 
qualsevol modalitat admesa pels usos internacionals.

b’) Operacions portuàries: el conjunt de serveis, subministraments, activitats i 
modalitats d’utilització dels béns, equips i instal·lacions destinades a facilitar, coor-
dinar i controlar en condicions de seguretat, salubritat, eficiència i indemnitat me-
diambiental, l’accés, estada, trànsit i sortida dels vaixells, embarcacions, passatgers, 
tripulants, vehicles, mercaderies i productes de la pesca de la zona de servei dels 
ports i instal·lacions marítimes menors.

c’) Passatgers en règim de creuer turístic: les persones, en règim de transport, 
bé perquè el port d’embarcament coincideix amb la destinació final de llur viatge 
o bé perquè està en trànsit en un port, el qual ha d’estar emparat per un mateix 
contracte de transport.

d’) Passatgers en règim de transport: les persones que viatgen a bord d’un vai-
xell, inclosos els conductors de vehicles, que no tingui la condició de tripulant.

e’) Propietari del vaixell: la persona titular dominical o persona titular del dret a 
gaudir i disposar del vaixell.

f’) Transbord de mercaderies: l’operació portuària que consisteix en el trasllat de 
les mercaderies d’un vaixell a un altre sense detenir-se en els molls i amb presència 
simultània de tots dos vaixells durant les operacions.

g’) Trànsit marítim: l’operació portuària que consisteix en la transferència de 
mercaderies o elements de transport en el mode marítim, en què aquestes són des-
carregades d’un vaixell al moll i, posteriorment, tornen a ésser carregades en un 
altre vaixell, o al mateix vaixell en diferent escala, sense sortir de la zona de servei 
del port.

h’) Trànsit terrestre: l’operació portuària que consisteix en la transferència de 
mercaderies o elements de transport en el mode terrestre, en què l’entrada i sortida 
de la zona de servei del port és per la via terrestre.

i’) Transport marítim de curta distància: el moviment de mercaderies i persones 
per mar entre ports situats en territori de la Unió Europea o entre aquests ports i 
els situats en països no europeus amb una línia de costa en els mars riberencs que 
envolten Europa.

j’) Urbanització maritimoterrestre: la integrada per una marina interior i els ter-
renys de la urbanització que han de constituir un sector de planejament urbanístic 
vinculat a la marina, d’ús preferentment residencial.

k’) Vaixell: qualsevol embarcació, plataforma o artefacte flotant, amb desplaça-
ment o sense, apte per a la navegació.

l’) Vaixell pesquer: el vaixell civil de qualsevol tipus utilitzat comercialment per 
a la captura de peixos o altres recursos vius del mar.

m’) Vaixell turístic local: el vaixell que fa excursions amb finalitat turística, amb 
escales o sense, a una distància màxima de cinquanta milles des del port base.
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Article 6. Elements i característiques tècniques de les infraestructures 
portuàries
Les característiques tècniques, els elements, els serveis, les activitats i altres re-

quisits que, amb caràcter mínim, han de tenir les infraestructures portuàries s’han 
de determinar per reglament, tenint en compte llur naturalesa o destinació. En qual-
sevol cas, els ports base o d’hivernada han de garantir durant tot l’any les condicions 
que es determinin com a mínimes.

Article 7. Categories de ports esportius
Els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb el nivell i la qualitat 

de llurs instal·lacions i dels serveis que ofereixen, en els termes que es determinin 
per reglament.

Llibre segon. El sistema portuari

Títol I. Planificació, ordenació i construcció

Capítol I. Pla de ports

Article 8. Objecte i naturalesa
1. El pla de ports és l’instrument per mitjà del qual es determinen les grans línies 

de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari 
que és competència de la Generalitat, en el marc de les directrius que estableix el 
planejament territorial general.

2. El pla de ports té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, i s’ha de tramitar i aprovar 
d’acord amb el que disposa aquesta norma.

Article 9. Contingut
1. El pla de ports ha de tenir, com a mínim, els continguts següents:
a) La determinació dels objectius i les bases del pla.
b) La prognosi estratègica de l’activitat futura, basada en un estudi de la deman-

da i de les previsions d’evolució dels diferents sectors d’activitat.
c) La determinació, en el període de vigència del pla, de les directrius i de les 

actuacions que cal fer-hi d’acord amb els objectius de l’article 3.
d) La determinació dels mitjans econòmics, financers i organitzatius necessaris 

per al desenvolupament i l’execució del Pla.
e) La definició dels indicadors de seguiment del pla i els criteris per a revisar-lo.
f) L’establiment dels criteris per a la sostenibilitat ambiental, econòmica i so-

cial del sistema portuari de Catalunya, que incorpori una avaluació sobre el nombre 
d’instal·lacions portuàries existents i llurs eventuals ampliacions, i també les limita-
cions a l’establiment de nous ports.

g) La definició de les activitats de servei públic d’acord amb aquesta llei.
2. El Govern ha de concretar per reglament el contingut del pla de ports.

Capítol II. Ordenació sectorial i urbanística de la zona de servei 
portuària

Article 10. La zona de servei portuària
1. Els ports i les instal·lacions marítimes menors han de disposar d’una zona de 

servei formada per les superfícies de terra i aigua necessàries per al desenvolupa-
ment de les operacions portuàries, els espais de reserva que garanteixin la possibi-
litat de desenvolupament de l’activitat portuària i els que es puguin destinar a usos 
portuaris complementaris. Les superfícies d’aigua incloses dins la zona de servei 
són les aigües portuàries interiors protegides o delimitades per instruments de se-
nyalització, les exteriors immediatament adjacents a les obres d’abric i de bocana i 
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les que són necessàries per a fer les operacions d’aproximació al port i de fondeig, 
en els termes que es determinin per reglament.

2. Els usos admissibles en la zona de servei portuària poden ésser bàsics i com-
plementaris:

a) Són usos portuaris bàsics els relacionats amb el desenvolupament de les opera-
cions portuàries i la xarxa bàsica de distribució de serveis i viària. Els usos portuaris 
bàsics, en funció de la vinculació a la destinació pròpia de cada port, es classifiquen 
en comercials, nauticoesportius, pesquers, industrials i logístics.

b) Són usos portuaris complementaris els usos que el planejament urbanístic 
considera compatibles amb les operacions i les activitats portuàries que contribuei-
xen a la sostenibilitat i a l’equilibri econòmic i social del port. Tenen, en tot cas, 
aquesta consideració els usos destinats a integrar el sistema portuari amb el seu 
entorn urbà, com els turístics, d’estada de la tripulació, de restauració, comercials, 
esportius, de serveis, culturals, recreatius, firals i d’exposicions.

3. Dins la zona de servei portuària, les zones corresponents a vials d’accés al 
port, vials interiors de lliure accés i qualsevol zona on no hi hagi restricció per a 
l’accés de vianants, i també les obres de defensa no utilitzables, tenen la conside-
ració de zones d’aprofitament públic i gratuït. Aquestes zones no resten subjectes a 
l’impost de béns immobles, de conformitat amb la normativa reguladora de les fi-
nances locals.

Article 11. L’ordenació portuària dins la zona de servei
1. Correspon a l’Administració portuària, en l’exercici de les seves potestats d’ad-

ministració i policia de l’espai portuari, distribuir els àmbits següents:
a) Els serveis, les activitats i les instal·lacions sobre la superfície d’aigua.
b) Els serveis, les activitats i les instal·lacions sobre la superfície de terra que no 

tinguin component edificatori.
c) Les obres d’infraestructura que no signifiquin una modificació substancial 

d’aquesta.
2. La distribució dels àmbits portuaris a què es refereix l’apartat 1 s’ha de reflec-

tir documentalment d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
3. S’han d’establir per reglament les condicions de dimensionament i la resta 

de paràmetres de la dotació d’aparcaments d’acord amb l’ordenació urbanística de  
la zona de servei. Aquest dimensionament ha de tenir en compte la mobilitat ge-
nerada i la seva contribució a la sostenibilitat econòmica de l’explotació portuària.

4. La superfície màxima permesa per als usos previstos a la zona de servei s’ha 
de determinar per reglament.

Article 12. La coordinació amb el planejament urbanístic
Els instruments de planejament urbanístic general i derivat aprovats inicialment 

que afectin la zona litoral de Catalunya han d’ésser informats per l’Administració 
portuària pel que fa als aspectes en què té competència, sens perjudici de la resta 
d’informes exigibles. El règim jurídic aplicable a aquests informes és el que regula 
la legislació urbanística per a les administracions sectorials que han d’informar so-
bre els instruments de planejament.

Article 13. Pla director urbanístic portuari
1. L’ordenació urbanística de la zona de servei es fa mitjançant la figura del pla 

director urbanístic portuari.
2. Els plans directors urbanístics portuaris han de:
a) Delimitar amb precisió la zona de servei, la qual pot tenir caràcter discontinu.
b) Qualificar la zona de servei portuària com a sistema general portuari.
c) Establir les determinacions bàsiques relatives a l’accessibilitat exterior i inte-

rior, i a l’edificabilitat i la volumetria i els seus usos, coherentment amb el model 
territorial i l’estructura general i orgànica del municipi.
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3. El pla director urbanístic portuari té naturalesa urbanística i també de pla 
portuari. En allò que no regula expressament aquesta llei, li són aplicables el règim 
jurídic i les determinacions dels plans directors urbanístics, de conformitat amb la 
normativa vigent en matèria d’urbanisme de Catalunya.

4. El pla director urbanístic portuari es formula, es tramita i s’aprova d’acord 
amb el que estableix la legislació urbanística. En la tramitació del pla, aquest s’ha 
de sotmetre a l’informe de l’Administració general de l’Estat, en els termes esta-
blerts per la legislació en matèria de costes, i al tràmit d’avaluació ambiental propi 
dels plans directors urbanístics, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial 
aplicable.

5. Els plans directors urbanístics portuaris han de contenir, a més de la docu-
mentació establerta per la legislació urbanística, els documents següents:

a) Els estudis tècnics justificatius, si escau.
b) La memòria econòmica i social, que ha d’incloure un apartat sobre l’impacte 

de gènere de les actuacions.
c) El document en què es determini l’ordenació detallada del sòl, amb esment es-

pecial dels usos admissibles en la zona de servei amb el nivell de detall propi d’un 
pla urbanístic derivat, i també la concreció de les característiques de les obres d’ur-
banització.

d) El document en què constin les comunicacions terrestres necessàries per a 
assegurar l’accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del ter-
ritori.

e) L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb la seva normativa 
reguladora.

f) L’informe de sostenibilitat ambiental, que ha de tenir en compte l’avaluació 
ambiental del pla de ports.

g) La resta de documents que es determinin per reglament.
6. L’aprovació d’un pla director urbanístic portuari comporta la declaració d’uti-

litat pública, als efectes de l’expropiació, dels béns i els drets de titularitat privada 
situats dins la zona de servei, sempre que aquest pla director estableixi el sistema 
d’actuació per expropiació.

7. La Generalitat, a banda dels plans directors urbanístics de cadascun dels ports, 
pot promoure plans directors urbanístics per a delimitar i ordenar aspectes concrets 
en un determinat conjunt de ports.

Article 14. Obres a la zona de servei portuària
1. Les obres vinculades als usos portuaris bàsics que facin l’Administració por-

tuària i els particulars a la zona de servei no sotmeses a llicència o a qualsevol altre 
acte de control preventiu municipal només poden ésser suspeses pels tribunals com-
petents. Les obres ordinàries i les activitats vinculades als usos portuaris comple-
mentaris estan sotmeses a control municipal.

2. La resta d’obres que es facin a la zona de servei estan sotmeses a control mu-
nicipal.

Títol II. Organització administrativa portuària de la Generalitat

Capítol I. Organització

Article 15. Estructura administrativa
1. Les competències en matèria de ports que corresponen a la Generalitat són 

exercides pel Govern, per mitjà del departament competent en matèria de ports i 
l’entitat Ports de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen aquesta llei i les nor-
mes reglamentàries que la despleguin.

2. Als efectes d’aquesta llei, tenen la consideració d’Administració portuària el 
departament competent en matèria de ports i Ports de la Generalitat.»
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Article 16. Òrgans competents
1. Correspon al Govern definir la política portuària mitjançant l’establiment dels 

principis i objectius del sistema portuari.
2. Corresponen al departament competent en matèria de ports les funcions se-

güents:
a) Impulsar i desenvolupar la política portuària del Govern.
b) Dirigir i coordinar el sistema portuari.
c) Elaborar i aprovar la planificació estratègica de les infraestructures portuàries.
d) Dur a terme l’ordenació general de les infraestructures portuàries i elaborar la 

normativa necessària per a desplegar-les correctament.
e) Participar, amb els tràmits previs establerts per la normativa aplicable, en els 

organismes d’abast supraautonòmic que compleixen funcions relacionades amb a les 
infraestructures portuàries de titularitat estatal situades a Catalunya.

f) Aprovar definitivament els projectes i atorgar els contractes que comportin 
la construcció de noves infraestructures portuàries i dels projectes d’ampliació que 
comportin l’adscripció de noves superfícies de domini públic maritimoterrestre.

g) Aprovar la forma concreta de gestió de cadascuna de les infraestructures por-
tuàries de la Generalitat.

h) Dur a terme la inspecció de les infraestructures portuàries.
i) Promocionar les infraestructures i els serveis portuaris i fer estudis i recerques 

en matèries relacionades amb l’activitat portuària.
3. Corresponen a Ports de la Generalitat les funcions següents:
a) Dirigir i administrar les infraestructures portuàries que gestioni directament 

o indirectament, i la zona de servei respectiva, incloses les funcions administrati-
ves relatives, entre altres, a l’atorgament de les concessions i les autoritzacions per-
tinents i a la defensa del domini públic portuari.

b) Contractar les obres de construcció i conservació de les infraestructures por-
tuàries la gestió directa de les quals té encomanada.

c) Gestionar i percebre les taxes, els cànons i els preus públics i privats en els 
termes que estableix aquesta llei.

d) Ordenar els usos dins les zones portuàries i formular els instruments de pla-
nejament portuari establerts per aquesta llei que, d’acord amb la planificació urba-
nística, prevegin desenvolupar-lo.

e) Facilitar a les empreses dedicades al transport de passatgers en aigües marí-
times i continentals el desenvolupament de llurs operacions comercials posant-los 
a disposició els béns, els elements i els equips existents en les infraestructures por-
tuàries.

f) Exercir, d’acord amb la normativa aplicable, les funcions de policia i de coor-
dinació dels serveis portuaris i de les activitats econòmiques en les infraestructures 
portuàries.

g) Garantir la prestació dels serveis portuaris específics i desenvolupar activi-
tats econòmiques, en règim de lliure competència, per a satisfer les necessitats dels 
usuaris de les infraestructures portuàries.

h) Formular els plans d’autoprotecció dels ports, conjuntament amb els municipis 
i de conformitat amb la normativa sectorial aplicable.

i) Gestionar la senyalització portuària i atorgar les concessions per a la retirada 
de residus d’acord amb el Conveni internacional per a prevenir la contaminació cau-
sada per vaixells, del 2 de novembre del 1973, modificat pel Protocol de Londres del 
17 de febrer del 1978 (MARPOL 73/78).

j) Participar en el foment de l’ús de les infraestructures portuàries situades en 
el territori de Catalunya, incidint directament en les activitats econòmiques que pu-
guin generar-hi sinergies.

k) Garantir la protecció ambiental del domini públic portuari.
l) Fer estudis i recerques en matèries relacionades amb l’activitat portuària.
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m) Tota altra funció necessària per a facilitar el tràfic marítim portuari i aconse-
guir la rendibilitat i la productivitat de l’explotació del domini públic portuari.

n) Qualsevol altra comesa que li sigui encarregada pel departament competent 
en matèria de ports.

Capítol II. Ports de la Generalitat

Secció primera. Naturalesa jurídica

Article 17. Naturalesa jurídica
1. Ports de la Generalitat és una entitat de dret públic, d’acord amb l’article 1.b.1 

del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública ca-
talana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, que té per finalitat 
gestionar les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, en els 
termes d’aquesta llei i de les normes que la despleguen.

2. Ports de la Generalitat està adscrita al departament competent en matèria de 
ports i es regeix per la legislació específica en matèria de ports i pels seus estatuts; 
per les normes del dret civil, mercantil i laboral; per la normativa reguladora de les 
empreses públiques de la Generalitat, i, en el que li sigui aplicable, per la normativa 
reguladora de les finances públiques i de patrimoni de la Generalitat.

3. Ports de la Generalitat té personalitat jurídica i patrimoni propi, autonomia 
administrativa i econòmica i plena capacitat d’obrar per al compliment de les fun-
cions enumerades en l’article 16.3. Com a regla general, sotmet les seves activitats al 
dret privat, excepte en l’exercici de les funcions de poder públic que l’ordenament li 
atribueix, com, entre altres, les relatives al règim de contractació pública, la potes-
tat sancionadora i les seves relacions amb els departaments de la Generalitat i amb 
altres administracions i ens públics.

4. Ports de la Generalitat pot adquirir, d’acord amb les normes per les quals es 
regeix, fins i tot com a beneficiari d’expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permu-
tar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, concertar crèdits, subscriure contrac-
tes, establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar recursos, exercir accions 
judicials i executar les activitats regulades per les lleis.

Secció segona. Organització

Article 18. Òrgans
1. Els òrgans de govern de Ports de la Generalitat són la presidència i el Comitè 

Executiu.
2. L’òrgan de gestió de Ports de la Generalitat és la Direcció General.

Article 19. La presidència
1. El president i el vicepresident de l’entitat són nomenats pel Govern, a proposta 

del conseller competent en matèria de ports.
2. El vicepresident del Comitè Executiu substitueix el president en cas de vacant, 

absència o malaltia i exerceix les funcions que li són encomanades o delegades pel 
president.

3. El president de Ports de la Generalitat ho és també del seu Comitè Executiu i 
li corresponen les funcions següents:

a) Exercir la representació de Ports de la Generalitat i del Comitè Executiu.
b) Convocar les reunions del Comitè Executiu, assenyalant-ne el lloc, la data, 

l’hora i l’ordre del dia.
c) Presidir i dirigir les sessions del Comitè Executiu i dirimir els empats amb el 

seu vot de qualitat.
d) Autoritzar amb la seva signatura l’acta de sessions i de certificacions.
e) Actuar com a òrgan de contractació de Ports de la Generalitat i exercir les fun-

cions que li són pròpies.
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f) Subscriure convenis i acordar l’exercici de les accions i els recursos que cor-
responen a l’entitat en defensa dels seus interessos davant les administracions públi-
ques i els tribunals de justícia.

g) Les altres funcions que li pugui delegar el Comitè Executiu.
h) Qualsevol altra funció que no sigui assignada per aquesta llei als altres òrgans 

de l’entitat.
4. El president de Ports de la Generalitat pot delegar les seves funcions en el vi-

cepresident i en el director general.

Article 19 bis. El Comitè Executiu
1. El Comitè Executiu és l’òrgan rector col·legiat de Ports de la Generalitat, i és 

constituït pels membres següents:
a) El president.
b) El vicepresident.
c) El director general, amb veu i sense vot.
d) Un nombre de vocals que ha de determinar el Govern, entre els quals hi ha 

d’haver necessàriament persones en representació de l’Administració de la Genera-
litat, de les administracions locals i de les entitats l’activitat de les quals estigui re-
lacionada amb les competències de Ports de la Generalitat.

2. Les persones que representen les administracions locals han d’ésser dues, com 
a mínim, en representació dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha un 
port gestionat per Ports de la Generalitat.

3. La composició del Comitè Executiu ha de respondre a criteris de representació 
equilibrada de dones i homes amb relació a les persones que no en siguin membres 
per raó del càrrec.

4. A les reunions del Comitè Executiu assisteix un secretari, amb veu i sense vot, 
designat pel president.

5. Si l’ordre del dia de la sessió inclou la consideració específica d’una qüestió 
que pugui afectar un col·lectiu determinat, s’han de consultar les entitats més repre-
sentatives d’aquest col·lectiu.

6. Correspon al Comitè Executiu:
a) Fixar les directrius generals d’actuació de l’entitat, de conformitat amb els ob-

jectius generals de política portuària del Govern de la Generalitat.
b) Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, d’inversions i de finançament 

de Ports de la Generalitat corresponent a l’exercici següent.
c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost d’explotació i de capital de l’entitat, el 

balanç anual i la memòria de Ports de la Generalitat.
d) Proposar al president la licitació dels contractes.
e) Autoritzar la inscripció en el cens de l’entitat d’empreses consignatàries, de 

les empreses d’estiba i comercialitzadores de peix, tenint en compte el cens actual, 
o altres.

f) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.
g) Acordar la constitució de consorcis, amb l’autorització prèvia del Govern de 

la Generalitat.
h) Atorgar els títols habilitants corresponents per a l’ocupació de superfície de 

domini públic en les zones de servei portuàries i per al dret d’utilització de les ins-
tal·lacions, i procedir a la modificació, el rescat, la reversió i la caducitat o l’extinció 
d’aquests títols, d’acord amb els plecs de condicions generals aprovats pel departa-
ment competent en matèria de ports.

i) Aprovar provisionalment, d’acord amb la normativa urbanística vigent, els pro-
jectes d’obres que executi Ports de la Generalitat.

j) Adoptar acords en matèria de tributs portuaris i preus privats.
k) Proposar al departament competent en matèria de ports l’aprovació de noves 

normes relatives als serveis portuaris.
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l) Emetre un informe sobre les normes generals relatives als serveis portuaris.
m) Formular i proposar al conseller competent en matèria de ports, amb l’infor-

me municipal previ, l’aprovació del pla de delimitació de la zona de servei portuària 
i, si escau, el pla director urbanístic portuari.

n) Exercir la potestat de policia que sigui necessària per al compliment dels seus 
fins i controlar, en l’operativa portuària de competència de la Generalitat, el compli-
ment dels reglaments de mercaderies perilloses, els de seguretat i higiene i els dels 
sistemes de seguretat i contra incendis, sens perjudici de les competències que cor-
responguin a altres departaments de la Generalitat.

7. El Comitè Executiu pot delegar en el director general i en el president les fun-
cions que té atribuïdes, llevat de les que per llei siguin indelegables.

8. El Comitè Executiu es reuneix en sessions ordinàries amb una periodicitat 
trimestral. També es pot reunir en sessions extraordinàries sempre que ho acordi el 
president o a petició, almenys, d’una tercera part dels seus membres.

Article 20. L’òrgan de gestió. La Direcció General
1. La Direcció General duu a terme la gestió ordinària de l’entitat sota la direcció 

de la presidència i del Comitè Executiu.
2. El director general és nomenat pel conseller competent en matèria de ports, a 

proposta de la presidència de l’entitat.
3. Correspon al director general l’exercici de les funcions següents:
a) Gestionar i dirigir l’entitat en els aspectes administratius i tècnics.
b) Dirigir els recursos humans i organitzar el funcionament intern de Ports de la 

Generalitat i executar els acords del Comitè Executiu en aquesta matèria.
c) Gestionar els recursos econòmics i ordenar les despeses i els pagaments, dins 

els límits establerts pel Comitè Executiu.
d) Proposar al Comitè Executiu l’aprovació de la plantilla i el règim retributiu 

del personal.
e) Aprovar en els aspectes tècnics els projectes d’obres.
f) Proposar al president, a petició del Comitè Executiu, la formalització de con-

tractes i de convenis.
g) Elaborar i presentar al Comitè Executiu l’avantprojecte de pressupost d’explo-

tació i de capital, els comptes i la memòria anual de Ports de la Generalitat.
h) Elaborar i presentar al Comitè Executiu l’avantprojecte de programa d’actua-

ció, d’inversió i de finançament.
i) Elaborar i proposar al Comitè Executiu les normes generals dels serveis por-

tuaris.
j) Proposar al Comitè Executiu la constitució de consorcis.
k) Impulsar els expedients sancionadors que en l’àmbit de Ports de la Generalitat 

es puguin tramitar i elevar-ne la proposta de resolució als òrgans competents per a 
imposar sancions.

l) Exercir les facultats que li siguin delegades pel Comitè Executiu i per la pre-
sidència.

Secció tercera. Règim econòmic

Article 21. Recursos
1. Els recursos econòmics de Ports de la Generalitat estan constituïts per:
a) Els productes i les rendes del seu patrimoni, i també els recursos procedents 

de l’alienació dels seus actius.
b) Els tributs portuaris.
c) Els ingressos que tinguin el caràcter de recursos de dret privat obtinguts en 

l’exercici de les seves funcions.
d) Les ajudes i subvencions qualssevol que en sigui la procedència.
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e) Els procedents dels crèdits, els préstecs i altres operacions financeres que pu-
gui concertar.

f) El producte de l’aplicació del règim sancionador previst per aquesta llei.
g) Les donacions, els llegats i altres aportacions de particulars o entitats privades.
h) L’import de les penalitzacions contractuals, les multes coercitives, les garan-

ties adquirides per prescripció o confiscació i qualsevol altra prestació patrimonial 
de caràcter públic adquirida en l’exercici de les seves funcions.

i) Qualsevol altre recurs que li sigui atribuït per l’ordenament jurídic.
2. Els recursos de l’entitat tenen caràcter finalista, ja que es destinen a la conse-

cució dels seus objectius i, per tant, a l’autofinançament del sistema portuari.»

Article 22. Règim pressupostari i de comptabilitat
1. El pressupost de l’entitat és anual i està subjecte a les disposicions sobre pres-

supostos de les entitats de dret públic que han d’ajustar llur activitat a l’ordenament 
jurídic privat, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora de les empreses 
públiques de la Generalitat.

L’entitat ordena la seva comptabilitat d’acord amb el pla general de comptabilitat 
i resta sotmesa al control financer mitjançant auditories, d’acord amb el que disposa 
la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya.

Secció quarta. Règim jurídic

Article 23. Contractació
La contractació de Ports de la Generalitat es regeix per la normativa aplicable al 

sector públic i ha de garantir els principis de publicitat, lliure concurrència, transpa-
rència, igualtat i no discriminació.

Article 24. Personal
1. Les relacions entre l’entitat i el seu personal es regeixen pel dret laboral.
2. La selecció del personal de l’entitat s’ha de fer dins els límits pressupostaris, 

d’acord amb els principis d’igualtat, inclòs el relatiu al d’oportunitats de dones i 
homes, mèrit i capacitat, mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la 
concurrència.

3. S’ha de vetllar per garantir l’eliminació d’estereotips de gènere en relació amb 
la promoció i l’atribució de tasques laborals.

Article 25. Règim patrimonial
1. El patrimoni de Ports de la Generalitat està constituït pel conjunt dels seus 

béns i drets, qualsevol que en sigui la naturalesa i el títol d’adquisició o aquell en 
virtut del qual li hagi estat atribuït.

2. La gestió i l’administració dels béns i drets patrimonials de Ports de la Gene-
ralitat, i també els del patrimoni de la Generalitat que li siguin adscrits per al com-
pliment de les seves finalitats, s’ha d’ajustar a la legislació portuària, al que disposa 
per a aquest tipus d’entitats la normativa reguladora de les entitats que integren el 
sector públic de la Generalitat i, en allò que li sigui aplicable, per la normativa re-
guladora del patrimoni de la Generalitat, i pels preceptes de caràcter bàsic de la le-
gislació estatal reguladora del patrimoni de totes les administracions públiques. Les 
normes generals de dret administratiu i, en absència d’aquestes, les de dret privat, 
s’han d’aplicar com a dret supletori.

Article 26. Recursos i reclamacions administratives
1. Els actes administratius adoptats pels òrgans de Ports de la Generalitat poden 

ésser revisats i objecte de recurs de conformitat amb el que estableix la legislació 
sobre règim jurídic del sector públic, de procediment de les administracions públi-
ques i de contractes del sector públic.
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2. Els actes i les actuacions d’aplicació dels tributs portuaris i els actes d’imposició 
de sancions tributàries poden ésser revisats i objecte de recurs de conformitat amb la 
legislació tributària vigent.

3. El president de Ports de la Generalitat té la condició d’òrgan jeràrquicament 
superior del Comitè Executiu i de la Direcció General, i les seves resolucions posen 
fi a la via administrativa.

Capítol III. El Consell de Ports

Article 27. Consell de Ports
1. Es crea el Consell de Ports com a òrgan de consulta i assessorament en matèria 

portuària a fi de cooperar en la consecució dels objectius que li són propis.
2. El Consell de Ports funciona en Ple, en comissions, entre les quals ha de crear 

una comissió d’innovació, i en grups de treball.
3. El Consell de Ports resta adscrit al departament competent en matèria de 

ports.

Article 28. Composició i règim de funcionament
1. El Consell de Ports és integrat per persones en representació de les adminis-

tracions competents en la matèria i de tots els sectors interessats en l’àmbit portuari: 
representants de l’Administració local, del sector pesquer, del sector nauticoespor-
tiu, del sector del transport de viatgers, del sector d’activitats econòmiques, del sec-
tor del transport de mercaderies, dels cossos de seguretat i salvament marítim, dels 
treballadors, dels col·lectius ecologistes i totes les persones que representin interes-
sos legítims dels col·lectius afectats, en els termes que es determinin per reglament.

2. La representació de cada entitat en el Consell de Ports correspon al vocal no-
menat, sense que pugui designar-se cap suplent. Això no obstant, els membres del 
Consell de Ports poden delegar en un altre membre del consell llur representació i 
llurs vots per a una sessió concreta.

3. El Consell de Ports s’ha de reunir en sessió ordinària almenys dos cops l’any 
i en tantes sessions extraordinàries com calgui, a proposta de la presidència o d’un 
terç dels seus membres.

4. El funcionament del Consell de Ports es regeix per les normes aplicables als 
òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

Article 29. Funcions
Corresponen al Consell de Ports les funcions següents:
a) Actuar com a òrgan permanent de consulta entre el sector i l’Administració 

portuària.
b) Emetre un informe dels projectes de disposicions generals que es dictin en 

desplegament d’aquesta llei.
c) Col·laborar amb l’Administració portuària per a aconseguir la millora progres-

siva del sistema portuari.
d) Presentar a l’Administració portuària les propostes i els suggeriments que 

consideri adequats per a millorar el sector portuari a Catalunya.
e) Qualsevol altra que li pugui ésser conferida d’acord amb la legislació vigent.

Article 30. Els consells portuaris
1. L’Administració portuària pot constituir, en cadascuna de les infraestructures 

portuàries del sistema portuari de Catalunya, un consell portuari, que ha d’actuar 
com a òrgan consultiu en l’àmbit del port corresponent.

2. La composició, les competències i el règim de funcionament dels consells por-
tuaris han d’ésser regulats pel reglament que n’estableixi la creació.



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 28

Títol III. Règim demanial i contractual

Capítol I. Règim jurídic del domini públic portuari

Article 31. Concepte de domini públic portuari
1. El domini públic portuari és constituït per les superfícies d’aigua, els terrenys, 

els béns i els drets de titularitat de l’Administració portuària i afectats als serveis i 
usos portuaris i, en particular:

a) Les superfícies d’aigua, els terrenys, les obres i les instal·lacions fixes traspas-
sades a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial decret 2876/1980, del 12 de 
desembre.

b) Les obres i les instal·lacions fixes que l’Administració portuària faci sobre el 
domini públic portuari i sobre el domini públic maritimoterrestre adscrit, i també 
els terrenys, les obres i les instal·lacions fixes que adquireixi conformement a dret, i 
les obres i les instal·lacions fixes d’ajuda a la navegació la construcció i la conserva-
ció de les quals es faci amb càrrec a recursos propis.

c) Les obres i les instal·lacions fixes construïdes pels concessionaris sobre el 
domini públic portuari i sobre béns de domini públic maritimoterrestre adscrit, i 
també els terrenys, les obres i les instal·lacions fixes adquirides per a ésser annexio-
nades als esmentats dominis, quan reverteixin a l’Administració portuària. Mentre 
no es produeix aquesta reversió, i sens perjudici de llur naturalesa i titularitat, res-
ten sotmeses a les potestats pròpies del domini públic portuari en allò que els sigui 
aplicable.

d) Els terrenys, les obres i les instal·lacions adscrits o que en el futur s’adscriguin 
a la Generalitat per a usos portuaris.

2. Els béns de domini públic portuari són imprescriptibles, inalienables i inem-
bargables.

3. La inscripció en el Registre de la Propietat del domini públic portuari i dels 
drets atorgats sobre aquest domini i la cancel·lació dels assentaments respectius 
s’han de dur a terme d’acord amb la legislació hipotecària.

Article 32. Delimitació i investigació
1. L’Administració portuària pot delimitar els béns de domini públic portuari 

respecte a altres pertanyents a terceres persones quan els límits entre ells siguin im-
precisos o hi hagi indicis d’usurpació.

2. Un cop iniciat el procediment de delimitació, i mentre duri la tramitació, no es 
pot promoure cap procediment judicial amb la mateixa pretensió.

3. L’Administració portuària té la facultat d’investigar la situació dels béns i drets 
que presumeixi que pertanyen al domini públic portuari, per tal de determinar-ne la 
titularitat i d’acord amb les normes de procediment aplicables.

4. En la tramitació del procediment de delimitació, l’Administració portuària ha 
de requerir l’informe del municipi on s’emplacin els béns i drets del domini públic 
portuari afectats per la delimitació.

Article 33. Tècniques de garantia de la integritat del domini públic 
portuari
1. En les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat no són 

aplicables les limitacions de la propietat sobre els terrenys contigus a la ribera del 
mar per raons de protecció del domini públic maritimoterrestre establertes per la 
legislació vigent de costes.

2. L’Administració portuària pot recuperar per si mateixa i en qualsevol moment 
la possessió dels béns de domini públic portuari. En el procediment de recuperació 
ha de requerir l’informe del municipi on s’emplacin els béns.

3. L’Administració portuària pot recuperar en via administrativa la possessió dels 
béns de domini públic portuari, quan decaiguin o desapareguin el títol, les condi-
cions o les circumstàncies que legitimaven l’ocupació per terceres persones.
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Capítol II. Normes comunes sobre utilització del sistema portuari

Secció primera. Principis generals de la utilització del sistema portuari

Article 34. Règim d’utilització del sistema portuari
1. La utilització del sistema portuari s’ha de fer amb subjecció a criteris de racio-

nalitat, rendibilitat, eficiència i sostenibilitat, amb l’atorgament previ, si escau, del 
títol habilitant corresponent, per part de l’Administració portuària, quan la utilitza-
ció del sistema portuari requereixi o comporti exclusivitat, intensitat, perillositat, 
rendibilitat econòmica o l’execució d’obres o instal·lacions.

2. Són títols habilitants, d’acord amb aquesta llei, l’autorització i la concessió de-
manial, l’autorització per a la prestació de serveis específics, la llicència, la comuni-
cació d’activitats, les declaracions responsables i comunicacions prèvies, i els con-
tractes per a la construcció d’obres públiques portuàries o de concessió de  serveis 
de les infraestructures portuàries subjectes a la normativa reguladora dels contractes 
del sector públic.

3. Els títols que habiliten l’ocupació o utilització del sistema portuari tenen 
caràcter temporal i no eximeixen les persones titulars d’obtenir els permisos, les 
llicències, les autoritzacions i altres títols habilitants que siguin exigits per altres 
disposicions legals. No obstant això, quan aquests s’obtinguin abans del títol admi-
nistratiu exigible d’acord amb aquesta llei, llur eficàcia resta demorada fins que el 
títol s’hagi atorgat.

4. Quan l’ocupació o la utilització del sistema portuari deriva d’un contracte, 
l’habilitació s’entén atorgada implícitament en aquest. No obstant això, els títols des-
tinats a la prestació d’un servei que impliquen ocupació demanial han de complir, 
a més de les condicions derivades de la prestació del servei, les obligacions i condi-
cions que l’ocupació d’un bé demanial comporta.

5. L’obtenció de qualsevol dels títols no atribueix a la persona titular facultats de 
tutela o policia sobre el domini públic portuari, llevat que es faci constar expressa-
ment en el títol habilitant quines facultats li són delegades. Així mateix, l’obtenció 
d’un títol no implica en cap cas la transmissió de les facultats dominicals de l’Admi-
nistració portuària, ni l’assumpció per part d’aquesta de responsabilitat de cap tipus 
respecte a la persona titular del dret a l’ocupació o a terceres persones.

6. L’ocupació i la utilització del sistema portuari en virtut d’un dels títols es-
tablerts per aquesta llei implica l’obligació d’utilitzar i conservar els béns de con-
formitat amb el que, en cada moment i segons el progrés de la ciència, disposi la 
normativa tècnica, mediambiental, d’accessibilitat, supressió de barreres arquitec-
tòniques i de seguretat que resulti aplicable. El titular és responsable dels danys i 
perjudicis que puguin ocasionar les obres, els serveis i les activitats al domini públic 
i al privat.

7. Els titulars habilitats estan obligats a subscriure i mantenir una pòlissa d’as-
segurança que cobreixi els riscos de danys a tercers i els supòsits d’incendi, entre 
altres.

8. Les funcions de coordinació d’activitats empresarials corresponen a Ports de 
la Generalitat, si el sistema portuari és gestionat directament, i a la persona física o 
jurídica encarregada de gestionar-lo, si se n’acorda la gestió indirecta, d’acord amb 
la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

Secció segona. Canvi climàtic

Article 35. Mesures per a l’adaptació de les infraestructures portuàries  
i per a la mitigació dels efectes del canvi climàtic
1. L’Administració portuària, en el cas que, coordinadament amb l’administra-

ció competent en matèria de canvi climàtic, faci una diagnosi sobre els efectes del 
canvi climàtic en el sistema portuari, pot requerir als gestors de les infraestructures 
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portuàries que avaluïn quins són aquests efectes sobre la infraestructura, els serveis 
i les operacions portuàries.

2. L’Administració portuària, d’acord amb el que determini la normativa en ma-
tèria de canvi climàtic, ha de requerir a les persones gestores de les infraestructures 
portuàries l’elaboració d’estudis tècnics sobre la modificació del clima marítim i el 
seu efecte sobre les infraestructures, els serveis i les operacions portuàries.

3. Si dels estudis a què es refereix l’apartat 2 es deriva la necessitat d’efectuar 
obres o actuacions essencials per a garantir la seguretat de la infraestructura, els 
serveis i les operacions no previstes en el títol o contracte concessional original, el 
departament competent en matèria de ports ha d’exigir a l’empresa concessionària 
l’execució amb el corresponent reequilibrament econòmic, si escau, d’acord amb la 
inversió prevista.

4. En el cas que l’empresa concessionària no faci les obres o actuacions que es 
considerin essencials per a la seguretat de la infraestructura, l’Administració por-
tuària ha d’extingir anticipadament el títol o el contracte, amb els efectes establerts 
per la normativa aplicable en cada cas.

5. Els ports que són competència de la Generalitat han de prendre les mesures 
necessàries per a l’electrificació abans que s’acabi l’any 2024.

Capítol III. Títols demanials

Secció primera. Normes comunes per a la tramitació, formalització, 
modificació, unificació i extinció de títols

Article 36. Procediment d’atorgament
1. Els títols s’atorguen a sol·licitud de la persona interessada o en virtut del pro-

cediment iniciat d’ofici per l’Administració portuària.
2. La persona interessada a obtenir un títol ha d’adreçar, si escau, una sol·licitud 

a l’Administració portuària en la forma establerta per la legislació sobre el procedi-
ment administratiu comú, acompanyada de la documentació que es determini per 
reglament.

3. En el cas d’inici a sol·licitud de la persona interessada, el procediment per a 
atorgar el títol habilitant d’autorització o de concessió s’ha de resoldre i notificar  
a la persona interessada en el termini de sis mesos. El venciment del termini esta-
blert per a dictar i notificar la resolució expressa determina la desestimació de la 
petició.

4. L’Administració portuària pot convocar concursos per a atorgar els títols ha-
bilitants.

Article 37. Formalització
1. El títol s’ha de formalitzar en document administratiu, que ha de relacionar, 

almenys, les circumstàncies següents:
a) La identitat i el domicili de la persona titular i de la persona que la representi.
b) L’objecte.
c) La superfície de domini públic portuari afectada, si escau.
d) Les condicions específiques de prestació del servei i les obligacions que cal 

complir davant l’Administració.
e) El règim econòmic al qual queda subjecta.
f) Les assegurances i el dipòsit que s’ha de constituir.
g) Les instal·lacions desmuntables autoritzades, si escau.
h) Les obres i les instal·lacions fixes o no desmuntables autoritzades, amb refe-

rència al projecte respectiu i el termini d’inici i finalització d’aquelles.
i) Les tarifes o els preus màxims que es poden percebre del públic i els criteris 

per a fer-ne l’actualització, si escau.
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j) La facultat de la persona titular d’impedir l’ús dels béns als usuaris que no abo-
nin la tarifa corresponent, si escau.

j bis) La facultat de cessió de l’explotació total o parcial, formalitzada d’acord 
amb la normativa aplicable.

k) Les facultats de policia que es deleguen en la persona que tingui el títol cor-
responent o el règim de col·laboració en les tasques de seguretat del port i salvament, 
entre altres, si escau.

l) El pla o els plans que ha d’elaborar preceptivament la persona titular, inclòs el 
pla de negoci, i el termini de presentació a l’Administració portuària.

m) Les condicions de protecció del medi ambient.
n) L’assumpció de les despeses de conservació i manteniment.
o) El compromís d’utilitzar el bé segons la seva naturalesa i de lliurar-lo en l’es-

tat en què es rebi.
p) El compromís d’obtenció prèvia de les llicències i els permisos exigits per al-

tres administracions públiques.
q) La reserva de l’Administració portuària d’inspeccionar els béns afectats.
r) El termini de vigència i les condicions per a ampliar-lo.
s) Les causes d’extinció.
t) Els efectes de l’extinció del títol.
2. El títol produeix, amb caràcter general, efectes a partir de la data de notifica-

ció de l’atorgament, llevat que ho disposi altrament.

Article 38. Modificació dels títols habilitants
1. Els títols habilitants es poden modificar en els casos següents:
a) Si se n’han alterat els supòsits determinants de l’atorgament.
b) Per força major.
c) Si ho exigeix llur adequació als plans o les normes corresponents.
d) Per mutu acord entre l’Administració portuària i la persona titular, sempre que 

no comporti una alteració substancial del contingut, en els termes que s’estableixin 
per reglament.

e) Si fos necessari per a assegurar la correcta prestació del servei.
2. En el cas de les autoritzacions, la modificació no pot provocar la divisió, 

l’agrupació o la segregació de la superfície de domini públic que n’ha estat objecte.

Article 39. Unificació dels títols habilitants
1. La persona titular de dos o més títols habilitants pot sol·licitar a l’Administra-

ció portuària que se li unifiquin en un de sol, sempre que les instal·lacions siguin 
contigües o estiguin unides per una instal·lació comuna.

2. L’Administració portuària pot autoritzar la unificació en el supòsit que els 
títols unificables puguin formar una unitat d’explotació que comporti una millora 
en la gestió del sistema portuari. A aquest efecte, s’entén que hi pot haver unitat 
d’explotació si es desenvolupa la mateixa activitat i si es disposa o es pot dispo-
sar d’elements comuns necessaris per a fer-ne l’explotació correcta, de manera que 
 l’explotació conjunta sigui més eficient que l’explotació independent.

3. El termini del títol unificat resultant no pot ésser superior al de la mitjana arit-
mètica dels terminis pendents de cadascun dels anteriors, ponderat, a criteri de l’Ad-
ministració portuària, per la seva superfície, el volum de negoci i d’inversió pendent 
d’amortitzar, amb l’actualització corresponent.

4. El procediment s’ha de resoldre i notificar a la persona interessada en el termi-
ni de sis mesos. El venciment del termini establert per a dictar i notificar la resolució 
expressa determina la desestimació de la petició.

Article 40. Extinció
1. El títol habilitant s’extingeix en els supòsits següents:
a) El venciment del termini d’atorgament.
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b) La revisió d’ofici en els casos establerts legalment.
c) La revocació i la caducitat en els supòsits establerts per aquesta llei.
d) El mutu acord entre l’Administració portuària i la persona titular, que només 

pot tenir lloc si no hi concorre una altra causa d’extinció imputable a la persona ti-
tular i sempre que no hi hagi raons d’interès públic que facin necessari o convenient 
el manteniment del títol.

e) La desafectació del bé de domini públic.
f) La incapacitat sobrevinguda de la persona titular.
g) La dissolució o extinció de la persona jurídica o de l’entitat sense personalitat 

jurídica que en sigui titular.
h) La desaparició del bé o l’esgotament de la possibilitat d’aprofitament d’aquest.
i) La renúncia de la persona titular acceptada per l’Administració portuària, sem-

pre que no tingui incidència negativa sobre el domini públic o la seva utilització i no 
causi perjudicis a terceres persones.

j) L’expropiació forçosa del dret emparat pel títol.
k) L’anul·lació mitjançant resolució judicial ferma.
2. La revocació del títol habilitant és procedent en els casos següents:
a) Si dificulta el correcte desenvolupament de les operacions portuàries.
b) Si impedeix l’ocupació o utilització del domini públic portuari per a altres fi-

nalitats d’interès portuari més gran.
c) Si resulta oposat de manera sobrevinguda a l’ordenació sectorial i urbanística 

de la zona de servei portuària, a projectes d’obres autoritzats per l’Administració 
portuària o a normes jurídiques i no sigui possible corregir aquesta circumstància 
mitjançant la modificació del títol.

d) Si s’han alterat els supòsits o les condicions físiques existents en el moment de 
l’atorgament o en supòsits de força major quan, en ambdós casos, no sigui possible 
modificar el títol.

3. El títol habilitant pot ésser declarat caducat si s’incompleix qualsevol de les 
seves condicions essencials i, singularment, si hi concorrin les circumstancies se-
güents:

a) L’impagament, en la forma i els supòsits establerts per reglament, dels tributs 
portuaris legalment exigibles.

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre pro-
cediment.

c) La no iniciació, la paralització o la no finalització de les instal·lacions o obres 
injustificadament durant el termini que es fixi en les condicions del títol.

d) L’alteració de la destinació dels béns afectats.
e) La manca d’utilització, durant un període de tres anys o superior a la meitat 

del termini atorgat, si aquest segon fos inferior, dels béns de domini públic, tret que 
obeeixi a justa causa.

f) La modificació o ampliació de les instal·lacions o obres durant la vigència del 
títol, sense la prèvia autorització de l’Administració portuària.

g) La manca de constitució o de renovació de les assegurances exigibles.
h) La manca de reposició, substitució o complement de la garantia exigible, amb 

el requeriment previ de l’Administració portuària.
i) L’ocupació o utilització de superfície de domini públic no autoritzada.
j) Qualsevol altre incompliment greu de les obligacions establertes per aquesta 

llei o contingudes en el títol.

Article 41. Procediment i efectes de l’extinció
1. L’extinció del títol s’ha de fer de conformitat amb el procediment que s’esta-

bleixi per reglament.
2. L’extinció del títol es produeix sempre sens perjudici de terceres persones ni 

de l’interès públic. L’Administració portuària pot imposar les condicions adequades 
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per a evitar aquests perjudicis. La persona titular del dret resta obligada al com-
pliment de les prescripcions que s’estableixin i que poden exigir-se d’acord amb la 
normativa general de procediment administratiu, inclosa la imposició de multes co-
ercitives.

3. Extingit el títol, l’Administració portuària no assumeix cap tipus d’obligació 
econòmica, laboral, de seguretat social o fiscal de la persona titular de l’activitat 
afectada. La persona interessada té dret a retirar tots els materials, instal·lacions, 
equips i estris de la seva propietat i té l’obligació de fer-ho en la forma i el termini 
que siguin establerts per l’Administració portuària.

4. L’extinció comporta la resolució, des de la mateixa data, dels contractes de 
subministrament d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i qualsevol altre 
servei o subministrament en xarxa.

5. No és procedent cap indemnització si la revocació o l’anul·lació del títol obeeix 
a causes imputables a la persona interessada.

6. L’extinció del títol comporta la reversió a l’Administració portuària de les 
obres i instal·lacions existents o que hagin estat construïdes sobre el domini públic 
i que siguin susceptibles d’explotació futura, segons resulti del mateix títol i en els 
termes fixats per reglament.

Secció segona. Garanties per a les autoritzacions i concessions 
demanials

Article 42. Garantia provisional
1. Les persones interessades a utilitzar o ocupar el domini públic portuari han de 

constituir davant l’Administració portuària una garantia provisional.
2. La quantia de la garantia provisional és el 2% del valor de les obres i instal·la-

cions fixes o desmuntables que la persona interessada tingui projectat dur a terme 
sobre el domini públic portuari.

Article 43. Garantia definitiva
1. En els quinze dies següents a la notificació de l’atorgament del títol habilitant 

s’ha de constituir una garantia definitiva davant l’Administració portuària.
2. La quantia de la garantia definitiva es fixa en un percentatge situat entre el 5% 

i el 30% del més alt dels valors següents:
a) El de la base imposable de la taxa per ocupació privativa del domini públic 

portuari.
b) El de les obres i instal·lacions fixes o desmuntables que s’hagin de fer sobre el 

domini públic portuari.
3. Si manquen aquests valors, la quantia de la garantia definitiva és fixada per 

l’Administració portuària, motivadament, en funció de les circumstàncies concur-
rents en cada cas. No es poden formalitzar els títols habilitants sense haver constituït 
prèviament la garantia definitiva.

4. La garantia definitiva respon dels conceptes següents:
a) L’import de les sancions i multes coercitives imposades a la persona titular.
b) L’import dels tributs portuaris legalment exigibles.
c) L’import dels danys i perjudicis causats pel titular sobre el domini públic por-

tuari no coberts per les assegurances obligatòries.
d) El cost de conservació de les obres, instal·lacions i terrenys concedits.
e) El cost de reparació o de l’aixecament i la retirada, parcial o total, de les obres 

i de les instal·lacions fixes o desmuntables.

Article 44. Constitució de les garanties
Les garanties provisional i definitiva s’han de constituir en la forma establerta 

per la normativa aplicable a l’Administració de la Generalitat.
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Article 45. Devolució de les garanties
1. La devolució de la garantia provisional és procedent si el sol·licitant no resulta 

finalment titular o si es constitueix la garantia definitiva.
2. La devolució de la garantia definitiva és procedent un cop extingit el títol, si no 

resten responsabilitats de les quals la garantia hagi de respondre i sempre que s’hagi 
constituït el dipòsit legalment exigible en quantia suficient.

3. En cas de transmissió de la concessió no és procedent la devolució o cancel-
lació de la garantia definitiva prestada per la persona titular anterior fins que no es 
trobi formalment constituïda la de la nova persona titular.

4. El dret a la devolució de les garanties constituïdes prescriu en els termes esta-
blerts per la normativa en matèria de finances públiques de Catalunya.

Article 46. Confiscació de les garanties
1. És procedent la confiscació de la garantia provisional si la persona interessa-

da desisteix o renuncia injustificadament a la seva sol·licitud o proposició abans de 
l’atorgament o la formalització del títol habilitant.

2. És procedent la confiscació de la garantia definitiva si el títol habilitant s’ex-
tingeix per caducitat o renúncia.

Secció tercera. L’autorització

Article 47. Objecte de l’autorització
L’autorització és el títol administratiu que permet:
a) La utilització temporal del domini públic portuari en el cas de vaixells, embar-

cacions, passatgers, vehicles, mercaderies i productes de la pesca.
b) L’ocupació del domini públic portuari amb instal·lacions desmuntables o amb 

béns mobles.
c) Qualsevol altra forma d’utilització o ocupació del domini públic portuari que 

no requereixi obres ni instal·lacions, però en la qual concorrin circumstàncies es-
pecials d’intensitat, perillositat o rendibilitat i la durada de la qual no excedeixi els 
quatre anys, de conformitat amb el que es determini per reglament.

Article 48. Durada i característiques de l’autorització
1. L’autorització demanial es pot concedir per un termini no superior a quatre 

anys, amb caràcter improrrogable.
2. L’autorització demanial no és susceptible de negocis jurídics per actes entre 

vius o per causa de mort ni d’inscripció en el Registre de la Propietat.
3. En el cas que l’ocupació del domini públic porti causa de la prestació d’un ser-

vei portuari específic, el termini d’aquesta ocupació ha d’ésser el mateix que el que 
resti a la de l’autorització del servei.

Secció quarta. La concessió demanial

Article 49. Objecte de la concessió
La concessió és el títol administratiu que permet:
a) L’ocupació del domini públic portuari amb obres o instal·lacions fixes o no 

desmuntables.
b) Qualsevol altra forma d’utilització o ocupació del domini públic portuari per 

un termini superior a quatre anys.

Article 50. Durada de la concessió
1. El termini de la concessió és el que es determina en el títol habilitant correspo-

nent, en el qual ha de constar la durada i la possibilitat, si escau, de pròrroga.
2. El termini de la concessió no pot excedir els vint-i-cinc anys, llevat del cas 

que s’hagin de fer obres de singular importància, cas en el qual pot arribar fins als 
cinquanta anys. En tot cas, en la fixació del termini de cada concessió s’han de tenir 
en compte la inversió que s’hi ha de fer, el període d’amortització, el termini d’exe-
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cució de les obres i instal·lacions que el titular concessional es compromet a fer-hi i 
l’impacte econòmic previsible sobre l’explotació portuària.

Article 51. Pròrroga del termini de la concessió
1. El termini d’una concessió és improrrogable, llevat dels supòsits següents:
a) Si en el títol d’atorgament s’ha previst la possibilitat de pròrroga. En tot cas 

aquesta pròrroga s’ha de vincular amb la realització d’inversions addicionals.
b) Si en el títol d’atorgament no s’ha previst la possibilitat de pròrroga, si el ti-

tular concessional s’obliga a portar a terme una inversió rellevant no prevista en la 
concessió originària i que, a judici de l’Administració portuària, sigui d’interès per 
a millorar l’eficiència o la qualitat ambiental de les operacions portuàries, superior 
al 40% del valor actualitzat de la inversió executada a l’empara del títol concessio-
nal vigent.

c) En el cas que la concessió sigui d’interès estratègic o rellevant per a l’Admi-
nistració portuària.

2. Les pròrrogues que possibilita aquest article les ha de demanar la persona titu-
lar de la concessió, i l’Administració portuària ha de valorar en tot cas la conveniència 
d’autoritzar-les, d’acord amb els termes i terminis establerts en el títol concessional, 
sense que en cap cas la durada de la pròrroga excedeixi de la meitat del termini ini-
cial.

3. La pròrroga de la concessió ha de comportar la modificació del títol concessio-
nal i dels cànons i les taxes que s’han de satisfer a l’Administració portuària.

4. En l’atorgament de qualsevol tipus de pròrroga, l’Administració portuària ha 
de valorar la qualitat de la gestió efectuada pel titular concessional durant el temps 
transcorregut.

Article 52. Atorgament i formalització de la concessió
1. L’atorgament de concessions sobre el domini públic portuari s’efectua amb 

caràcter general en règim de concurrència. Nogensmenys, el títol concessional pot 
adjudicar-se sense cap altre tràmit en els casos següents:

a) Si l’Administració portuària convoca un concurs i aquest queda desert, sem-
pre que no hagi transcorregut més d’un any d’ençà de la resolució que el va declarar 
desert.

b) Si la superfície de domini públic afectada no excedeix els 100 metres qua-
drats.

c) Si qui el sol·licita és una administració pública territorial, institucional, un con-
sorci o una persona jurídica de dret privat en el capital de la qual tinguin una parti-
cipació majoritària una o diverses administracions públiques o persones jurídiques 
de dret públic per a l’exercici de les competències pròpies.

d) Si la concessió s’adjudica en pagament de la compensació pel rescat d’una al-
tra concessió.

e) Si la concessió s’adjudica per a satisfer una indemnització per danys i perjudi-
cis determinada de manera convencional.

f) Si la concessió té per objecte instal·lacions lineals, com ara canonades de sub-
ministrament, emissaris submarins, línies telefòniques o aèries, conduccions de gas, 
entre altres, que siguin d’ús públic o aprofitament general.

2. El document de formalització de la concessió és títol suficient per a inscriure 
la concessió en el Registre de la Propietat.

3. La resolució d’atorgament de la concessió ha de dur aparellada la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació urgent dels béns i adquisició de drets cor-
responents a les finalitats d’expropiació, d’ocupació temporal o d’imposició o modifi-
cació de servituds. La relació de béns i drets afectats d’expropiació, ocupació temporal 
o imposició de servituds ha d’ésser sotmesa a informació pública amb caràcter previ 
a l’atorgament de la concessió.



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 36

4. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació s’han de referir també 
als béns i drets compresos en el replanteig del projecte i en les modificacions d’obres 
que es puguin aprovar posteriorment.

5. El titular de la concessió té la condició de persona beneficiària de l’expropia-
ció forçosa.

Article 53. Transmissió de la concessió
1. La concessió es pot transmetre per actes entre vius i per causa de mort.
2. La transmissió per actes entre vius mitjançant un negoci jurídic o derivada 

d’un procés de transformació o successió de la persona titular està subjecta a l’auto-
rització de l’Administració portuària, que ha de verificar el compliment dels requi-
sits següents:

a) Que el titular de la concessió que transmet estigui al corrent de totes les obli-
gacions davant l’Administració portuària.

b) Que l’adquirent no estigui subjecte a alguna de les causes de prohibició de 
contractar amb el sector públic establertes per la legislació de contractes del sector 
públic.

c) Que l’adquirent tingui la solvència econòmica, financera i tècnica o professio-
nal exigida al seu moment a la persona que transmet.

d) Que l’adquirent, si és una persona jurídica, es dediqui a una activitat que coin-
cideixi amb l’objecte o la destinació de la concessió.

e) Que la concessió no estigui sotmesa a una causa d’extinció.
f) Que el titular de la concessió que la transmet hagi executat totes les obres i ins-

tal·lacions fixes previstes en el títol. En cas que no hagin estat executades, la trans-
missió es pot autoritzar si l’adquirent es compromet a dur a terme aquesta execució.

g) Que hagi transcorregut almenys una tercera part del termini inicial de vigèn-
cia de la concessió.

h) Que no comporti situacions de domini en el mercat susceptibles d’afectar la 
lliure competència.

3. La sol·licitud d’autorització ha d’ésser resolta en el termini d’un mes; el venci-
ment del termini establert per a dictar i notificar la resolució determina la desesti-
mació de la petició.

4. Un cop autoritzada la transmissió, l’adquirent se subroga en tots els drets i 
obligacions del titular de la concessió i transmitent.

5. En la resta de supòsits, la transmissió per actes entre vius s’ha de comunicar 
prèviament a l’Administració portuària, que s’hi pot oposar, en el termini d’un mes, 
si considera que pot afectar l’eficàcia de la gestió del domini públic portuari.

6. En tota transmissió per actes entre vius l’Administració portuària pot exercir 
els drets de tanteig i retracte. El dret de tanteig es pot exercir en el termini de tres 
mesos, i el de retracte, en el d’un any, tots dos a comptar de la comunicació corres-
ponent, que ha d’incloure les condicions essencials de la transmissió.

7. La transmissió per causa de mort requereix una resolució expressa de l’Admi-
nistració portuària, amb la comprovació prèvia del compliment per les noves persones 
titulars dels requisits legals exigibles. El procediment i els efectes de la transmissió 
per causa de mort de la concessió s’han de determinar per reglament.

Article 54. Modificacions
1. En el cas de les concessions, la modificació pot ésser substancial o no substan-

cial. És substancial si la modificació afecta alguna de les qüestions següents:
a) L’objecte o la destinació de la concessió.
b) La superfície de domini públic ocupada en més d’un 25%.
c) Les obres i instal·lacions fixes o no desmuntables inicialment autoritzades.
d) El canvi d’ubicació de la concessió.
e) La divisió, agrupació i segregació de la concessió.
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2. Si la modificació de la concessió té caràcter substancial, en el procediment 
s’ha d’acordar l’obertura d’un període d’informació pública per un termini no infe-
rior a quinze dies ni superior a un mes.

3. Les modificacions no substancials es tramiten d’acord amb el procediment que 
s’estableixi per reglament.

4. La persona titular d’una concessió pot sol·licitar a l’Administració portuària 
que es divideixi en dues o més concessions sempre que es compleixin els requisits 
següents:

a) Que es millori la gestió eficaç del domini públic portuari.
b) Que les noves concessions pertanyin al mateix titular.
c) Que les noves concessions siguin susceptibles d’aprofitament independent.
5. En l’expedient de divisió de la concessió, les resultants resten subjectes al ter-

mini previst en el títol inicial.
6. La persona titular de dues o més concessions pot sol·licitar a l’Administració 

portuària que s’agrupin en una sola concessió sempre que:
a) Es millori la gestió eficaç del domini públic portuari.
b) Siguin complementàries entre si.
c) Siguin físicament contínues.
7. En l’expedient d’agrupació de les concessions, el termini de la concessió única 

és el que resulti de la mitjana ponderada dels terminis que resti per finalitzar a ca-
dascuna de les agrupades, en funció de les inversions pendents d’amortització i del 
volum de negoci de cadascuna de les concessions afectades.

8. La persona titular de dues o més concessions pot sol·licitar a l’Administració 
portuària la segregació d’una part d’una concessió per a annexionar-la a una altra 
sempre que:

a) Es millori la gestió eficaç del domini públic portuari.
b) Siguin físicament contínues.
c) No excedeixi del 25% de la superfície de la concessió a la qual s’agrega.
9. La part de domini públic segregada queda subjecta al règim contingut en el 

títol de la concessió a la qual s’agrega.

Article 55. Constitució de drets reals
1. Es poden constituir drets reals sobre els drets dimanants de la concessió, amb 

l’autorització prèvia de l’Administració portuària.
2. L’Administració portuària autoritza la constitució de drets reals sobre els drets 

dimanants de la concessió, sempre que:
a) El titular de la concessió estigui al corrent de les seves obligacions davant 

l’Administració portuària.
b) La concessió no estigui sotmesa a causa d’extinció.
c) El termini de constitució dels drets reals no excedeixi del que resti per a l’ex-

tinció de la concessió.
d) Els drets reals tinguin una finalitat anàloga o complementària de l’objecte de 

la concessió.
e) Les condicions de la concessió no s’oposin de manera sobrevinguda a les de-

terminacions de l’ordenació sectorial i urbanística de la zona de servei portuària.
3. En el cas del dret real d’hipoteca, només s’autoritza si aquesta, a més, es cons-

titueix com a garantia de préstecs o altres formes de crèdit contrets per la persona 
titular de la concessió per a finançar l’adquisició o per a la realització, modificació 
o ampliació de les obres, construccions o instal·lacions de caràcter fix situades sobre 
la dependència demanial ocupada. Aquestes hipoteques no es poden constituir per 
un termini superior al de vigència de la concessió i s’han de cancel·lar quan aquesta 
s’extingeixi.

4. L’Administració portuària no reconeix l’existència dels drets reals constituïts 
sobre els drets dimanants de la concessió sense autorització prèvia. A més, si en 
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l’escriptura de constitució del dret real no consta l’autorització de l’Administració 
portuària, el registrador de la propietat n’ha de denegar la inscripció.

Article 56. Caducitat de la concessió
Les concessions es poden declarar caducades, per les causes generals comunes 

a tots els títols i a més:
a) Si la persona titular incorre de manera sobrevinguda en alguna de les causes 

de prohibició de contractar amb el sector públic establertes per la legislació de con-
tractes del sector públic.

b) Si per causa imputable a la persona titular no estan acabades les obres o ins-
tal·lacions fixes de manera injustificada dins el termini que es fixi en les condicions 
del títol.

c) En cas de transmissió per actes entre vius de la concessió sense l’autorització 
prèvia de l’Administració portuària o la notificació prèvia a aquesta administració.

d) En cas de constitució de drets reals sobre la concessió sense l’autorització prè-
via de l’Administració portuària.

e) Per la manca o impossibilitat de formalització de la concessió per causa impu-
table a la persona interessada, amb el requeriment fefaent previ.

Article 57. El rescat de la concessió
1. L’Administració portuària pot acordar l’extinció anticipada de la concessió 

mitjançant el rescat.
2. En aquest supòsit s’ha d’indemnitzar la persona titular i altres titulars de drets 

reals que no siguin el d’hipoteca de la concessió pel perjudici material derivat de 
l’extinció anticipada. Els drets de les persones o entitats creditores amb llur garan-
tia inscrita en el Registre de la Propietat en la data del rescat han d’ésser presos en 
consideració per a determinar l’import i les eventuals persones receptores de la in-
demnització.

Article 58. Valor del rescat
1. L’Administració portuària i les persones titulars de la concessió poden conve-

nir el valor del rescat.
2. A manca d’acord, aquest valor l’ha de fixar l’Administració portuària seguint 

els criteris
següents:
a) El valor de les obres, els terrenys i les instal·lacions rescatades que hagin estat 

adquirides o construïdes pel titular concessional a l’empara del títol concessional, 
sense incloure en cap cas les obres i instal·lacions que no figurin en el títol o no ha-
gin estat autoritzades prèviament per l’Administració portuària.

b) La pèrdua de beneficis de l’activitat que sigui imputable al rescat durant el pe-
ríode pendent de complir, amb un màxim de tres anualitats.

3. El pagament del valor de rescat es pot fer en diner, mitjançant l’atorgament 
d’una altra concessió o, en cas que escaigués un rescat parcial, mitjançant una mo-
dificació de les condicions de la concessió.

Secció cinquena. Llicència portuària per a activitats econòmiques i 
comunicació

Article 59. Les activitats econòmiques en les infraestructures portuàries
1. L’exercici d’activitats econòmiques en les infraestructures portuàries gestiona-

des per l’Administració portuària que comportin, de manera no permanent, l’aprofi-
tament o l’ús intensiu del domini públic, o bé, obtenir-ne un rendiment, està sotmès 
a llicència prèvia i a l’obligació d’obtenir el títol habilitant municipal que corres-
pongui.

2. Aquestes activitats econòmiques, que han de tenir un interès portuari, es po-
den exercir, amb caràcter general, en règim de competència real i efectiva per per-
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sona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica que compleixi els requisits 
establerts per la legislació vigent, llevat del cas que, a criteri de l’Administració 
portuària, i sobre la base de la intensitat de la utilització del domini públic portuari, 
s’hagi de determinar el nombre d’operadors que les poden exercir.

Article 60. Situacions jurídiques particulars i responsabilitat
1. Les llicències s’atorguen, sens perjudici de terceres persones i amb abstracció 

dels altres permisos, llicències, autoritzacions o concessions que la persona sol·lici-
tant necessiti per a exercir l’activitat.

2. No es pot invocar l’atorgament d’una llicència per a excloure o disminuir la 
responsabilitat civil, penal o administrativa en què haguessin incorregut les perso-
nes beneficiàries en l’exercici de llurs activitats.

Article 61. Control de l’activitat
1. No es poden atorgar llicències que s’oposin a les determinacions contingudes 

en el pla director urbanístic portuari o en qualsevol altre instrument de planejament 
territorial i urbanístic aplicable.

2. Si, per l’aprovació d’una disposició de caràcter general, es modifiquen les con-
dicions per a l’exercici de l’activitat realitzada, la persona titular de la llicència ha 
d’adaptar l’activitat a les noves condicions.

Article 62. Atorgament de la llicència
1. La llicència s’atorga a sol·licitud de la persona interessada. Aquesta sol·licitud 

ha d’anar acompanyada de la documentació que es determini per reglament.
2. La sol·licitud ha d’ésser resolta en el termini de tres mesos. El venciment del 

termini establert sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa determina 
l’estimació de la sol·licitud i l’atorgament de la llicència.

3. La llicència s’ha de formalitzar en document administratiu. Aquest document 
ha de relacionar, almenys, les circumstàncies següents:

a) La identitat de la persona interessada i el domicili.
b) L’objecte de l’activitat que es pretén exercir.
c) El lloc de realització de l’activitat.
d) El termini d’atorgament.
e) Els tributs portuaris exigibles.
f) Les assegurances que s’han de constituir.
g) Les condicions i els mitjans per a garantir la seguretat i la qualitat ambiental 

de l’activitat.
h) L’horari d’exercici de l’activitat.
i) La informació que s’ha de subministrar periòdicament a Ports de la Genera-

litat.
j) Els recursos humans i els mitjans materials necessaris per a l’exercici de l’ac-

tivitat.
k) Les causes d’extinció.
l) Altres condicions que siguin raonables i proporcionades en funció del tipus 

d’activitat que pretén exercir la persona interessada.

Article 63. Termini i renovació de llicència
1. El termini de vigència de la llicència és d’un màxim de cinc anys, que pot 

ésser ampliat, excepcionalment, fins a deu anys en cas que l’activitat per a la qual 
se sol·liciti comporti una inversió la rellevància de la qual en justifiqui l’ampliació.

2. La renovació de la llicència s’ha de sol·licitar un mes abans de la data d’expi-
ració del termini de vigència. Aquesta sol·licitud ha d’ésser resolta en el termini d’un 
mes d’ençà que tingui entrada en el registre de l’òrgan competent per a resoldre. El 
venciment del termini establert sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expres-
sa determina l’obtenció de la renovació.
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Article 64. Modificació i transmissió de la llicència
1. La llicència pot modificar-se en els supòsits establerts per l’article 38.
2. La llicència és transmissible per actes entre vius i per causa de mort, amb la co-

municació prèvia a l’Administració portuària. Aquesta comunicació s’ha  d’efectuar 
amb una antelació mínima d’un mes de la data d’efectivitat de la transmissió o, si 
escau, des de la producció de l’òbit. No obstant això, l’Administració portuària pot 
oposar-se a la transmissió de la llicència en els casos següents:

a) Si la persona titular de l’activitat no està al corrent de les seves obligacions 
davant l’Administració portuària.

b) Si la llicència està sotmesa a una causa d’extinció.
c) Si no ha transcorregut almenys un any de la data d’atorgament de la llicència, 

excepte en el cas de defunció de la persona titular.
d) Si aquell a qui se cedeix no compleix els requisits exigits per a l’exercici de 

l’activitat a la zona de servei.
3. Si no se’n té l’autorització els subjectes que intervinguin en la transmissió són 

responsables solidaris dels danys que puguin derivar-se’n.

Article 65. Extinció i caducitat de la llicència
1. Són causes d’extinció de la llicència les indicades en les lletres a, b, c, d, h i k
de l’article 40.1.
2. Són causes de caducitat de la llicència, a més de les establertes per les lletres 

a, b, g, h i j de l’article 40.3, les següents:
a) La manca d’exercici de l’activitat o la interrupció injustificada d’aquesta per un 

termini superior al previst en la llicència.
b) L’incompliment greu de les condicions establertes per la llicència.
3. El procediment per a declarar l’extinció d’una llicència s’ha de tramitar en el 

termini de sis mesos. Si el procediment l’inicia l’Administració portuària, el venci-
ment del termini establert sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa en 
determina la caducitat. Si el procediment s’inicia a petició de la persona interessa-
da, el venciment del termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa 
determina la desestimació de la petició.

Article 66. Comunicació
1. L’exercici d’activitats en els espais portuaris que no comportin activitat econò-

mica ni un ús intensiu del domini públic resta subjecte a comunicació prèvia, sens 
perjudici de l’obligació d’obtenir el títol habilitant municipal que exigeixi la legis-
lació sectorial.

2. La comunicació s’ha de presentar a l’Administració portuària deu dies abans 
de l’inici de l’activitat. L’exercici de l’activitat resta condicionat a la seva compatibi-
litat amb els serveis portuaris que vol prestar, l’operativa del port i la disponibilitat 
de la zona de servei afectada.

3. La suma de jornades de l’activitat no pot excedir un total de quinze dies.

Capítol IV. Contractes administratius per a la construcció i gestió 
portuària

Article 67. Règim jurídic dels contractes
1. La preparació, l’adjudicació, el compliment, els efectes i l’extinció dels con-

tractes es regeixen fonamentalment per la normativa de contractes del sector públic 
amb les especialitats establertes per aquesta llei i les seves normes de desplegament, 
i pels preceptes de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, que hi siguin 
aplicables. Si hi ha transferència a l’empresa del risc operacional en l’explotació de 
les obres o dels serveis, el contracte s’ha de qualificar com de concessió.

2. Els contractes per a la construcció i la gestió portuària faculten l’empresa con-
tractista per a ocupar el domini públic que resulti necessari per a executar-los, en 
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els termes d’aquesta llei en matèria del règim econòmic i d’utilització del domini 
públic portuari.

Article 68. Termini
1. El termini de durada dels contractes de concessió per a la construcció d’obra 

pública portuària és el que fixa el plec de clàusules administratives particulars, sen-
se que pugui excedir el raonablement necessari perquè l’empresa concessionària re-
cuperi les inversions, amb un màxim de quaranta anys.

2. El termini dels contractes de concessió de serveis de les infraestructures por-
tuàries és el que es fixa en el plec de clàusules administratives particulars, sense que 
pugui excedir el raonablement necessari perquè l’empresa concessionària recuperi 
les inversions, amb la durada màxima següent:

a) Cinquanta anys, en els contractes que incloguin l’execució d’obres i l’explota-
ció del servei públic.

b) Vint-i-cinc anys, en els contractes d’explotació del servei públic.
3. Els terminis màxims establerts per aquest article s’entenen sens perjudici dels 

que determini en cada moment la normativa en matèria de contractació pública.

Article 69. Pròrroga
1. El termini dels contractes a què fa referència l’article 68 es pot prorrogar en 

els supòsits següents:
a) Si en el títol d’atorgament s’ha previst expressament la possibilitat de pròrroga 

vinculada a la realització d’inversions addicionals.
b) Per resolució de l’Administració portuària atorgada a petició del contractista 

sempre que aquest faci una inversió rellevant no prevista en el contracte originari i 
que, conjuntament:

1r. Sigui superior al vint per cent del valor actualitzat de la inversió que estigui 
obligat a executar en compliment de la concessió.

2n. Sigui d’interès per a l’Administració portuària per a millorar l’eficiència o la 
qualitat ambiental de les operacions portuàries, i així es justifiqui raonadament en 
la resolució que l’autoritzi.

c) Si constitueix una mesura per al restabliment de l’equilibri econòmic del con-
tracte, en els termes i condicions establerts per la normativa de contractes del sector 
públic.

2. Les pròrrogues a què fa referència l’apartat 1.a i b requereixen en tot cas la pe-
tició de la persona titular del contracte. L’Administració portuària ha de valorar en 
tot cas la conveniència d’autoritzar-les d’acord amb els termes i terminis establerts 
en el títol concessional i la normativa de contractes del sector públic, sense que en 
cap cas la durada excedeixi de la meitat del termini inicial.

3. El Govern, ateses circumstàncies d’interès públic i mitjançant el departament 
competent en matèria portuària, pot instar les persones titulars dels contractes a 
fer les inversions necessàries per a dur a terme les actuacions previstes en el Pla de 
ports vigent, i també les obres necessàries d’adaptació al canvi climàtic o mesures 
correctores d’impacte ambiental o altres accions estratègiques no previstes en el tí-
tol concessional. La modificació del títol concessional pot comportar la pròrroga del 
seu termini fins a assolir l’equilibri econòmic del contracte. En aquest supòsit, la 
manca d’acceptació del titular concessional faculta l’Administració portuària per a 
instar l’extinció de la concessió per raons d’interès públic.

4. La pròrroga de la concessió ha de comportar la modificació del títol concessio-
nal i dels cànons i taxes que cal satisfer a l’Administració portuària.

5. Per a l’establiment de tots els supòsits de pròrroga, l’Administració portuària 
ha de valorar la qualitat de la gestió del titular concessional.
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Article 70. Preparació, adjudicació i formalització del contracte de 
concessió d’obres públiques portuàries
1. En el cas de la concessió d’obra pública portuària, l’estudi de viabilitat o, si 

escau, de viabilitat econòmica i financera ha de contenir, en tot cas, les dades, les 
anàlisis, els informes o els estudis que siguin procedents sobre els punts següents:

a) Justificació de la demanda i oferta de punts d’amarratge en el lloc on es pretén 
construir l’obra pública.

b) Estudi de dinàmica del litoral, si l’obra pública s’ha de construir en el mar o a 
la zona maritimoterrestre, referida a la unitat fisiogràfica costanera corresponent, i 
dels efectes de les actuacions previstes.

c) Adequació al pla de ports.
d) Compliment de totes les garanties ambientals i climàtiques, entenent el port 

com un element més dins l’ecosistema costaner.
2. Les obres públiques portuàries que es construeixin mitjançant el contracte 

de concessió, incloses les zones complementàries d’explotació comercial, han d’ob-
servar les disposicions normatives que siguin aplicables en matèria de supressió de 
barreres arquitectòniques i promoció de l’accessibilitat, de manera que se n’assegu-
ri l’ús en condicions de comoditat i seguretat per a les persones amb discapacitat i 
persones grans amb problemes de mobilitat o comunicació.

3. El document administratiu és títol suficient per a inscriure la concessió en el 
Registre de la Propietat. El titular concessional ha d’inscriure el títol en el Registre 
de la Propietat en el termini de dos mesos a comptar de la data de la formalització.

Article 71. Unificació de contractes
1. Les concessions d’obra pública o per a la gestió portuària són unificables, si 

l’interès públic així ho justifica, d’ofici o a instància de la persona titular.
2. La persona titular de dues o més concessions d’obra pública o per a la gestió 

portuària pot sol·licitar a l’Administració portuària que s’unifiquin en una sola con-
cessió sempre que es tracti de concessions contigües, o que estiguin unides per una 
instal·lació comuna.

3. L’Administració portuària pot autoritzar la unificació en el supòsit que les con-
cessions que es pretenen unificar puguin formar una unitat d’explotació que com-
porti una millora en la gestió del sistema portuari. A aquest efectes, s’entén que pot 
existir unitat d’explotació si les concessions desenvolupen la mateixa activitat, i dis-
posen o poden disposar d’elements comuns necessaris per a l’explotació correcta, de 
manera que l’explotació conjunta sigui més eficient que l’explotació independent de 
cadascuna d’aquestes.

4. El termini de la concessió unificada no pot ésser superior al resultant de la 
mitjana dels terminis pendents de cadascuna d’elles, ponderat, a criteri de l’Ad-
ministració portuària, per la superfície, el volum de negoci i d’inversió pendent 
d’amortitzar, amb l’actualització corresponent.

5. En el cas que la sol·licitud d’unificació es formuli amb motiu de la realització 
d’una inversió rellevant d’acord amb l’article 69, el termini de la concessió unificada 
l’ha de determinar motivadament l’Administració portuària en funció de la superfí-
cie, el volum de negoci, la inversió pendent d’amortitzar, amb l’actualització corres-
ponent, i la inversió prevista en infraestructura i millora de servei que acompanyi la 
sol·licitud d’unificació.

Article 72. Cessió dels contractes i constitució de drets reals
1. Els drets i obligacions derivats del contracte es poden cedir a terceres persones 

en la forma i els termes previstos legalment. Si la cessió pretesa compleix els requi-
sits exigibles, l’Administració portuària pot exercir els drets de tanteig i retracte, en 
els mateixos terminis que estableix aquesta llei per a la concessió demanial.

2. Les persones titulars de concessions poden constituir drets reals de garantia 
de les obligacions derivades del contracte.
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Capítol V. Regulació ambiental

Secció primera. Disposició comuna

Article 73. Protecció ambiental del domini públic
1. L’Administració portuària ha de vetllar per la minimització de l’impacte 

ambiental de l’activitat i la sostenibilitat del sistema portuari. A aquest efecte, ha 
d’aplicar criteris de prevenció, control i lluita contra la contaminació, d’estalvi de 
recursos, de protecció de l’entorn, de reducció i reciclatge de residus, d’educació am-
biental i de promoció de sistemes de gestió ambiental en les seves instal·lacions i les 
diferents àrees de l’activitat, i també d’adaptació al canvi climàtic.

2. Cal, amb caràcter obligatori, presentar juntament amb la documentació exi-
gida per a l’atorgament del títol corresponent, un programa de protecció ambiental 
del domini públic amb el contingut i la tramitació que siguin fixats per reglament, 
que en tot cas ha d’incloure les mesures per a la protecció de la qualitat de les ai-
gües i del fons del domini públic portuari, sens perjudici de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental dins el procediment d’atorgament de llicència ambien-
tal d’activitat.

3. Cal, amb caràcter obligatori, fer una avaluació ambiental estratègica de ca-
dascuna de les noves activitats portuàries amb potencial contaminant, que en quan-
tifiqui l’augment d’emissions, amb la finalitat d’autoritzar-les o no en funció de les 
afectacions en una zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric i de la qualitat 
de l’aire de les poblacions de les zones properes al port.

Secció segona. Dragatges en el domini públic portuari

Article 74. L’autorització de dragatge
1. L’execució d’obres de dragatge i l’abocament dels productes de dragatge en 

el domini públic portuari a sol·licitud de persona interessada estan sotmesos a una 
avaluació ambiental estratègica i a l’autorització de l’Administració portuària en els 
termes i les condicions que s’estableixin per reglament.

2. El material dragat s’ha de tornar a la dinàmica litoral si les seves característi-
ques físiques, químiques i biològiques ho permeten. En qualsevol cas, la disposició 
final del material requereix l’autorització de l’òrgan administratiu competent per 
raó de la seva destinació, amb l’informe preceptiu previ dels municipis afectats i de 
l’Administració marítima.

Secció tercera. Abocaments en el domini públic portuari

Article 75. Prohibició d’abocaments
1. Resten prohibits els abocaments o emissions contaminants, sòlids, líquids o 

gasosos, en el domini públic portuari.
2. No tenen la consideració d’abocaments els reblerts amb materials i els dipòsits 

per a l’execució d’obres portuàries.
3. L’Administració portuària ha de dictar ordres específiques perquè les persones 

responsables d’un abocament no autoritzat en facin la recollida o neteja.
4. Els titulars de vaixells i embarcacions, inclosos els creuers, amb sistemes de 

propulsió o de manteniment que puguin afectar la qualitat de l’aire han d’adoptar 
les mesures tècniques i d’operació per a reduir les emissions de gasos i partícules 
contaminants.

5. L’Administració portuària, en l’àmbit de les seves competències, ha d’ordenar 
la suspensió de les activitats que donin origen a abocaments no autoritzats, sens per-
judici de la responsabilitat civil, penal o administrativa en què puguin incórrer les 
persones que en siguin causants.

6. Amb caràcter previ a l’atorgament del títol administratiu habilitant per a la 
utilització o ocupació del domini públic portuari, ha de quedar garantit el sistema 



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 44

d’eliminació d’aigües residuals, d’acord amb les disposicions vigents per a l’aboca-
ment d’aquests tipus d’aigües.

7. L’Administració portuària exerceix les competències relatives a aquest article, 
sens perjudici de les que, d’acord amb la normativa sectorial, corresponen a altres 
administracions, amb les quals s’ha de coordinar en els termes que s’estableixin per 
reglament; en qualsevol cas, ha de posar en coneixement de l’ajuntament del muni-
cipi on estigui situat el port totes les actuacions que dugui a terme.

Article 76. Mitjans per a la prevenció i la lluita contra la contaminació
1. Els ports de la Generalitat han de complir la legislació aplicable en matèria de 

canvi climàtic pel que fa a la prevenció i la lluita contra la contaminació.
2. Tothom que disposi d’un títol habilitant per a desenvolupar activitats en el 

domini públic portuari ha de comptar amb mitjans suficients per a la prevenció i la 
lluita contra la contaminació accidental, en les condicions fixades per l’Administra-
ció portuària en els títols habilitants atorgats.

Article 76 bis. Mitjans per a prevenir i regular les emissions de vaixells
1. Els ports de titularitat de la Generalitat han de tenir una regulació obligatòria 

que limiti, controli i sancioni les emissions dels vaixells, d’acord amb la Directiva 
2012/33/UE i la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell.

2. Els ports de titularitat de la Generalitat han de tenir una regulació obligatòria 
que limiti i controli el contingut de sofre dels combustibles d’ús marítim en 0,1%, i 
que en sancioni l’incompliment.

Secció quarta. Residus en el domini públic portuari

Article 77. Instal·lacions portuàries receptores i plans de recepció i 
manipulació de residus
1. Els ports i les instal·lacions marítimes menors han d’estar dotats d’instal·laci-

ons adequades per a la recepció dels residus generats pels vaixells i les embarca-
cions i dels residus de càrrega, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.

2. Correspon a l’Administració portuària, a proposta de l’entitat gestora portuà-
ria, aprovar, modificar i revisar el pla de recepció i manipulació dels residus, tenint 
com a referència les línies estratègiques i els objectius de gestió de residus aprovats 
per la Generalitat de Catalunya.

3. Els titulars habilitats han d’adoptar totes les mesures de protecció ambiental 
establertes per la legislació sectorial vigent en funció de l’explotació.

4. Els propietaris de vaixells i embarcacions han de lliurar els residus que puguin 
generar en els termes que hagi establert qui gestiona el servei de recepció de residus.

Article 78. Instal·lacions especials
1. Les refineries de petroli, les factories químiques i petroquímiques, les instal-

lacions per a l’emmagatzematge i distribució de productes químics i petroquímics, 
les instal·lacions per al proveïment de combustibles, i també les drassanes i les ins-
tal·lacions de reparació naval o de desballestament, emplaçades en la zona de servei 
portuari, sens perjudici del que disposa l’article 77, han de disposar d’instal·lacions 
per a la recepció i el tractament de residus de la càrrega dels vaixells amb destinació 
a aquestes instal·lacions, les aigües de neteja de les bodegues i de llast o de sentines.

1 bis. El sistema portuari ha de disposar d’instal·lacions adequades per a la gestió 
dels residus de càrrega dels vaixells, de les aigües de neteja i de llast o de sentines.

2. La disponibilitat de les instal·lacions ha d’ésser exigida per l’Administració 
portuària per a autoritzar-hi el funcionament de les activitats a què fa referència 
l’apartat 1.
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Secció cinquena. Sorolls i emissions a l’atmosfera en el domini públic 
portuari

Article 79. Prevenció i control de la contaminació atmosfèrica i acústica
1. La zona de servei portuari té la consideració d’infraestructura de transport 

quant a la previsió d’emissions acústiques. En els procediments d’elaboració, apro-
vació i revisió dels mapes de soroll, de delimitació de les zones de servitud acústica, 
dels plans d’acció en matèria de contaminació acústica, d’ordenances municipals so-
bre el soroll i, en general, d’actes i disposicions en matèria de contaminació acústica, 
que afectin les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, o s’hi 
refereixin, cal sol·licitar un informe a l’Administració portuària.

2. En les operacions de càrrega, descàrrega, manipulació i emmagatzematge 
d’hidrocarburs, de materials i productes sòlids pulverulents i d’altres que puguin 
afectar la qualitat de l’aire, les empreses habilitades han d’adoptar les mesures tèc-
niques de prevenció adequades i les mesures específiques que s’estableixin per re-
glament.

3. En la xarxa portuària de Catalunya s’ha d’avaluar la contaminació acústica 
submarina i s’han d’adoptar mesures per a reduir-la, atesa la importància de la zona 
com a corredor de cetacis.

Secció sisena. Sòls i fons marins contaminats en el domini públic 
portuari

Article 80. Mesures per a prevenir la contaminació dels terrenys i els 
fons marins de domini públic portuari
1. L’Administració portuària ha d’incloure, si escau, en els títols habilitants per 

a la utilització o l’ocupació del domini públic portuari condicions específiques que 
comportin l’adopció de mesures destinades a prevenir la contaminació dels terrenys 
i els fons marins situats en la zona de servei portuària, inclosa l’emissió d’informes 
de caràcter preliminar i periòdics de situació.

2. La declaració d’un sòl o fons marí com a contaminat obliga el subjecte respon-
sable a dur a terme les actuacions necessàries per a fer-ne la recuperació ambiental

en els termes i terminis determinats per l’òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya o l’Administració portuària, segons els casos.

3. L’Administració portuària ha d’iniciar un procés sancionador contra els res-
ponsables de processos de contaminació.

Secció setena. Transvasaments de sorra

Article 81. Actuacions de transvasament de sorra i de conservació de la 
costa
1. L’Administració portuària ha de promoure la minimització dels efectes de les 

infraestructures portuàries sobre les platges i el transport de sediments, en el marc 
de la gestió integrada del litoral i del conjunt d’agents que hi actuen.

2. Correspon a l’Administració portuària, en els termes que s’estableixin per re-
glament, l’autorització i el control de les operacions de gestió de sediments litorals 
de l’entorn portuari i dels seus transvasaments, inclosos els dragatges de manteni-
ment de les bocanes per efecte de la dinàmica litoral que efectuïn els titulars de la 
gestió de les infraestructures portuàries d’acord amb els corresponents títols con-
cessionals i contractuals. En la tramitació d’aquestes actuacions ha de garantir la 
coordinació amb els ajuntaments dels municipis afectats i amb la resta d’adminis-
tracions actuants en el litoral, i ha d’incorporar un informe previ tant de l’ajuntament 
del municipi on està situat el port, com, si escau, dels ajuntaments dels municipis de 
les platges afectades.
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3. L’Administració portuària pot impulsar actuacions de manteniment de platges 
i protecció dels trams de costa en l’entorn portuari, complementàries o substitutives 
del transvasament de sorra, que n’incrementin l’efectivitat.

Capítol VI. Domini públic portuari i seguretat

Secció primera. Protecció civil i mercaderies perilloses

Article 82. Pla d’autoprotecció portuari
1. Els ports i les instal·lacions marítimes menors de competència de la Generali-

tat han d’estar proveïts d’un pla d’autoprotecció, en la forma establerta per la legis-
lació sobre protecció civil.

2. Independentment del necessari compliment de la normativa en matèria de pro-
tecció civil i seguretat de les persones, l’autoritat portuària ha d’establir mecanismes 
d’informació, coordinació i cooperació mútua amb l’ajuntament del municipi on està 
situat el port.

Article 83. Situacions excepcionals
1. En cas de tempesta, greu risc, catàstrofe o calamitat pública o qualsevol altre 

estat de necessitat, urgència o concurrència de situacions anòmales o excepcionals, 
l’Administració portuària pot disposar, immediatament i sense tramitació ni indem-
nització prèvia, del domini públic ocupat i de les obres i instal·lacions concedides 
o autoritzades, en la mesura que ho jutgi necessari per a la protecció i la seguretat 
de les persones i els béns afectats, sens perjudici de l’aplicació de la normativa de 
protecció civil.

2. L’Administració portuària pot tancar temporalment el domini públic a l’ús 
públic o privatiu si les circumstàncies així ho aconsellen, per a evitar riscos per a la 
vida, la integritat física o la seguretat dels usuaris, o en altres situacions anòmales 
o excepcionals.

Article 84. Mercaderies perilloses
1. Correspon a l’Administració portuària controlar el compliment de la norma-

tiva sobre admissió, manipulació i emmagatzematge de mercaderies perilloses en 
els ports i les instal·lacions marítimes menors, en règim de coordinació i cooperació 
amb la resta d’autoritats competents en la matèria.

2. En les operacions de manipulació, emmagatzematge i transport intern de mer-
caderies perilloses, s’ha de disposar d’un estudi de seguretat, d’un pla d’emergència 
interior i d’un pla d’emergència exterior en la forma establerta per la legislació sec-
torial. Així mateix, s’ha de disposar d’un centre de control d’emergències amb les 
funcions, l’organització i l’equipament que estableix la legislació sectorial.

Secció segona. Protecció portuària

Article 85. Protecció portuària
1. Correspon a l’Administració portuària, sens perjudici del que disposa la nor-

mativa de protecció de les infraestructures crítiques:
a) L’exercici de les funcions d’autoritat de protecció portuària, en la forma esta-

blerta per la legislació sectorial sobre millora de la protecció portuària.
b) Efectuar i aprovar les avaluacions de protecció portuària, i aprovar, modificar 

o revisar els plans de protecció portuària, amb l’informe previ i vinculant del depar-
tament competent en matèria de seguretat.

c) Nomenar els oficials de protecció portuària.
d) Coordinar, executar i supervisar l’aplicació de les mesures establertes per la 

legislació sobre millora de la protecció dels vaixells i les instal·lacions portuàries 
davant l’amenaça d’actes il·lícits deliberats, sens perjudici de les competències de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i d’altres òrgans de les adminis-



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 47 

tracions públiques, i de les responsabilitats que en aquesta matèria corresponen als 
usuaris i als concessionaris.

2. L’autoritat de protecció portuària ha de constituir, per a cadascun dels ports 
que gestiona, un comitè consultiu de protecció del port amb l’objectiu de prestar as-
sessorament en el desenvolupament dels procediments o les directrius tendents a la 
millora de la implantació de les mesures de protecció del port, de conformitat amb 
les normes organitzatives que aprovi la Generalitat de Catalunya. La Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra n’ha de formar part, ateses les funcions de policia 
integral, incloses la protecció i la custòdia que exerceix en les infraestructures del 
sistema portuari, com també la policia local del municipi on es troba situat el port, 
d’acord amb les competències que li reconeix la legislació reguladora de les policies 
locals.

3. L’autoritat de protecció portuària ha de denegar l’entrada a tot vaixell que no 
subministri la informació sobre protecció establerta per la legislació sectorial, ex-
cepte si el vaixell n’està exempt per resolució de l’òrgan administratiu competent.

Títol IV. Els serveis en el sistema portuari

Capítol I. Els serveis portuaris

Article 86. Concepte, classes i règim jurídic dels serveis portuaris
1. Són serveis portuaris les prestacions que s’ofereixen al públic per a satisfer les 

necessitats marítimes i portuàries mínimes per a un funcionament adequat.
2. Els serveis portuaris es classifiquen en generals i específics.
3. Els serveis portuaris generals són de titularitat pública i comprenen les ope-

racions següents:
a) La inspecció, l’ordenació i el control del tràfic de vaixells, mercaderies, perso-

nes, equipatges, vehicles i conductors a la zona de servei.
b) La conservació i el manteniment de les aigües, les infraestructures i les super-

estructures portuàries de la zona de servei.
c) La seguretat i la vigilància dels espais comuns de la zona de servei, i també 

la prevenció d’incendis i la prevenció i el control d’emergències a la zona, sens per-
judici de les competències que corresponguin a altres administracions públiques.

d) La instal·lació i el manteniment de senyals, balises i altres ajudes a la nave-
gació que serveixin d’aproximació i accés del vaixell o les embarcacions al port, i 
també llur abalisament interior.

e) La neteja de les aigües i dels espais terrestres comuns de la zona de servei i 
l’enllumenat dels espais comuns d’aquesta mateixa zona.

f) La recollida de residus en la zona de serveis, sens perjudici de les competèn-
cies d’altres administracions publiques.

f bis) La posada a disposició de l’usuari de l’ús d’una rampa per al llançament i 
la recollida de les embarcacions, en funció de la disponibilitat.

4. Els serveis portuaris específics són d’interès general i comprenen les opera-
cions següents:

a) El practicatge.
b) L’amarratge i desamarratge de vaixells i embarcacions quan sigui preceptiu.
c) El remolc portuari.
d) La recepció dels residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de 

càrrega, d’acord amb el que estableixen els articles 77 i 98.
e) La càrrega, l’estiba, la descàrrega, la desestiba i el transbord de mercaderies.
5. Els serveis portuaris, en tant que estan destinats a satisfer l’interès general, 

són d’utilització general, llevat del cas que en el títol s’hi estableixi un ús restringit.
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Capítol II. Els serveis portuaris generals

Article 87. Prestació dels serveis portuaris generals
1. En els ports i les instal·lacions portuàries gestionats directament per l’Admi-

nistració portuària, els serveis portuaris generals han d’ésser prestats preferentment 
amb els recursos personals i materials propis, sens perjudici que puguin ésser objec-
te de contractació en els termes establerts per la normativa vigent.

2. L’Administració portuària, sens perjudici de l’apartat 1, pot encarregar la rea-
lització d’algun servei portuari general a altres òrgans o entitats de la Generalitat o 
a altres administracions públiques, per raons d’eficàcia o si no posseeix els mitjans 
tècnics idonis per a acomplir-los, sempre que no tinguin per objecte cap dels con-
tractes subjectes a la normativa sobre contractació pública.

3. En els ports i les instal·lacions portuàries gestionats indirectament, la prestació 
dels serveis portuaris generals és responsabilitat de la persona o entitat gestora en 
la forma especificada en el títol habilitant, la qual pot contractar aquest servei a un 
tercer, en els termes establerts per la normativa vigent.

Capítol III. Els serveis portuaris específics

Article 88. Prestació dels serveis portuaris específics
1. En les instal·lacions portuàries gestionades directament per l’Administració 

portuària, els serveis portuaris específics han d’ésser prestats per persones físiques, 
jurídiques o entitats sense personalitat jurídica mitjançant l’atorgament de l’autorit-
zació corresponent, que permet que l’autoritzat cedeixi la prestació d’aquests serveis 
a un tercer, en els termes establerts per la normativa vigent.

2. L’autorització destinada a la gestió del servei portuari específic té una durada 
inicial màxima de cinc anys. Si el termini inicial fos insuficient per a amortitzar la 
inversió econòmica prevista, l’Administració portuària pot ampliar aquest termini 
en la forma i amb la durada establertes per reglament.

3. Els serveis portuaris específics poden ésser prestats directament per l’Admi-
nistració portuària o bé mitjançant encàrrec en la forma establerta per als de caràc-
ter general, si no hi ha persones físiques o jurídiques interessades a prestar el servei 
de què es tracti o si circumstàncies sobrevingudes n’exigeixen la prestació.

Article 89. Llibertat d’accés i prohibició de monopoli
1. Es reconeix la llibertat d’accés a la prestació dels serveis portuaris específics a 

qualsevol persona física o jurídica o entitat sense personalitat jurídica que compleixi 
els requisits establerts legalment i per reglament.

2. Les autoritzacions que atorgui l’Administració portuària per a la prestació dels 
serveis portuaris específics tenen caràcter reglat i no atorguen dret a la realització 
del servei en règim d’exclusiva o monopoli. El nombre màxim de prestadors de ser-
vei es pot limitar per raons de disponibilitat d’espais i capacitat de les instal·lacions, 
de seguretat o altres raons degudament motivades.

3. En una mateixa infraestructura portuària, una persona física, jurídica o entitat 
sense personalitat jurídica no pot prestar més d’un servei portuari específic. No obs-
tant això, si existeix una situació de clara insuficiència en la demanda dels serveis 
de remolc o amarratge i desamarratge de vaixells i embarcacions, l’Administració 
portuària pot autoritzar que una mateixa persona, física o jurídica, o entitat sense 
personalitat jurídica pugui prestar ambdós serveis.

Article 90. Règim de sol·licitud dels serveis
1. Els serveis portuaris específics s’han de prestar a sol·licitud dels usuaris. Això 

no obstant, la utilització dels serveis de practicatge i remolc portuari és obligatòria 
quan així ho determini l’Administració marítima o portuària conformement al que 
estableix la legislació sectorial.
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2. El servei de recepció de deixalles generades per vaixells i embarcacions i de 
residus de càrrega és d’ús obligatori, excepte en els supòsits establerts per la legis-
lació sectorial.

3. Encara que la utilització d’un servei portuari específic no sigui obligatòria, 
l’Administració portuària pot exigir-ne l’ús per raons de seguretat o de protecció del 
medi ambient degudament motivades.

Capítol IV. Autorització de la prestació de serveis portuaris específics

Article 91. Drets, deures i obligacions
1. La persona que presta un servei portuari específic té els drets següents:
a) Percebre les tarifes corresponents dels usuaris i, si escau, fer-ne l’actualització 

i la revisió amb subjecció al que estableix l’ordenament jurídic i en la forma que es-
pecifiqui l’autorització.

b) Suspendre temporalment la prestació del servei a l’usuari, amb la comunicació 
prèvia a l’Administració portuària, en els supòsits i els terminis fixats per reglament.

c) Percebre les contraprestacions econòmiques que correspongui com a conse-
qüència de la cooperació en la prestació de serveis de seguretat, salvament, lluita 
contra la contaminació, emergències i extinció d’incendis, o en virtut de qualsevol 
altra cooperació o col·laboració.

2. La persona que presta el servei portuari específic té els deures i les obligaci-
ons següents:

a) Prestar el servei amb subjecció al que estableix l’ordenament jurídic i en la 
forma especificada en l’autorització.

b) Sotmetre’s a les tarifes màximes fixades per l’Administració portuària.
c) Satisfer els tributs portuaris legalment exigibles i concertar i mantenir en vigor 

les assegurances i les garanties exigides legalment.
d) Subministrar a l’Administració portuària la informació que correspongui per 

a la correcta prestació del servei, incloses la comunicació de les incidències, les re-
clamacions o els canvis en la composició accionarial o de participació.

e) Admetre la utilització del servei per qualsevol usuari d’acord amb els principis 
d’igualtat, universalitat i no-discriminació.

f) La resta de deures i obligacions que es determinin per reglament.
3. L’Administració portuària pot dictar ordres a la persona autoritzada amb la fi-

nalitat d’instar al compliment dels seus deures i obligacions. Aquestes ordres s’han 
d’ajustar al que estableixen les normes reguladores del domini públic portuari.

Article 92. Modificació i extinció
1. La modificació i l’extinció de l’autorització per a la prestació d’un servei por-

tuari específic es pot produir per alguna de les causes establertes pels articles 38 i 
40, respectivament. La revocació i la caducitat, a més de les causes establertes per 
l’article 40, es poden produir per les causes següents:

a) La transmissió per actes entre vius de l’autorització sense haver estat autorit-
zada o comunicada a l’Administració portuària és causa de revocació.

b) No haver assolit el rendiment o tràfic mínim fixat en l’autorització durant dos 
anys consecutius és causa de caducitat.

2. En el servei portuari específic de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i trans-
bord de mercaderies és causa de revocació de l’autorització l’incompliment de les 
obligacions que corresponen a l’empresa estibadora.

Article 93. Procediment de modificació i extinció
1. El procediment per a modificar l’autorització s’ha de tramitar i resoldre en el 

termini d’un mes. Si el procediment s’hagués iniciat a sol·licitud de la persona inte-
ressada, el venciment del termini establert per a dictar i notificar la resolució expres-

Fascicle segon
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sa determina la desestimació de la petició. Si s’hagués promogut d’ofici, determina 
la caducitat del procediment.

2. A excepció de l’extinció per resolució judicial ferma, el procediment per a 
declarar l’extinció de l’autorització s’ha de tramitar en el termini de nou mesos. Si 
el procediment l’inicia d’ofici l’Administració portuària, el venciment del termini 
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa en determina la caducitat. Si 
el procediment s’inicia a petició de la persona autoritzada, el venciment del termini 
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa determina la desestimació de 
la petició.

3. Iniciat el procediment, l’òrgan competent per a resoldre pot adoptar les mesu-
res provisionals que consideri necessàries per a assegurar l’eficàcia de la resolució 
que pugui recaure. Entre aquestes mesures es pot adoptar la suspensió temporal de 
la prestació del servei.

Article 94. Transmissió
1. L’autorització destinada a la gestió d’un servei portuari específic es pot trans-

metre en les condicions establertes per l’article 53, amb el requisit que hagin trans-
corregut, almenys, dos anys d’ençà de la data d’atorgament de l’autorització.

2. La sol·licitud de transmissió s’ha de resoldre en el termini de tres mesos. El 
venciment del termini establert per a dictar i notificar la resolució expressa determi-
na l’estimació de la petició.

3. Un cop autoritzada la transmissió, el cessionari se subroga en tots els drets i 
obligacions del cedent.

4. L’autorització de prestació d’un servei portuari específic no es pot transmetre 
per causa de mort.

Capítol V. Regles particulars dels serveis portuaris específics

Article 95. Servei de practicatge
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per practicatge el servei d’assessorament als 

capitans o patrons de vaixells i artefactes flotants, per a facilitar-los l’entrada i sor-
tida a port i les maniobres nàutiques dins d’aquest, en condicions de seguretat i en 
els termes establerts per aquesta llei, per la reglamentació general que reguli aquest 
servei i també en les altres disposicions normatives que li siguin aplicables. Durant 
el servei, correspon al capità o patró del vaixell el comandament i la direcció de 
qualsevol maniobra.

2. El servei de practicatge es presta a bord dels vaixells, i inclou les instruccions 
impartides per la persona que presta el servei de practicatge des del moment en què 
surtin de l’estació de practicatge per a vetllar per la seguretat de la navegació, dels 
vaixells, de la tripulació, de les instal·lacions portuàries i dels usuaris del servei.

3. No resten compreses en l’àmbit d’aquest servei les activitats privades de practi-
catge, sempre que es donin les circumstàncies establertes per la normativa aplicable. 
En tot cas, correspon a l’Administració portuària autoritzar l’exercici de l’activitat 
privada de practicatge en la forma establerta per a les restants activitats econòmi-
ques.

3 bis. Les activitats incloses en aquest servei han d’ésser dutes a terme per tre-
balladors que tinguin la qualificació adequada. L’empresa ha de garantir que cada 
treballador ha rebut la formació adequada, tant la que requereix per l’especificitat 
del lloc de treball com en matèria de prevenció de riscos laborals.

4. Correspon a l’Administració portuària el nomenament de qui ha de prestar 
el servei de practicatge entre les persones degudament habilitades per a prestar-lo, 
la seva revocació i l’habilitació temporal com a personal per a prestar el servei de 
practicatge en les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat. Així 
mateix, correspon a l’Administració determinar el nombre de persones necessàries 
per a la prestació del servei en la forma establerta per la normativa aplicable.
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5. L’Administració portuària pot establir un servei de practicatge comú per a 
tots els ports amb el nombre de persones que consideri adequat a les necessitats del 
servei.

Article 96. Servei de remolc portuari
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per remolc portuari el servei l’objecte del 

qual és l’operació nàutica d’ajuda als moviments d’un vaixell, denominat remolcat, 
seguint les instruccions del capità o patró del vaixell, mitjançant l’auxili d’un altre 
o uns altres vaixells, denominats remolcadors, que proporcionen la força motriu o, 
si escau, l’acompanyament o llur posada a disposició dins els límits de les aigües 
incloses a la zona de servei del port.

2. El servei portuari de remolc comença quan el remolcador procedeix a executar 
l’ordre inicial donada per la persona que comanda el vaixell remolcat o per la perso-
na que presta el servei de practicatge amb el consentiment de qui comanda el vaixell 
remolcat, que tingui relació amb el servei que es durà a terme, i acaba en el moment 
que s’ha complert l’ordre final donada per l’esmentat comandament o per la persona 
que presta el servei de practicatge amb el seu consentiment.

3. Durant el servei, corresponen al capità o al patró del vaixell remolcat el co-
mandament i la direcció de qualsevol maniobra.

4. Les activitats incloses en aquest servei han d’ésser dutes a terme per treballa-
dors que tinguin la qualificació adequada. L’empresa ha de garantir que cada treba-
llador ha rebut la formació adequada, tant la que requereix per l’especificitat del lloc 
de treball com en matèria de prevenció de riscos laborals.

Article 97. Servei d’amarratge
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per amarratge de vaixells el servei l’objecte 

del qual consisteix a recollir els amarratges d’un vaixell, portar-los i fixar-los als ele-
ments disposats per a aquest fi, seguint les instruccions del capità o patró del vaixell, 
en el sector d’amarratge designat per l’entitat o persona encarregada de la gestió de 
la instal·lació portuària, en l’ordre convenient per a facilitar les operacions d’atraca-
da, desamarratge i desatracada.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per desamarratge de vaixells el servei l’ob-
jecte del qual consisteix a deixar anar els amarratges d’un vaixell dels elements de 
fixació als quals està amarrat seguint les instruccions del capità o patró sense afectar 
les condicions d’amarratge dels vaixells contigus.

3. Durant el servei d’amarratge i desamarratge de vaixells corresponen al capità 
o patró del vaixell el comandament i la direcció de qualsevol maniobra.

4. Les activitats incloses en aquest servei han d’ésser dutes a terme per treballa-
dors que tinguin la qualificació adequada. L’empresa ha de garantir que cada treba-
llador ha rebut la formació adequada, tant la que requereix per l’especificitat del lloc 
de treball com en matèria de prevenció de riscos laborals.

Article 98. Servei de recepció de residus
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per servei de recepció de residus generats per 

vaixells i embarcacions i de residus de càrrega el servei que consisteix en la reco-
llida de les deixalles i els residus i, si escau, en l’emmagatzematge, la classificació i 
la preparació prèvia d’aquests a la zona de servei del port per a transportar-los a una 
instal·lació de tractament autoritzada per l’administració competent en la matèria. 
En tot cas, en el servei de recepció de residus s’ha de garantir una recollida selectiva 
i s’ha de prioritzar la reducció i la reutilització dels residus generats.

2. Són residus generats per vaixells tots els residus, inclosos les aigües residuals 
i els residus diferents dels residus de càrrega, produïts durant el servei del vaixell i  
que estan regulats en els annexos I, IV i V o VI del Conveni MARPOL 73/78,  
i també els residus relacionats amb la càrrega, tal com defineixen les Directrius per 
a l’aplicació de l’annex V del dit conveni.
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3. Són residus de càrrega les restes de qualsevol material del carregament que es 
trobi a bord en bodegues de càrrega o tanc i que romanen una vegada completats els 
procediments de descàrrega i les operacions de neteja, inclosos els residus resultants de  
les operacions de càrrega i descàrrega i els vessaments.

4. Els residus generats per vaixells i embarcacions i els residus de càrrega es 
consideren residus als efectes de la legislació sectorial. Les aigües residuals que 
compleixin els paràmetres establerts per la normativa d’aigües tenen la consideració 
d’aigües residuals urbanes.

5. Qui estigui interessat a prestar el servei de recepció de residus i d’aigües resi-
duals ha de complir, a més dels requisits establerts amb caràcter general, els requi-
sits següents:

a) Per a les tasques de recollida, transport, manipulació o tractament dels residus 
generats per vaixells i embarcacions o de residus de càrrega, s’han de tenir les auto-
ritzacions exigides per la normativa aplicable en matèria de residus. Per a les tasques 
de recollida i tractament de les aigües residuals, s’han de tenir les autoritzacions  
i els permisos establerts per la legislació d’aigües.

b) Per a utilitzar mitjans flotants en la prestació del servei, s’ha de tenir un certi-
ficat d’aptitud expedit per l’Administració competent en la matèria en la forma esta-
blerta per la legislació sectorial.

c) Cal acreditar documentalment que s’està en disposició de lliurar les deixalles 
i els residus recollits en una instal·lació de tractament o eliminació autoritzada per 
l’Administració competent en la matèria.

d) Han d’acreditar, en tots els casos, que estan al corrent de les obligacions tribu-
tàries municipals relatives a la taxa de recollida de residus.

6. Els titulars d’una autorització per a prestar el servei de recepció de residus han 
de dur un registre dels serveis que presten als vaixells i les embarcacions, en el qual 
han de constar, almenys, les dades següents:

a) La data i l’hora d’inici de la prestació del servei.
b) La data i l’hora de finalització del servei.
c) El nom i la bandera del vaixell o embarcació.
d) La quantitat i el tipus de residu rebut.
e) Les incidències esdevingudes durant la prestació del servei.
7. El registre s’ha de documentar en un llibre foliat.
8. Les activitats incloses en aquest servei han d’ésser dutes a terme per treballa-

dors que tinguin la qualificació adequada. L’empresa ha de garantir que cada treba-
llador ha rebut la formació adequada, tant la que requereix per l’especificitat del lloc 
de treball com en matèria de prevenció de riscos laborals.

Article 99. Servei de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord 
de mercaderies
1. Són servei de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies
les operacions objecte de tràfic marítim que permetin la transferència de merca-

deries entre vaixells, o entre vaixells i terra o altres mitjans de transport, a la zona 
de servei portuària.

2. Als efectes exclusius del servei de càrrega i estiba de mercaderies, aquestes 
operacions comprenen:

a) La recollida de la mercaderia en el port i el seu transport horitzontal fins al 
costat del vaixell en operacions relacionades amb la càrrega.

b) L’aplicació de qualsevol dispositiu que permeti hissar o transferir la merca-
deria directament, o des del moll, que prèviament hi ha estat dipositada o apilada, 
al costat del vaixell.

c) La hissada o transferència de la mercaderia i la col·locació d’aquesta a la bo-
dega o a bord del vaixell.

d) L’embarcament de la mercaderia per mitjans rodadors en el vaixell.
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e) L’estiba de la mercaderia a la bodega o a bord del vaixell.
3. Als efectes exclusius del servei de desestiba i descàrrega, les operacions com-

prenen:
a) La desestiba de mercaderies en la bodega del vaixell, que inclou totes les ac-

tivitats necessàries per a la partició de la càrrega i la col·locació d’aquesta a l’abast 
dels mitjans d’hissada o transferència.

b) L’aplicació de qualsevol dispositiu que permeti hissar o transferir la merca-
deria.

c) La hissada o transferència de la mercaderia i la col·locació d’aquesta en un mit-
jà de transport o en el moll al costat del vaixell.

d) El desembarcament de la mercaderia del vaixell per mitjans rodadors.
e) La descàrrega de la mercaderia, bé sobre vehicles de transport terrestre, bé 

sobre el moll per a recollir-la amb vehicles o mitjans de transport que la traslladin 
a la zona d’emmagatzematge o dipòsit dins el port, i les tasques de dipositar i apilar 
la mercaderia en aquesta zona.

4. Als efectes exclusius del servei de transbord, aquesta operació comprèn la des-
estiba en el primer vaixell, la transferència de la mercaderia directament des d’un 
vaixell a un altre i l’estiba en el segon vaixell.

5. Als efectes exclusius del servei de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i 
transbord de mercaderies, no tenen la consideració de mercaderia objecte de tràfic 
marítim:

a) Els béns propietat de l’Administració portuària.
b) La pesca fresca i els seus productes elaborats a bord.
c) Les deixalles i els residus generats pel vaixell, i les deixalles i els residus de 

càrrega procedents dels vaixells.
6. Als efectes exclusius del servei, les operacions de càrrega, estiba, descàrrega, 

desestiba i transbord no comprenen:
a) Les operacions en ports o instal·lacions portuàries en règim de concessió o au-

torització sempre que aquestes instal·lacions estiguin directament relacionades amb 
plantes de transformació o processament industrial i no siguin dutes a terme per una 
empresa estibadora.

b) Les operacions relatives als equipatges i efectes personals dels passatgers i de 
la tripulació.

c) Les activitats complementàries de subjecció i amollament de la càrrega a bord 
del vaixell, si són efectuades per les tripulacions dels vaixells.

d) Les operacions de càrrega, descàrrega i transbord si es fan per canonada, sem-
pre que no s’hagi de contractar personal.

e) Les operacions de càrrega, descàrrega i transbord per a l’avituallament o apro-
visionament de vaixells, si, per a aquesta última operació, no s’ha de contractar per-
sonal, i també la càrrega o descàrrega de les peces i els recanvis per a la reparació 
del vaixell i la maquinària i eines que calguin per a aquests treballs. Es consideren 
operacions d’avituallament les que es refereixen als productes següents: aigua, com-
bustibles, carburants, lubrificants i altres olis d’ús tècnic.

7. Els titulars d’una autorització del servei portuari específic de càrrega, estiba, 
descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies han de complir els requisits que 
determini l’autoritat portuària per a aquest servei en cada port en matèria de volum 
mínim de trànsit, seguretat en equips i maquinària posada a disposició de les ope-
ratives portuàries, i també a la resta d’obligacions que es determinin per reglament. 
A aquests efectes, els titulars de les autoritzacions es denominen empreses estiba-
dores.

8. Les activitats incloses en el servei de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba 
i transbord de mercaderies han d’ésser dutes a terme per treballadors degudament 
qualificats. L’empresa ha de garantir que els treballadors han rebut una formació 
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adequada al seu lloc de treball, tant específica per l’especialitat del lloc de treball 
com en matèria de prevenció de riscos laborals.

Article 99 bis. Garantia de les tasques sindicals
L’Administració portuària ha de garantir la llibertat sindical dels treballadors en 

la zona portuària i que s’hi puguin dur a terme les tasques de representació sindical.

Capítol VI. Règim jurídic dels elements portuaris

Secció primera. Règim general

Article 100. Cessió d’elements portuaris
1. Els diversos elements i espais de terra i aigua de la zona de servei portuari 

poden ésser objecte de cessió temporal d’ús i gaudi mitjançant contractes concer-
tats entre les empreses que gestionen el port i altres persones físiques o jurídiques. 
Aquests contractes es regeixen pel dret privat, pel que fa a les relacions entre les 
parts contractuals i s’han de subjectar a la normativa vigent en matèria portuària i 
al títol habilitant, sense que puguin superar el termini establert en el contracte de 
gestió del port.

La cessió temporal d’ús i gaudi dels elements portuaris i dels espais de terra i ai-
gua de la zona de servei portuari pot ésser per tot el termini establert en el contracte 
de gestió del port o per terminis parcials segons el que s’acordi en contracte privat.

2. En el cas que l’Administració en porti la gestió directa, la utilització dels ele-
ments portuaris s’articula mitjançant els títols habilitants establerts per l’article 34.

3. La cessió temporal no altera en cap cas la responsabilitat única del titular del 
contracte de gestió del port davant l’Administració portuària, la qual està facultada 
per a imposar clàusules mínimes en els títols habilitants que garanteixin els legítims 
interessos de les persones a qui se cedeix.

4. Els contractes de cessió que concertin les empreses que gestionen els ports no 
generen cap obligació a l’Administració i les relacions laborals que puguin impli-
car s’extingeixen en extingir-se el contracte de cessió o, si escau, el títol habilitant 
portuari.

5. La transmissió del dret d’ús i gaudi sobre qualsevol element portuari s’ha de 
comunicar fefaentment a qui gestiona el port, que ha de verificar que s’hi donen les 
condicions necessàries i, si escau, l’ha d’autoritzar. En el cas de transmissió entre 
vius, qui gestiona el port pot exercir el dret de tanteig en el termini d’un mes. En cas 
d’execució forçosa pot exercir el dret de tanteig o retracte.

6. Els contractes de cessió temporal es poden formalitzar en escriptura pública 
i inscriure’s en el Registre de la Propietat, en la forma establerta per la legislació 
hipotecària.

Secció segona. Règim específic

Article 101. Règim dels punts d’amarratge i les places d’aparcament a 
terra
1. L’ocupació dels punts d’amarratge per part de les embarcacions s’ajusta als 

criteris tècnics i les condicions recollides en les recomanacions oficials de navega-
bilitat i de seguretat en matèria portuària i en l’ordenació de la zona de servei, sota 
la direcció i responsabilitat de la persona que gestiona el port.

2. La cessió temporal de l’ús i gaudi de punts d’amarratge i places d’aparcament a 
terra no reservats a l’ús públic es regeix pel dret privat pel que fa a les relacions entre 
les parts contractuals. Aquests contractes s’han de subjectar a les disposicions d’aques-
ta llei, a llurs normes de desplegament i a les clàusules del títol habilitant corresponent.

3. Els contractes de cessió de punts d’amarratge i places d’aparcament a terra, 
sens perjudici de les clàusules de caràcter privat que s’acordin entre les parts, confe-
reixen un dret d’ús preferent. Aquest dret s’ajusta als termes que estableixi el regla-
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ment general d’explotació i policia dels ports. La direcció del port, de manera justi-
ficada, pot variar temporalment la ubicació dels punts d’amarratge i d’aparcament.

4. L’Administració portuària ha de fixar els imports màxims exigibles, en funció 
de la zona on estigui situat el port, de la temporada, del període d’estada i de la ti-
pologia de l’embarcació. Les tarifes s’han de fer públiques i han d’estar a disposició 
dels usuaris.

5. Les embarcacions amarrades en qualsevol port o instal·lació portuària s’han 
de destinar habitualment a la navegació. És responsabilitat de l’armador acreditar en 
cada moment que l’embarcació disposa de la documentació exigible i de les assegu-
rances corresponents. En absència de l’armador, aquesta obligació pertoca al titular 
del dret d’amarratge corresponent, que n’és el responsable.

6. Resta prohibit l’ús d’artefactes per a usos habitacionals, residencials, hotelers 
o altres tipologies d’usos i activitats turístiques, excepte en el cas d’autorització ex-
pressa concedida per l’autoritat portuària. El pla director urbanístic portuari pot 
establir, a més, altres limitacions, requisits o prohibicions relatius a l’ús de les em-
barcacions amarrades al port corresponent, tenint en compte llurs característiques 
singulars.

7. L’estada de les tripulacions en l’embarcació, com a complement de l’activitat 
principal, que és la navegació, requereix comunicació a la direcció del port, que ha 
d’oposar-s’hi si la instal·lació no disposa dels serveis necessaris o si l’embarcació no 
pot garantir de manera autònoma el compliment en matèria de seguretat, residus, 
abocaments i medi ambient.

8. L’exercici de les facultats d’inspecció, disciplina i de les sancionadores per 
l’incompliment de les disposicions contingudes en els apartats 6 i 7 corresponen, 
per raó de la matèria, i de manera coordinada, a l’Administració portuària i a l’ajun-
tament del terme municipal on estigui situat el port, en els àmbits competencials 
respectius.

Article 102. Xàrter nàutic
1. Les embarcacions destinades a contracte d’arrendament nàutic d’acord amb 

la normativa sobre navegació marítima han d’utilitzar els punts d’amarratge en les 
mateixes condicions que la resta d’embarcacions esportives; en són responsables so-
lidaris tant el patró de l’embarcació com l’arrendador.

2. L’activitat de xàrter nàutic s’assimila al règim establert per l’article 66 per a les 
activitats en règim de comunicació.

Article 103. Punts d’amarratge en trànsit
1. S’ha de garantir la disponibilitat de punts d’amarratge i prestació dels serveis 

portuaris a les embarcacions en trànsit que s’ajustin a les característiques de la ins-
tal·lació portuària. Els títols habilitants per a la gestió de ports i instal·lacions portuà-
ries han d’establir els termes i les condicions per a garantir aquest servei tenint en 
compte el nombre i la tipologia d’amarradors existents i les característiques del port.

2. L’ocupació d’un lloc d’amarratge en trànsit comporta l’obligació d’abonar la 
tarifa corresponent.

Article 104. Cessió d’altres elements portuaris
1. La cessió dels locals comercials i d’oci s’ha de fer amb la comunicació prè-

via a l’ajuntament i ha d’establir que l’exercici de qualsevol activitat que s’hi dugui 
a terme ha de complir la normativa portuària i el reglament d’explotació i policia 
portuària, a més de la normativa sectorial en matèria d’activitats, i que qualsevol in-
compliment comporta la rescissió del contracte. També s’ha de fer la comunicació 
prèvia a l’ajuntament en el cas de transmissió de la titularitat de les activitats que 
s’hi duen a terme.
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2. L’ampliació o reforma dels locals comercials i d’oci objecte de cessió a ter-
ceres persones ha de disposar d’autorització del gestor del port i del títol habilitant 
que correspongui.

3. Les activitats vinculades als usos portuaris complementaris en els locals co-
mercials i d’oci es regeixen per la normativa sectorial d’activitats, sens perjudici de 
les condicions que s’incorporin en els títols habilitants derivats de l’apartat 1.

Capítol VII. Sector pesquer

Article 105. Instal·lacions portuàries amb activitat pesquera
1. Els ports amb instal·lacions portuàries destinades al sector pesquer han de 

disposar, com a mínim, d’instal·lacions destinades a l’amarratge i la descàrrega dels 
productes pesquers i de les instal·lacions destinades a la manipulació, la preparació, 
la comercialització i la distribució dels productes pesquers.

2. El desembarcament dels productes pesquers s’ha de fer en els molls delimitats 
a aquest efecte per l’Administració portuària.

3. En tots els expedients per a l’establiment o el canvi de base fixa o temporal i 
activitats d’aqüicultura és preceptiu i de caràcter vinculant l’informe de l’Adminis-
tració portuària sobre la disponibilitat d’amarratge per a l’activitat pesquera, la seva 
adequació a les necessitats de l’embarcació i de la disponibilitat de serveis de comer-
cialització i de prestació de serveis portuaris.

4. S’han d’establir per reglament les condicions de les instal·lacions portuàries 
destinades al sector pesquer.

Article 106. Naus de comercialització de productes pesquers i activitats 
complementàries
1. Les naus de classificació i venda de peix són béns afectes al servei portuari de
titularitat pública destinats a la primera venda dels productes de la pesca i cen-

tres de control i comercialització que disposen de les instal·lacions necessàries per 
a dur a terme llur funció.

2. La primera comercialització del peix desembarcat en els ports pesquers es fa en 
les naus de classificació i venda de peix. La gestió és indirecta, mitjançant l’atorgament 
de la corresponent concessió que n’habiliti la gestió i l’aprofitament. La concessió ator-
gada per a l’explotació pot autoritzar la realització per part de l’empresa concessionària 
d’activitats complementàries de suport a l’activitat pesquera del port corresponent. El 
procediment d’atorgament de la concessió és regulat pel llibre segon.

3. Les activitats complementàries que el sector pesquer duu a terme en els ports 
amb activitat pesquera autoritzada han de disposar de la corresponent autoritza-
ció de l’Administració portuària. Cal garantir la compatibilitat d’aquestes activitats 
amb els serveis portuaris, l’operativa del port i la disponibilitat de la zona de servei 
afectada.

4. Les activitats de transferència de productes pesquers en la zona de servei por-
tuària es duen a terme en les zones habilitades per l’Administració portuària.

Títol V. Règim econòmic financer del sistema portuari

Capítol I. Normes generals sobre el règim economicofinancer

Article 107. El principi d’autosuficiència financera
El règim econòmic i financer del sistema portuari es regeix pel principi d’auto-

suficiència financera. D’acord amb aquest principi, els ingressos econòmics de l’Ad-
ministració portuària han d’ésser suficients per a afrontar:

a) Les despeses d’explotació, conservació, depreciació i amortització.
b) Les obligacions legalment exigibles.
c) El manteniment i la millora de les condicions mediambientals i de seguretat.
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d) L’obtenció d’un rendiment raonable en l’explotació que permeti el finançament 
de les inversions i les despeses destinades a la creació, l’ampliació i la millora de les 
infraestructures i superestructures portuàries.

Article 108. Els ingressos econòmics de l’Administració portuària
1. Els ingressos econòmics de l’Administració portuària estan constituïts, entre 

altres, per:
a) Els recursos legalment assignats a Ports de la Generalitat.
b) El producte dels tributs, preus, penalitzacions contractuals, multes coercitives 

i pecuniàries, interessos i altres prestacions patrimonials de caràcter públic exigides 
en les instal·lacions portuàries sotmeses al control i la tutela del departament com-
petent en matèria de ports.

c) Els ingressos derivats de les operacions patrimonials efectuades pel departa-
ment competent en matèria de ports, en procediments relacionats amb les seves fun-
cions i competències en matèria portuària.

d) L’import de les garanties adquirides pel departament competent en matèria de 
ports mitjançant la prescripció o confiscació en procediments relacionats amb les 
seves funcions i competències en matèria portuària.

2. Els ingressos econòmics de l’Administració portuària formen part del pressu-
post d’ingressos de Ports de la Generalitat. Aquests recursos estan afectats al com-
pliment del principi d’autosuficiència financera.

Capítol II. Normes generals sobre els tributs portuaris

Article 109. Tributs portuaris
Els tributs portuaris que regula aquesta llei corresponen a taxes portuàries.

Article 110. Concepte de taxes portuàries
1. Les taxes portuàries són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la  

utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic portuari, i també  
la prestació de serveis portuaris generals o la realització d’activitats administratives 
de competència de l’Administració portuària que afecten o beneficien de manera 
particular els contribuents o s’hi refereixen.

2. S’entén que l’activitat administrativa o servei afecta o beneficia el contribuent, 
o s’hi refereix, si ha estat motivada, directament o indirectament, per aquest, pel fet 
que les seves actuacions o omissions obliguin l’Administració portuària a dur a ter-
me activitats o a prestar serveis de la seva competència.

Article 111. Classes de taxes portuàries
1. Les taxes portuàries es classifiquen en:
a) Taxes per la utilització privativa del domini públic portuari.
b) Taxes per l’aprofitament especial del domini públic portuari.
c) Taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats administratives.
2. Són taxes per la utilització privativa del domini públic portuari:
a) La taxa d’ocupació privativa del domini públic portuari.
b) La taxa d’emmagatzematge de mercaderies.
c) La taxa per l’ocupació del domini públic portuari amb béns mobles destinats 

a la prestació de serveis portuaris específics o a l’exercici d’activitats econòmiques.
d) La taxa per l’estada de vaixells a la zona de varada.
3. Són taxes per l’aprofitament especial del domini públic portuari:
a) La taxa d’entrada i estada de vaixells.
b) La taxa d’atracada de vaixells.
c) La taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies.
d) La taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers i vehicles en 

règim de passatge.
e) La taxa de la pesca fresca.



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 58

f) La taxa de les embarcacions esportives o de lleure.
g) La taxa d’estacionament de vehicles.
4. Són taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats administratives:
a) La taxa per la utilització de la bàscula.
b) La taxa de seguretat portuària.
c) La taxa pel servei portuari de recepció obligatòria dels residus generats pels 

vaixells.

Article 112. Import de les taxes portuàries
1. Els criteris metodològics que se segueixen per a valorar cada taxa són els se-

güents:
a) Per a les taxes d’utilització privativa del domini públic portuari: el valor de 

mercat del bé –terrenys, mirall de l’aigua i edificis per zona de servei portuària– i en 
funció de la classe i la intensitat dels usos del domini públic portuari.

b) Per a les taxes d’aprofitament especial del domini públic portuari: el valor de 
mercat del bé –terrenys, mirall de l’aigua i edificis per zona de servei portuària– i el 
valor de la utilitat obtinguda.

c) Per a les taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats adminis-
tratives: cost del servei o activitat.

2. El valor de mercat del bé ocupat o aprofitat es determina específicament de la 
manera següent:

a) Ocupació de terrenys: consisteix en el valor dels terrenys, que es determina 
segons criteris de mercat. A aquest efecte, la zona de servei s’ha de dividir en àrees 
funcionals i s’ha d’assignar als terrenys inclosos en cadascuna un valor prenent com a 
referència altres terrenys del terme municipal destinats a usos similars, especialment 
els que estan qualificats com a usos comercials o industrials. En la valoració final cal 
tenir presents les obres d’infraestructura portuària i el grau d’urbanització dels ter-
renys i de les superfícies, i reflectir-hi també el grau de centralitat i de connexió amb 
els altres mitjans i infraestructures de transport i llur localització.

b) Ocupació de les aigües del port: és el valor del mirall d’aigua, que es deter-
mina per referència als terrenys contigus o, si escau, a les àrees de la zona de servei 
amb una finalitat o un ús similar. En la valoració s’han de prendre en consideració 
les condicions d’abric, profunditat i emplaçament.

c) Ocupació d’obres i d’instal·lacions: és el valor constituït pels conceptes de 
l’anualitat comptable d’amortització, el valor del sòl ocupat i el valor de les obres i 
les instal·lacions.

d) Aprofitament del domini públic portuari: és el valor dels materials aprofitats 
amb relació a la mitjana dels preus de mercat.

3. La valoració dels terrenys i del mirall d’aigua pot ésser revisada cada cinc 
anys o bé abans, si es produeixen modificacions a la zona de servei del port. Ports 
de la Generalitat ha de remetre al departament competent en matèria portuària, amb 
l’informe preceptiu del departament competent en matèria de finances, la valoració 
dels terrenys i del mirall d’aigua, i aquesta valoració s’ha de publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. L’import de les taxes per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat 
no pot excedir, en conjunt, del cost real o previsible del servei o l’activitat de què es 
tracti o, en tot cas, del valor de la prestació rebuda.

5. Per a determinar l’import de les taxes es prenen en consideració els costos di-
rectes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat 
i, si escau, els necessaris per a garantir el manteniment i un exercici raonable del 
servei o activitat per la prestació o realització del qual s’exigeix la taxa.

Article 113. Modulació de la quota líquida de les taxes portuàries
1.Per a garantir l’efectiva aplicació del principi d’autosuficiència financera i equi-

librar l’oferta de béns, serveis i activitats en les diverses infraestructures portuàries 
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de competència de la Generalitat, Ports de la Generalitat pot acordar amb caràcter 
anual l’establiment d’increments o reduccions sobre la quota líquida que cal ingres-
sar de totes o algunes de les taxes per aprofitament especial i utilització privativa 
del domini públic portuari exigibles en una determinada infraestructura portuària, 
amb el límit màxim del 20%.

2. Per garantir l’equilibri territorial del sistema portuari català, promovent el 
desenvolupament empresarial amb l’objectiu de generar un impacte econòmic i so-
cial sostingut en determinades infraestructures portuàries infrautilitzades per acti-
vitats de nova creació, Ports de la Generalitat pot acordar, per al càlcul de la taxa 
d’ocupació privativa del domini públic portuari, en funció de la inversió a realitzar 
pel promotor de la activitat, aplicar una reducció com a màxim del 50 % de la base 
imposable d’aquesta taxa, determinada, en l’últim estudi de valoració de terrenys i 
mirall d’aigua, com a mitjana del total d’instal·lacions portuàries sempre i quan el 
valor resultant sigui superior o igual al valor de la base imposable obtingut per a la 
instal·lació en aquest estudi i per un termini que no superi el nombre d’anys neces-
saris per recuperar la meitat de la inversió realitzada.

3. Les dues modulacions previstes en aquest article no es poden aplicar de forma 
simultània.

Article 114. Repercussió
Si els tributs portuaris es quantifiquen pel mètode d’estimació objectiva, els sub-

jectes passius poden repercutir-los a tercers usuaris de les instal·lacions portuàries 
amb el límit de l’import que els correspongui en l’esmentat règim.

Article 115. Competència en matèria de gestió, recaptació i revisió dels 
tributs portuaris
Correspon a Ports de la Generalitat la gestió, la recaptació i la revisió dels tri-

buts portuaris exigits en les infraestructures portuàries que són competència de la 
Generalitat.

Article 116. Regles especials de gestió en matèria tributària
1. Les exempcions i bonificacions establertes per aquesta llei les aplica Ports de 

la Generalitat després de la sol·licitud prèvia de les persones obligades tributària-
ment. S’exceptua, tanmateix, la bonificació per a acollir-se al mètode d’estimació 
objectiva en la determinació de la quota íntegra, que s’aplica d’ofici per Ports de la 
Generalitat.

2. L’Administració hidràulica està exempta del pagament de les taxes portuàries 
per les instal·lacions o activitats que s’han de dur a terme quan estigui declarada for-
malment una situació d’escassetat de recursos hídrics per a gestionar un abastament 
d’emergència o quan participa en activitats per a afrontar situacions de contamina-
ció portuària o marítima.

Article 117. Recaptació dels tributs portuaris
1. Correspon a Ports de la Generalitat la recaptació dels tributs portuaris en pe-

ríode voluntari, en la forma establerta per la legislació tributària vigent i les seves 
normes de desplegament.

2. Correspon al departament competent en matèria tributària la recaptació dels 
tributs portuaris en període executiu. A excepció dels recàrrecs del període executiu 
i de les costes del procediment de constrenyiment, les quantitats recaptades s’han de 
transferir als comptes de Ports de la Generalitat i han de formar part del seu pres-
supost d’ingressos.

3. El procediment de constrenyiment pot concloure amb l’adjudicació de béns a 
Ports de la Generalitat quan es tracta de béns l’adquisició dels quals pugui interes-
sar a l’entitat i no s’hagin adjudicat en el procediment d’alienació. En aquests casos, 
la proposta i la resolució sobre l’adjudicació de béns corresponen als òrgans com-
petents de Ports de la Generalitat. Els béns l’adjudicació dels quals s’hagi acordat, i 
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també els documents necessaris per a la inscripció en els registres públics, s’han de 
lliurar o, si escau, s’han de posar a disposició de l’entitat.

Article 118. Garanties del deute tributari
1. Els vaixells, les embarcacions d’esbarjo, les mercaderies i les unitats de càrre-

ga, els vehicles de tracció mecànica i els béns mobles de suport a l’exercici d’activi-
tats econòmiques que les persones obligades tributàriament emprin per a aprofitar o 
utilitzar el domini públic portuari o que motiven la sol·licitud o recepció de serveis 
o activitats de competència de l’Administració portuària, estan afectats al pagament 
dels tributs portuaris.

2. Els adquirents de tots els béns a què fa referència l’apartat 1 responen subsi-
diàriament amb aquests, per derivació de l’acció tributària, si el deute no es paga. 
Els béns i drets transmesos queden afectes a la responsabilitat del pagament de les 
quantitats, liquidades o no, corresponents als tributs que gravin les transmissions, 
adquisicions o importacions, qualsevol que en sigui el posseïdor, llevat que aquest 
resulti ésser una tercera persona protegida per la fe pública registral o es justifiqui 
l’adquisició dels béns amb bona fe i just títol, en establiment mercantil o industrial, 
en el cas de béns mobles no inscriptibles.

3. Ports de la Generalitat té dret a retenir, per davant de tothom, els vaixells, les 
embarcacions d’esbarjo, les mercaderies i les unitats de càrrega, els vehicles de trac-
ció mecànica i els béns mobles de suport a l’exercici d’activitats econòmiques per 
al pagament dels tributs portuaris, si no se’n garanteix suficientment el pagament.

Article 119. Ajornaments i fraccionament
1. Els deutes tributaris que estan en període voluntari o executiu es poden ajor-

nar o fraccionar en els termes establerts per la legislació tributària vigent i les seves 
normes de desplegament.

2. Resten dispensades de l’obligació d’aportar garantia amb motiu de la sol·licitud 
d’ajornament o fraccionament les persones els deutes de les quals, en conjunt, no 
excedeixin els 18.000 euros. Als efectes de la determinació d’aquesta quantia, s’han 
d’acumular en el moment de la sol·licitud tant els deutes a què es refereix la matei-
xa sol·licitud com qualsevol altra del mateix deutor per al qual s’hagi sol·licitat i no 
resolt l’ajornament o fraccionament, i també l’import dels deutes ajornats o fraccio-
nats, llevat que estiguin degudament garantits.

3. Correspon a Ports de la Generalitat acordar l’ajornament o fraccionament dels 
deutes tributaris en període voluntari de pagament i establir les normes de desple-
gament.

Article 120. Reemborsament del cost de les garanties
Correspon a Ports de la Generalitat acordar el reemborsament del cost de les ga-

ranties en matèria de tributs portuaris en els casos i mitjançant el procediment esta-
blerts per la legislació tributària vigent.

Capítol III. Taxes portuàries per la utilització privativa del domini públic 
portuari

Secció primera. Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari 
(T01)

Article 121. Fet imposable
El fet imposable de la taxa per ocupació privativa del domini públic portuari 

consisteix en aquesta ocupació, en virtut d’una autorització, una concessió o un con-
tracte atorgat per l’Administració portuària. En queden exemptes les superfícies d’ús 
públic com els accessos, els vials i les zones verdes.
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Article 122. Subjecte passiu
Tenen la condició de subjectes passius de la taxa per ocupació privativa del do-

mini públic portuari les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que ocupin el domini públic portuari en 
virtut d’una autorització, una concessió o un contracte.

Article 123. Exempcions
Resten exempts de la taxa per ocupació privativa del domini públic portuari:
a) La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta ins-

titució en matèria de salvament marítim i altres organitzacions no governamentals 
en casos d’ocupació temporal vinculada a accions concretes de rescat de persones o 
altres tasques humanitàries.

b) Les entitats sense finalitats lucratives legalment constituïdes l’activitat de les 
quals estigui exclusivament vinculada a l’atenció de tripulants i passatgers.

c) Els òrgans i les entitats de les administracions públiques que exerceixen activi-
tats de vigilància, de repressió de contraban, de salvament i de lluita contra la con-
taminació marina, les relacionades amb la defensa nacional, la inspecció i protecció 
del medi marí i costaner, la protecció dels recursos pesquers, la lluita contra el tràfic 
il·lícit de drogues i la seguretat pública.

Article 124. Acreditament i exigibilitat
1. El període impositiu de la taxa per ocupació privativa del domini públic por-

tuari coincideix amb l’any natural. No obstant això, el període impositiu ha d’ésser 
inferior a l’any:

a) Si l’ocupació del domini públic portuari té una durada inferior a l’any. En 
aquest cas, el període impositiu coincideix amb el determinat en el títol habilitant 
corresponent.

b) Si el primer any d’ocupació del domini públic portuari l’ocupació no s’inicia 
l’1 de gener o si, en l’any de cessació en l’ocupació del domini públic portuari, la 
cessació es produeix en un moment anterior al 31 de desembre. En aquests dos ca-
sos, el període impositiu ha de comprendre el període de temps durant el qual s’ocu-
pi el domini públic portuari l’any de referència.

2. La taxa s’acredita en el moment en què s’inicia l’ocupació dels béns de domini 
públic portuari, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb la data 
de formalització del corresponent títol habilitant. Tanmateix, quan l’ocupació hagi 
estat autoritzada durant més d’un any, l’acreditament del segon i els exercicis se-
güents té lloc l’1 de gener de cada any.

3. Quan comença l’ocupació del domini públic portuari iniciat l’any natural, s’ha 
de liquidar la quota proporcional corresponent al nombre de mesos que restin per 
a finalitzar el període impositiu, inclòs el de la data d’ocupació. Així mateix, si el 
termini de vigència del títol habilitant és inferior a un any s’ha de liquidar la quota 
proporcional corresponent al nombre de mesos autoritzats.

4. En cas de cessació de l’ocupació abans de l’acabament del període impositiu, 
la quota s’ha de prorratejar per mesos naturals, exclòs el mes en el qual es produeixi 
aquesta circumstància. A aquest efecte, s’ha de considerar com a data de cessació la 
de la resolució que decreta l’extinció del títol habilitant per a l’ocupació del domini 
públic portuari, i les persones obligades tributàriament poden sol·licitar la devolució 
de la part de la quota corresponent als mesos naturals que resten fins al 31 de de-
sembre. Aquesta mateixa regla s’ha d’aplicar en cas d’extinció anticipada dels títols 
habilitants la durada dels quals sigui inferior a l’any.

5. La quota íntegra de la taxa s’ha de determinar d’acord amb els elements de 
quantificació vigents en el moment de l’acreditament. Si l’ocupació del domini pú-
blic portuari ha estat autoritzada durant més d’un any, la quota íntegra de la taxa  
en el segon i els exercicis següents s’ha de determinar d’acord amb els elements de 
quantificació vigents l’1 de gener de cada any.
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6. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat. Si la durada del 
títol habilitant de l’ocupació del domini públic portuari excedeix l’any, el deute s’ha 
de satisfer amb periodicitat semestral. No obstant això, Ports de la Generalitat pot 
autoritzar pagaments a compte.

Article 125. Elements de quantificació de la taxa
1. El valor de mercat dels béns de domini públic portuari ocupats per zones de 

servei portuàries i prenent en consideració la modalitat de bé demanial afectat és 
el següent: 

Zona de servei 
portuària

Modalitat del bé de domini públic portuari ocupat

Valor del metre 
quadrat o lineal 

del terreny

Valor del metre 
quadrat o lineal 

de làmina 
d’aigua

Valor del metre 
quadrat o lineal de les 
obres o instal·lacions

Zona de servei 
portuària nord 412,24 € 16,77 € 875,75 €
Zona de servei 
portuària centre 617,52 € 21,61 € 1.057,21 €
Zona de servei 
portuària sud 363,93 € 10,94 € 843,98 €

2. La base imposable de la taxa està constituïda per la mitjana del valor de mer-
cat dels béns de domini públic portuari de les zones de servei portuàries en els ter-
mes següents:

a) Valor mitjà del metre quadrat o lineal del terreny: 455,83 euros.
b) Valor mitjà del metre quadrat o lineal de làmina d’aigua: 16,56 euros.
c) Valor mitjà del metre quadrat o lineal de les obres i instal·lacions: 886,52 euros.
3. La superfície de domini públic portuari ocupada es computa en metres qua-

drats. Tanmateix, quan l’ocupació s’efectua mitjançant canonades, línies, canalitza-
cions i altres elements similars, es computa en metres lineals.

4. El tipus de gravamen de la taxa s’estableix en funció de la classe d’ús portua-
ri assignat al bé de domini públic portuari ocupat i de la modalitat del bé afectat, 
d’acord amb el que s’estableix en el quadre següent: 

Classe d’ús Tipus de gravamen

Terrenys Aigua Obres i instal·lacions

Comercial 3,00% 3,00% 3,60%
Industrial 3,00% 3,00% 3,60%
Logístic 3,00% 3,00% 3,60%
Nauticoesportiu 3,00% 3,00% 3,60%
Pesquer 2,00% 2,00% 2,40%
Atípic 5,00% 5,00% 6,00%
Port esportiu íntegre en règim de 
concessió 3,00% 3,00% 3,60%

Article 126. Quota tributària primària
1. La quota íntegra primària de la taxa es determina multiplicant el valor del me-

tre quadrat o lineal de la modalitat de domini públic portuari pel nombre de metres 
quadrats o lineals realment ocupats i pel tipus de gravamen. Quan la base imposable 
i el tipus de gravamen aplicables als béns ocupats siguin diferents s’ha de calcular 
la quota íntegra corresponent a cadascun de manera independent i s’ha de sumar 
llur resultat.

2. Sobre la quota íntegra, que anomenem primària, s’han d’aplicar de manera 
successiva i multiplicadora les reduccions i bonificacions que li pertoquin. A aquests 
efectes, la quota íntegra primària s’ha de multiplicar, successivament, pels coefi-
cients reductors corresponents, entenent per coeficient reductor la unitat menys el 
valor de la reducció o bonificació en tant per u.
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3. S’estableixen les reduccions de la quota íntegra primària següents:
a) La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% si només s’ocupa el vol o 

subsòl dels terrenys, espais submergits o zones de platja. Aquesta reducció no és 
aplicable si s’impedeix la utilització de la superfície.

b) La quota íntegra primària de la taxa, si escau, reduïda és reduïble en un 20% 
en ocupacions de superfície superiors als 5.000 metres quadrats destinades a l’acti-
vitat nàutica esportiva i a la reparació i conservació d’embarcacions.

4. S’estableixen les bonificacions següents:
a) Bonificació per inversió: els contribuents que facin una inversió econòmica en 

el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la potenciació de l’acti-
vitat nàutica esportiva que afectin la infraestructura portuària i la superestructura 
per a potenciar la millora i la qualitat del servei poden sol·licitar l’aplicació d’una 
bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i, si escau, reduïda de la taxa per 
cada 200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot 
el termini concessional, sempre que s’hagi acordat i documentat prèviament el ter-
mini d’execució.

b) Bonificacions per a potenciar pràctiques mediambientals i incentivar la qua-
litat en la prestació de serveis: els contribuents que acreditin la implantació d’un 
sistema de gestió i auditoria mediambiental, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 
1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre de 2009, rela-
tiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 
auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 
761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió, o disposin 
d’un sistema de gestió mediambiental segons la norma internacional ISO 14001 po-
den sol·licitar l’aplicació d’una bonificació de la quota íntegra primària i, si escau, 
reduïda i bonificada de la taxa del 15% o del 10%, respectivament, no acumulativa. 
Si es disposa de la certificació ISO 9001 de qualitat, la bonificació és del 5%, acu-
mulable a les anteriors. Aquesta bonificació s’ha d’aplicar durant tot el termini con-
cessional sempre que les certificacions estiguin en vigor.

c) En el cas de contribuents que corresponguin a ports gestionats totalment en 
règim de concessió que per a la gestió de tota la instal·lació portuària disposin del 
sistema de gestió i auditoria mediambiental segons el reglament EMAS o disposin 
d’un sistema de gestió mediambiental o de qualitat segons les normes internacionals 
també referides, poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació de la quota íntegra 
primària i, si escau, reduïda i bonificada de la taxa del 40%, del 30% o del 5%, res-
pectivament, no acumulativa. Aquesta bonificació s’ha d’aplicar durant tot el termini 
concessional, sempre que les certificacions estiguin en vigor.

d) Bonificació per foment de la nàutica lleugera o sense motor: els contribuents 
que destinin espais per al foment de la nàutica lleugera o sense motor poden sol·lici-
tar l’aplicació d’una bonificació del 90% del còmput dels metres quadrats destinats 
a aquesta activitat, amb l’obligació de repercutir-hi la bonificació. S’aplica sobre la 
part de la quota íntegra primària i, si escau, reduïda i bonificada que correspongui.

Per a obtenir aquesta bonificació, cal que la federació esportiva que correspongui 
certifiqui l’activitat realitzada.

e) Bonificació a la pesca artesanal en els ports esportius gestionats íntegrament 
en règim de concessió: els contribuents que destinin espais al manteniment de l’acti-
vitat tradicional de pesca artesanal poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
90% del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta activitat, amb l’obligació 
de repercutir la bonificació en les quotes que es girin per ocupació als pescadors 
acreditats degudament. S’aplica sobre la part de la quota íntegra primària i, si escau, 
reduïda i bonificada que correspongui.

f) Bonificació a les superfícies destinades a àrees tècniques o escars en els ports 
esportius gestionats íntegrament en règim de concessió: els contribuents correspo-
nents a ports esportius gestionats totalment en règim de concessió poden sol·licitar 
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l’aplicació d’una bonificació del 50% en el còmput de la superfície no edificada que 
correspongui a àrea tècnica o escar i que es destini al manteniment i la reparació 
d’embarcacions com a activitat complementària del port. S’aplica sobre la part de la 
quota íntegra primària i, si escau, reduïda i bonificada que correspongui.

5. Es limita l’aplicació de reduccions, bonificacions o reduccions i bonificacions 
de manera conjunta:

a) Les reduccions i bonificacions es poden aplicar en cascada simultàniament 
amb el límit màxim, juntament amb les reduccions aplicades, del 50% de la quota 
íntegra primària.

b) En el cas de les bonificacions aplicables als ports esportius gestionats ínte-
grament en règim de concessió, l’acumulació de les bonificacions establertes per les 
lletres a i b de l’apartat 4 no pot excedir el 50% de la quota íntegra primària. El con-
junt total de bonificacions de les lletres a, b i g de l’apartat 4 no pot excedir el 75% 
de la quota íntegra primària.

Secció segona. Taxa d’emmagatzematge de mercaderies (T02)

Article 127. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa d’emmagatzematge de mercaderies consisteix en 

l’ocupació de qualsevol bé de domini públic portuari, efectuada per la mercaderia, 
en ocasió d’alguna de les operacions portuàries d’emmagatzematge o dipòsit.

2. Si l’emmagatzematge o dipòsit de vehicles es fa en infraestructures portuàries 
i altres béns de domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contrac-
te administratiu, la taxa només és exigible en el cas que la mercaderia utilitzi qual-
sevol forma de béns de domini públic gestionats directament per l’Administració 
portuària.

Article 128. Supòsits de no subjecció
No està subjecta a la taxa d’emmagatzematge de mercaderies la utilització del 

domini públic portuari en zona de trànsit descoberta, efectuada per les mercaderies 
carregades o descarregades utilitzant mitjans no rodadors, durant el mateix dia de 
càrrega o descàrrega i l’immediat anterior o posterior, respectivament.

Article 129. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjecte passiu de la taxa d’emmagatzematge de merca-

deries en concepte de contribuent les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, propietàries de la merca-
deria.

2. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de substitut 
del contribuent:

a) Si la mercaderia està consignada, la part consignatària, transitària o operadora 
logística representant de la mercaderia, de manera solidària.

b) Si la mercaderia no està consignada, la persona física o jurídica que presti el 
servei portuari específic de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord de les 
mercaderies.

Article 130. Exempcions
Resten exemptes de la taxa les mercaderies a què es refereix l’article 163.

Article 131. Acreditament
1. La taxa s’acredita quan s’inicia l’ocupació del domini públic portuari mitjan-

çant les operacions d’emmagatzematge o dipòsit, moment que, a aquests efectes, 
s’entén que coincideix amb el de l’atorgament de l’autorització corresponent.

2. Si s’hagués produït l’ocupació del domini públic portuari sense sol·licitar au-
torització, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada ocu-
pació.
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Article 132. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) La superfície de domini públic portuari ocupada computada en metres qua-

drats.
b) El temps d’ocupació del domini públic portuari.
c) El tipus de bé de domini públic portuari ocupat.
2. La superfície de domini públic portuari ocupada s’ha de computar prenent 

com a referència el rectangle circumscrit exteriorment a la partida total de merca-
deries dipositades o emmagatzemades, definit de manera que dos dels seus costats 
siguin paral·lels a l’escaló del moll si aquest és recte; altrament es defineix de mane-
ra que dos costats siguin normals de la tangent de la corba del moll. El resultat s’ha 
d’arrodonir per a obtenir, en metres quadrats sense decimals, el número immediat 
anterior, si la fracció de metre quadrat és inferior a 0,5, o posterior, si la fracció és 
superior. Es procedeix anàlogament amb tarimes, magatzems, locals i instal·lacions, 
els costats dels quals serveixen de referència.

3. Als efectes del pagament de la taxa, la superfície ocupada s’ha d’anar reduint, 
per quartes parts, a mesura que les mercaderies es vagin retirant. Amb aquesta fi-
nalitat, s’ha de computar la totalitat de la superfície ocupada mentre no se n’hagi 
aclarit el 25%; el 75%, quan l’esmentada superfície assoleixi el 25% sense superar el 
50%; el 50%, quan sigui del 50% sense assolir el 75%, i el 25%, quan sigui del 75% 
fins a la completa desocupació dels béns demanials.

4. El temps d’ocupació del domini públic portuari es computa per dies complets. 
Com a regla general, els terminis inicial i final del període d’ocupació coincidei-
xen amb les dates d’atorgament i extinció de l’autorització corresponent. Tanmateix, 
quan l’ocupació del domini públic portuari s’ha efectuat sense sol·licitar l’autorit-
zació, els esmentats terminis es corresponen amb els dies d’inici i finalització de 
l’ocupació. El primer dia d’ocupació sempre es considera complet. L’últim dia, en 
canvi, només es considera complet si se cessa en l’ocupació després de les dotze del 
migdia.

5. Els béns demanials es classifiquen en zones de trànsit i d’emmagatzematge. 
Aquestes, al seu torn, s’ordenen en superfícies cobertes i descobertes.

Article 133. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes de la 

tarifa incloses en el quadre següent per la superfície de domini públic portuari ocu-
pada i pels dies d’ocupació emprats.

Tipus del bé demanial Dies d’ocupació Import per metre quadrat

1. Zona de trànsit

1.1. Superfície descoberta 1 a 3 dies 0,00000 €
4 a 10 dies 0,02500 €

11 a 17 dies 0,05000 €
18 a 30 dies 0,075005 €

Més de 30 dies 0,10000 €

1.2. Superfície coberta 1 a 3 dies 0,05000 €
4 a 10 dies 0,07500 €

11 a 17 dies 0,10000 €
18 a 30 dies 0,15000 €

Més de 30 dies 0,20000 €

2. Zona d’emmagatzematge
2.1. Superfície descoberta 1 a 3 dies 0,00000 €

4 a 10 dies 0,01300 €
11 a 17 dies 0,02500 €
18 a 30 dies 0,03800 €

Més de 30 dies 0,05000 €
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Tipus del bé demanial Dies d’ocupació Import per metre quadrat

2.2. Superfície coberta 1 a 3 dies 0,01500 €
4 a 10 dies 0,02500 €

11 a 17 dies 0,05000 €
18 a 30 dies 0,07500 €

Més de 30 dies 0,10000 €

2. Per a determinar la quota íntegra de la taxa, la tarifa s’ha d’aplicar de manera 
esglaonada.

Secció tercera. Taxa per l’ocupació del domini públic portuari amb béns 
mobles destinats a la prestació de serveis portuaris específics o al 
desenvolupament d’activitats econòmiques (T03)

Article 134. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització privativa de qualse-

vol bé de domini públic portuari mitjançant:
a) El dipòsit d’objectes i materials emprats en la manipulació de mercaderies, 

subministrament o avituallament a vaixells, embarcament i desembarcament de pas-
satgers, equipatges i vehicles i, en general, per a la prestació de qualsevol tipus de 
servei portuari o activitat econòmica al port.

b) El dipòsit de materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues.

c) El dipòsit d’aparells de venda automàtica.
d) El dipòsit d’aparells de pesca.
e) L’ocupació del domini públic portuari amb cadires, taules, tribunes, empostis-

sats i altres béns mobles similars.
2. Si la utilització privativa té lloc en infraestructures portuàries i altres béns de 

domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte administratiu, 
la taxa només és exigible si els béns mobles utilitzen de qualsevol forma béns de 
domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.

Article 135. Supòsits de no subjecció
No resten subjectes a la taxa d’ocupació el domini públic portuari:
a) L’ocupació del domini públic portuari mitjançant el dipòsit de materials de 

construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
efectuada per empreses contractades per l’Administració portuària per a l’execució 
d’obres de la seva competència.

b) L’ocupació del domini públic portuari en zona de trànsit descoberta amb les 
mercaderies carregades o descarregades utilitzant mitjans no rodadors durant el ma-
teix dia de càrrega o descàrrega i l’immediat anterior o posterior, respectivament.

c) L’ocupació del domini públic portuari amb béns mobles subjectes i no exempts 
de les taxes d’entrada i estada de vaixells, atracada de vaixells, càrrega, descàrre-
ga, transbord i trànsit de mercaderies, embarcament, desembarcament i trànsit de 
passatgers i vehicles en règim de passatge, de la pesca fresca, de les embarcacions 
d’esbarjo, d’estacionament de vehicles, d’emmagatzematge de mercaderies, d’instal-
lació de senyals informatius i rètols indicadors i d’estada de vaixells en la zona del 
varador.

Article 136. Subjecte passiu
Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o ju-

rídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària 
a favor de les quals s’atorgui l’autorització per a utilitzar el domini públic portuari 
amb béns mobles o, si no n’hi ha, que es beneficiïn de la utilització si s’ha procedit 
sense l’autorització pertinent.
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Article 137. Exempcions
Resten exempts la taxa:
a) L’Administració general de l’Estat, les comunitats autònomes i els municipis 

en exercici de llurs competències.
b) La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta ins-

titució en matèria de salvament marítim i altres organitzacions no governamentals 
en casos d’ocupació temporal vinculada a accions concretes de rescat de persones o 
altres tasques humanitàries.

c) Les entitats sense finalitats lucratives legalment constituïdes l’activitat de les 
quals estigui exclusivament vinculada a l’atenció de tripulants i passatgers.

Article 138. Acreditament i exigibilitat
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la utilització privativa del domini públic por-

tuari, moment en què, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorga-
ment de l’autorització pertinent.

2. Si s’hagués produït la utilització privativa del domini públic portuari sense 
sol·licitar autorització, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’es-
mentada utilització.

3. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat. Les parts tribu-
tàries obligades han de satisfer el deute amb periodicitat mensual o anual, quan el 
termini de durada de l’autorització s’ha establert per mesos o, si escau, pel termini 
de vigència màxim previst per la llei.

4. Si, per causa no imputable al subjecte passiu, no s’arriba a consumir íntegra-
ment el període d’utilització autoritzat, els obligats tributaris poden sol·licitar la de-
volució de la part de la quota corresponent als dies o mesos que resten per completar 
l’esmentat període.

Article 139. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) La superfície de domini públic portuari ocupada.
b) El temps d’ocupació del domini públic portuari.
2. La superfície de domini públic portuari ocupada es computa en metres qua-

drats.
3. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa en dies, mesos o 

anys, segons els casos.
2. Com a regla general, els terminis inicial i final del període d’ocupació coin-

cideixen amb les dates d’atorgament i extinció de l’autorització simplificada corres-
ponent. Tanmateix, si l’ocupació del domini públic portuari s’ha efectuat sense sol-
licitar-ne l’autorització, el període s’ha de computar per dies i els terminis inicial i 
final es corresponen amb els moments de començament i finalització de l’ocupació.

3. Si el període d’ocupació es computa per dies, aquests s’entenen complets. Amb 
aquesta finalitat, el primer dia d’utilització sempre es considera complet. L’últim 
dia, en canvi, només es considera complet si se cessa en la utilització a partir de les 
dotze del migdia.

Article 140. Quota tributària
La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes de la tari-

fa incloses en el quadre següent per la superfície de domini públic portuari ocupada 
i pel temps d’ocupació previst.
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Concepte
Import del 

metre per dia

Import del 
metre  

per mes

Import del 
metre  

per any

Dipòsit d’objectes i materials emprats 
en la manipulació de mercaderies, 
subministrament o avituallament 
a vaixells, embarcaments i 
desembarcaments de passatgers, 
equipatges i vehicles 0,1400 € 3,7400 € 41,2100 €

Dipòsit de materials de construcció, 
tanques, puntals, cavallets, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues 0,1700 € 4,7000 € 51,2300 €

Dipòsit d’estris de pesca 0,1200 € 3,3400 € 36,4600 €

Dipòsit d’aparells de venda automàtica 
i ocupació del domini públic portuari 
amb cadires, taules, tribunes, tarimes i 
altres béns mobles similars 0,3200 € 8,6900 € 94,7800 €

Dipòsit d’objectes i materials utilitzats 
en la prestació de qualsevol altre servei 
o activitat 0,1500 € 4,1900 € 45,7400 €

Secció quarta. Taxa per l’estada de vaixells a la zona de varador (T04)

Article 141. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa per l’estada de vaixells a la zona de varador con-

sisteix en la utilització privativa del domini públic portuari en ocasió de l’estada 
dels vaixells o embarcacions en els espais terrestres de la zona de servei destinats 
a varador.

2. Si la utilització privativa té lloc en infraestructures portuàries i altres béns de 
domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte administratiu, 
la taxa només és exigible en el cas que els vaixells o les embarcacions utilitzin de 
qualsevol manera béns de domini públic gestionats directament per l’Administració 
portuària.

Article 142. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa per l’estada de vaixells a la 

zona de varador en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, a favor de 
les quals s’atorgui l’autorització per a utilitzar el domini públic portuari amb el vai-
xell o embarcació o, a manca d’aquestes, les que es beneficiïn de la utilització si s’ha 
procedit sense l’autorització pertinent.

2. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de substituts 
del contribuent:

a) En els vaixells pesquers, si estan consignats, el consignatari. Altrament i, de  
manera solidària, les persones físiques o jurídiques que duen a terme l’activitat  
de reparació o manteniment del vaixell en la zona del varador, el propietari i l’ar-
mador del vaixell si, en aquest segon cas, es tracta de persones físiques, jurídiques o 
entitats sense personalitat jurídica diferents.

b) En els vaixells que no són de pesca, si estan consignats, el consignatari. Altra-
ment, i de manera solidària, les persones físiques o jurídiques que duguin a terme 
l’activitat de reparació o manteniment del vaixell en la zona del varador, el propie-
tari, el navilier, el capità o el patró del vaixell.

Article 143. Acreditament i exigibilitat
1. La taxa per l’estada de vaixells a la zona de varador s’acredita quan s’inicia la 

utilització privativa del domini públic portuari, moment que, a aquests efectes, s’en-
tén que coincideix amb el de l’atorgament de l’autorització pertinent.
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2. Si s’hagués produït la utilització privativa del domini públic portuari sense 
sol·licitar autorització, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’es-
mentada utilització.

3. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat.
4. Si per causa no imputable al subjecte passiu no s’arriba a consumir íntegra-

ment el període d’utilització autoritzat, es pot sol·licitar la devolució de la part de la 
quota corresponent als dies que resten per completar el dit període.

Article 144. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa per l’estada de vaixells a la zona de 

varador són:
a) La superfície de domini públic portuari utilitzada.
b) El temps d’utilització del domini públic portuari.
c) La classe de vaixell o embarcació.
2. La superfície de domini públic portuari utilitzada es computa en metres qua-

drats i es calcula multiplicant l’eslora màxima del vaixell o embarcació per la mà-
niga màxima.

3. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa per dies complets. 
Com a regla general, els terminis inicial i final del període d’utilització coincideixen 
amb les dates d’atorgament i extinció de l’autorització pertinent. Tanmateix, quan la 
utilització del domini públic portuari s’hagi efectuat sense sol·licitar l’autorització, 
els esmentats terminis es corresponen amb els dies de començament i finalització 
de l’ocupació.

4. El primer dia d’ocupació sempre es considera complet. L’últim dia, en canvi, 
només es considera complet si l’ocupació cessa després de les dotze del migdia.

5. Els vaixells o embarcacions es classifiquen en pesquers i els restants.

Article 145. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa per l’estada de vaixells a la zona de varador es 

determina multiplicant les quanties fixes de la tarifa incloses en el quadre següent 
per la superfície de domini públic portuari ocupada i pel temps d’ocupació emprat.

Tipus de vaixell Valor del metre quadrat per dia

Dia 1 Dia 2 a 7 Dia 8 a 30
Dia 31 en 
endavant

Vaixells pesquers 0,1900 € 0,1226 € 0,0791 € 0,0510 €
Resta de vaixells 0,5661 € 0,3652 € 0,2356 € 0,1520 €

2. Per a determinar la quota íntegra de la taxa, la tarifa s’ha d’aplicar de manera 
esglaonada.

3. Si el vaixell o l’embarcació que utilitza la zona de varador està destinat a la 
prestació d’un servei portuari, les persones obligades tributàriament poden sol·licitar 
l’aplicació d’una bonificació del 20% de la quota íntegra de la taxa.

Capítol IV. Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic 
portuari

Secció primera. Taxa d’entrada i estada de vaixells (TA1)

Article 146. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa d’entrada i estada de vaixells consisteix en la utilit-

zació de qualsevol bé de domini públic portuari, efectuada pel vaixell, en ocasió de 
les operacions portuàries d’entrada i estada, incloses les aigües del port, els canals 
d’accés i les zones de fondeig o ancoratge.

2. Si les operacions portuàries d’entrada i estada tenen lloc en infraestructures 
portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d’autorització, concessió 
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o contracte administratiu, la taxa només és exigible si el vaixell utilitza de qualsevol 
manera béns de domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.

Article 147. Supòsits de no subjecció
No resten subjectes a la taxa per l’estada de vaixells a la zona de varador els vai-

xells subjectes i no exempts de les taxes de la pesca fresca i de les embarcacions 
d’esbarjo.

Article 148. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa per l’estada de vaixells a la 

zona de varador en concepte de contribuent i, a més, de manera solidària, el propie-
tari, el navilier i el capità o patró del vaixell.

2. Té la condició de subjecte passiu d’aquesta taxa en concepte de substitut del 
contribuent el consignatari del vaixell quan aquest es troba consignat.

Article 149. Exempcions
Resten exempts de la taxa per l’estada de vaixells a la zona de varador:
a) Els vaixells la titularitat dels quals correspon a l’Administració general de 

l’Estat, de les comunitats autònomes o dels municipis que estiguin destinats exclu-
sivament a la prestació de serveis oficials de llur competència en règim de gestió 
directa.

b) Els vaixells en servei oficial de la Unió Europea o d’un dels estats membres de 
la Unió Europea que estiguin destinats exclusivament a la prestació de serveis de la 
seva competència en règim de gestió directa.

c) La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta ins-
titució en matèria de salvament marítim i altres organitzacions no governamentals 
en casos d’ocupació temporal vinculada a accions concretes de rescat de persones o 
altres tasques humanitàries.

Article 150. Acreditament i exigibilitat
1. La taxa per l’estada de vaixells a la zona de varador s’acredita quan el vaixell 

entra en les aigües de la zona de servei del port, moment que, a aquests efectes, s’en-
tén que coincideix amb el de l’atorgament de l’autorització corresponent.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada 
utilització.

3. El pagament del deute tributari s’efectua per avançat. Tanmateix, quan resulta 
aplicable la reducció per estada prolongada, les persones obligades tributàriament 
han de pagar el deute amb periodicitat mensual.

4. Si el període d’estada autoritzat s’ha d’ampliar, les persones obligades tributà-
riament han de formular una nova sol·licitud i abonar una altra vegada per avançat 
l’import corresponent.

5. Si, per causa no imputable al subjecte passiu, no s’arriba a consumir íntegra-
ment el període d’estada autoritzat, les parts tributàries obligades poden sol·licitar la 
devolució de la part de la quota corresponent a les hores que resten per completar 
l’esmentat període.

Article 151. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa per l’estada de vaixells a la zona de 

varador són:
a) L’arqueig brut del vaixell.
b) El temps d’utilització del domini públic portuari.
2. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa en hores i minuts. 

El temps d’utilització efectiva es calcula a partir del moment de la posada a disposi-
ció o reserva del lloc d’atracada o ancoratge fins que el vaixell abandona la zona de 
servei. El temps d’utilització es computa al 50% si l’entrada i l’estada del vaixell te-
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nen lloc en dies festius i caps de setmana mentre s’espera d’iniciar el conjunt d’ope-
racions comercials en dia feiner.

Article 152. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa per l’estada de vaixells a la zona de varador es 

determina multiplicant la quantia fixa de 0,50 euros per cada 100 tones de registre 
brut (o per cada 100 unitats d’arqueig) o fracció i pel temps d’utilització del domini 
públic portuari. La quantitat així obtinguda es modula mitjançant l’aplicació dels 
coeficients següents:

a) Per a vaixells de 0 a 10 GT: 0,80.
b) Per a vaixells de més de 10 a 100 GT: 0,85.
c) Per a vaixells de més de 100 a 400 GT: 0,90.
d) Per a vaixells de més de 400 a 4.000 GT: 0,95.
e) Per a vaixells de més de 4.000 a 6.000 GT: 1,05.
f) Per a vaixells de més de 6.000 GT: 1,15.
2. La quota íntegra de la taxa, modulada d’acord amb els coeficients referits a 

l’apartat 1, es redueix en la proporció que correspongui en alguna de les circums-
tàncies següents:

a) El tipus de navegació, atenent les emissions emeses.
b) La utilització d’instal·lacions en règim d’autorització o concessió administra-

tiva.
c) Estades prolongades.
d) Arribada forçosa.
e) Creuers turístics, sempre que compleixin els estàndards ambientals.
f) Transport marítim en curta distància, sempre que compleixi els estàndards 

ambientals.
3. La quota de la taxa només pot ésser objecte d’una reducció. En cas de presen-

tar-se els requisits per a aplicar-hi dues o més reduccions, s’ha d’aplicar la que resulti 
més favorable a la persona obligada tributàriament.

4. En consideració al tipus de navegació, la quota íntegra de la taxa es redueix en 
el cas de vaixells amb bandera d’un estat membre de la Unió Europea, registrats al 
territori de la Unió, i que efectuïn navegació interior a la Unió Europea, en un 10%.

5. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 40% si les operacions portuàries 
d’entrada i estada tenen lloc en infraestructures portuàries o altres béns de domini 
públic portuari en règim d’autorització o concessió administrativa, sempre que es 
compleixin els estàndards ambientals.

6. Tenint en compte una estada prolongada, la quota íntegra de la taxa es redueix 
en un 50% en els casos següents:

a) Vaixells turístics locals.
b) Vaixells destinats al dragatge i a l’avituallament.
c) Vaixells destinats a la prestació de serveis portuaris generals o específics.
d) Vaixells destinats a l’aqüicultura o a constituir vivers flotants.
e) Embarcacions professionals dedicades al lloguer, amb o sense patró.
f) Vaixells en construcció, reparació, transformació i desballestament.
g) Vaixells pesquers l’última operació de descàrrega o transbord dels quals s’ha-

gi efectuat al port i estiguin a l’atur biològic o veda.
h) Vaixells en dipòsit judicial.
i) Vaixells, inclosos els pesquers, inactius.
j) Altres vaixells l’estada dels quals sigui superior a un mes.
7. En els casos de les lletres i i j, a partir del segon mes d’estada la reducció és 

del 40%; el tercer mes, del 30%; en el quart mes, del 20%, i el cinquè mes, del 10%. 
Transcorreguts sis mesos des de l’entrada i estada, no s’ha d’aplicar cap reducció.



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 72

8. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% si l’entrada i l’estada del vai-
xell es produeixi per arribada forçosa. Aquesta reducció només s’ha d’aplicar durant 
els primers set dies d’estada del vaixell.

9. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% si el vaixell té la consideració 
de creuer turístic i compleix els estàndards ambientals.

10. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% si el vaixell efectua transport 
marítim en curta distància i compleix els estàndards ambientals. Per al transport ma-
rítim de curta distància, cal atenir-se a allò que determini el dret marítim comunitari 
i internacional.

11. La quota íntegra de la taxa, reduïda en la forma establerta en l’apartat 2, pot 
ésser objecte d’alguna bonificació per protecció del medi ambient.

12. La quota íntegra de la taxa només pot ésser objecte d’una bonificació. En 
cas de presentar-se els requisits per a aplicar dues o més bonificacions, només s’ha 
d’aplicar la que resulti més favorable a l’obligat tributari.

13. Si els vaixells operats per un mateix navilier o de creuer turístic o, si escau, 
de diferents companyies navilieres però que disposin d’acords d’explotació compar-
tida, fan més de dotze escales en una mateixa infraestructura portuària durant l’any 
natural, i compleixen els estàndards ambientals, els obligats tributaris poden sol·lici-
tar l’aplicació de les bonificacions detallades en la taula següent.

Tipus de vaixell Nombre d’escales a l’any

13 a 18 19 a 24 25 a 40 41 a 60
De 61 en 
endavant

Vaixells d’arqueig de fins a 
15.000 GT 10% 25% 40% 50% 55%

Vaixells d’arqueig superior a 
15.000 GT 15% 30% 45% 55% 60%

14. Si el capità o el patró d’un vaixell comercial acredita davant Ports de la Ge-
neralitat el compliment de condicions de respecte al medi ambient que milloren les 
que exigeixen les normes i els convenis internacionals, i, a més, té subscrit un acord 
amb l’autoritat portuària en matèria de bones pràctiques ambientals associades a les 
operacions i a l’estada dels vaixells en el port, les persones obligades tributàriament 
poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50%.

15. Si el capità o el patró d’un vaixell de menys de vint-i-quatre metres d’eslora 
i autoritzat per a un màxim de dotze passatgers acredita davant de Ports de la Ge-
neralitat el lliurament de tot el seu rebuig a una empresa autoritzada per a prestar el 
servei portuari específic de recepció del rebuig generat per vaixells i embarcacions 
i residus de càrrega, en la infraestructura portuària de base, les persones obligades 
tributàriament poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50%.

16. Si un vaixell ha obtingut el certificat distintiu verd (Green Award) atorgat per 
la fundació Distintiu Verd (Green Award Foundation) de Rotterdam, les parts tribu-
tàries obligades poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 10%.

Secció segona. Taxa d’atracada de vaixells (TA2)

Article 153. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa d’atracada de vaixells consisteix en la utilització 

de qualsevol bé de domini públic portuari, efectuada pel vaixell, en ocasió de l’ope-
ració portuària d’atracada, inclosos les obres d’atracada i els elements fixos d’amar-
ratge.

2. Si l’operació portuària d’atracada té lloc en infraestructures portuàries i altres 
béns de domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte admi-
nistratiu, la taxa només és exigible si el vaixell utilitza de qualsevol forma béns de 
domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.
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Article 154. Supòsits de no subjecció
No resta subjecta a la taxa l’atracada dels vaixells subjectes a les taxes de la pes-

ca fresca i de les embarcacions d’esbarjo i que no en són exempts.

Article 155. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa d’atracada en concepte de 

contribuent i, a més, de manera solidària, el propietari, el navilier i el capità o patró 
del vaixell.

2. Té la condició de subjecte passiu de la taxa d’atracada en concepte de substitut 
del contribuent, el consignatari del vaixell, quan aquest es troba consignat.

Article 156. Exempcions
Resten exempts de la taxa d’atracada:
a) Els vaixells la titularitat dels quals correspon a l’Administració general de 

l’Estat, de les comunitats autònomes o dels municipis que estiguin destinats de ma-
nera exclusiva a la prestació de serveis oficials de llur competència en règim de ges-
tió directa.

b) Els vaixells en servei oficial de la Unió Europea o d’un dels estats membres de 
la Unió Europea que estiguin destinats de manera exclusiva a la prestació de serveis 
de la llur competència en règim de gestió directa.

c) La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta ins-
titució en matèria de salvament marítim i altres organitzacions no governamentals 
en casos d’ocupació temporal vinculada a accions concretes de rescat de persones o 
altres tasques humanitàries.

Article 157. Acreditament i exigibilitat
1. La taxa d’atracada de vaixells s’acredita quan el vaixell efectua l’operació 

d’atracada, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’ator-
gament de l’autorització corresponent.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada 
utilització.

3. Si, per causa no imputable al subjecte passiu, no s’arriba a consumir tot el pe-
ríode d’atracada autoritzat, les parts tributàries obligades poden sol·licitar la devo-
lució de la part de la quota corresponent a les hores que resten per completar l’es-
mentat període.

4. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat. Tanmateix, quan 
resulti aplicable la reducció per atracada prolongada, les persones obligades tributà-
riament han de pagar el deute amb periodicitat mensual.

5. Si el període d’atracada autoritzada ha d’ésser ampliat, les persones obligades 
tributàriament han de formular una nova sol·licitud i abonar una altra vegada per 
avançat l’import corresponent.

Article 158. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa d’atracada de vaixells són:
a) L’eslora màxima del vaixell mesurada en metres lineals.
b) El temps d’utilització del domini públic portuari.
2. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa en hores i minuts. 

Aquest període es calcula des de l’hora per a la qual s’ha reservat l’atracada fins al 
moment que el vaixell afluixa l’última amarra. El temps d’utilització es computa al 
50% quan l’atracada del vaixell té lloc en dies festius i caps de setmana mentre s’es-
pera d’iniciar el conjunt d’operacions comercials en dia feiner.

3. Si un vaixell transporta mercaderies perilloses i necessita disposar de zones 
de seguretat en proa, en popa, o en ambdues alhora, per al càlcul de la quota íntegra 
s’ha de prendre en consideració, al costat de l’eslora màxima del vaixell, la longitud 
de les zones esmentades.
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Article 159. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa d’atracada de vaixells es determina multiplicant la 

quantia fixa de 0,070 euros per l’eslora màxima del vaixell mesurada en metres line-
als i pel temps d’utilització del domini públic portuari. La quantitat així obtinguda 
es modula mitjançant l’aplicació dels coeficients següents:

a) Vaixells de calat fins a 3 metres: 0,50.
b) Vaixells de calat superior a 3 metres i fins a 8 metres: 1.
c) Vaixells de calat superior a 8 metres: 2.
2. La quota íntegra de la taxa, modulada d’acord amb els coeficients establerts 

en l’article 158, es redueix en la proporció que correspongui quan es presenti alguna 
de les circumstàncies següents:

a) Tipus d’atracada.
b) Atracades prolongades.
c) Transport marítim en curta distància, sempre que compleixi els estàndards 

ambientals.
3. La quota de la taxa només pot ésser objecte d’una reducció. En el cas que es 

presentin els requisits per a aplicar més d’una reducció, només s’ha de practicar la 
que resulti més favorable a la part tributària obligada.

4. En consideració al tipus d’atracada, la quota íntegra de la taxa es redueix en 
un 50% en els casos següents:

a) Vaixells atracats de punta en els molls o pantalans, excepte els catamarans 
(vaixells de doble o triple casc).

b) Vaixells abarloats a un altre ja atracat de costat al moll o a altres vaixells abar-
loats, sempre que la seva eslora màxima sigui igual o inferior a la del vaixell atracat 
al moll o a la dels altres vaixells abarloats a aquest. Si l’eslora màxima és superior, 
ha d’abonar, a més, l’excés, d’acord amb el que estableix el càlcul de la quota ínte-
gra.

5. En consideració a una atracada prolongada, la quota íntegra de la taxa es re-
dueix en la forma indicada en la taxa d’entrada i estada de vaixells (TA1).

6. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% si el vaixell efectua transport 
marítim en curta distància i compleix els estàndards ambientals.

Secció tercera. Taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de 
mercaderies (TA3M)

Article 160. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mer-

caderies consisteix en la utilització de qualsevol bé de domini públic portuari, efec-
tuada per la mercaderia i els seus elements de transport, en ocasió d’alguna de les 
operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit terrestre o marítim.

2. Si alguna de les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i 
trànsit terrestre o marítim té lloc en infraestructures portuàries i altres béns de do-
mini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte administratiu, la 
taxa només és exigible si la mercaderia i els seus elements de transport utilitzen de 
qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l’Administració 
portuària.

3. Aquesta taxa comprèn el dret del contribuent que les mercaderies carregades 
o descarregades utilitzant mitjans no rodadors ocupin la zona de trànsit portuària 
descoberta o s’hi quedin durant el mateix dia de càrrega o descàrrega i l’immedi-
at anterior o posterior, respectivament. De la mateixa manera, inclou la utilització 
de les rampes fixes i l’escaló per a les operacions de càrrega i descàrrega efectuada 
pels vehicles que transporten les mercaderies per mitjans rodadors. Aquesta taxa no 
comprèn la utilització de la maquinària, les rampes mecàniques, passarel·les i altres 
elements mòbils per a efectuar les operacions portuàries.
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Article 161. Supòsits de no subjecció
No resten subjectes a la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mer-

caderies els productes pesquers subjectes a la taxa de la pesca fresca i que no n’es-
tiguin exempts.

Article 162. Subjecte passiu
1. En les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit marí-

tim, tenen la condició de subjectes passius de la taxa en concepte de contribuent i, 
a més, de manera solidària, el navilier, el propietari de la mercaderia i el capità o 
patró del vaixell.

2. En l’operació portuària de trànsit terrestre, tenen la condició de subjectes pas-
sius de la taxa en concepte de contribuent i, a més, de manera solidària, el propietari 
de la mercaderia i la part transitària o l’operador logístic que representi la merca-
deria.

3. En les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit marí-
tim, tenen la condició de subjectes passius de la taxa en concepte de substituts del 
contribuent:

a) En les infraestructures portuàries o qualsevol bé de domini públic portuari 
en règim autorització o concessió administrativa, la persona autoritzada o conces-
sionària.

b) En les infraestructures portuàries gestionades directament per Ports de la Ge-
neralitat, si la mercaderia està consignada, la part consignatària, transitària o l’ope-
rador logístic representant de la mercaderia. Si la mercaderia no està consignada, la 
part consignatària del vaixell si aquest estigués consignat.

4. En l’operació portuària de trànsit terrestre, si la mercaderia té per destinació 
una instal·lació en concessió o autorització, la condició de subjecte passiu en concep-
te de substitut del contribuent correspon al concessionari o a la persona autoritzada 
que les expedeixi o rebi.

Article 163. Exempcions
Resten exempts de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de merca-

deries:
a) La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta ins-

titució en matèria de salvament marítim i altres organitzacions no governamentals 
en casos d’ocupació temporal vinculada a accions concretes de rescat de persones o 
altres tasques humanitàries.

b) Les mercaderies enviades amb finalitat humanitària a zones o regions en crisi 
o d’emergència per entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes.

c) El material de l’Administració general de l’Estat, de les comunitats autònomes 
i dels municipis que estigui destinat de manera exclusiva a la prestació de serveis 
oficials de llur competència en règim de gestió directa.

d) El material de la Unió Europea o d’un dels estats membres de la Unió Euro-
pea que estigui destinat de manera exclusiva a la prestació de serveis oficials de llur 
competència en règim de gestió directa.

Article 164. Acreditament i exigibilitat
1. La taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies s’acredita 

en el moment que la mercaderia i els seus elements de transport inicien el pas per 
la zona de servei, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de 
l’atorgament de l’autorització corresponent.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, l’acreditament de la taxa es produeix en el moment d’inici de la utilit-
zació.

3. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat.
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Article 165. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i 

trànsit de mercaderies són:
a) El tipus de mercaderia.
b) El pes de la mercaderia mesurat en tones.
c) El tipus d’operació portuària.
2. Les mercaderies es classifiquen en cinc grups, en la forma prevista en l’annex 

sobre assignació de grups de mercaderies contingudes en el text refós de la Llei de 
ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, 
del 5 de setembre.

3. El pes de les mercaderies es computa en tones mètriques.
4. Les operacions portuàries es divideixen en:
a) Càrrega.
b) Descàrrega.
c) Transbord.
d) Trànsit marítim.
e) Trànsit terrestre.

Article 166. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mer-

caderies es determina multiplicant la quantia de les tarifes incloses en el quadre se-
güent segons el grup de mercaderia pel pes de la mercaderia mesurat en tones.

Grups de mercaderies Preu tona (€)

1 0,72
2 0,90
3 1,38
4 2,03
5 3,14

2. Als envasos, embalatges, contenidors, cisternes o altres elements, tinguin o no 
el caràcter de perduts o efímers, que s’utilitzin per a contenir les mercaderies en el 
transport, i també als camions, als remolcs, caps tractores i semiremolcs que com 
tals elements terrestres s’embarquin o desembarquin, buits o no de mercaderies, 
se’ls ha d’aplicar la quantia fixa de 3 euros per unitat equivalent de 20 peus TEU, a 
banda de la corresponent taxa de mercaderies, si escau.

3. Si es tracta de mercaderies i elements de transport en operacions de trans-
bord i les de trànsit marítim o terrestre la quota íntegra és el 50% de l’obtinguda per 
l’aplicació de la quantia establerta en l’apartat 2.

4. La quota íntegra de la taxa es redueix en la proporció que correspon si es pre-
senta alguna de les circumstàncies següents:

a) Utilització d’instal·lacions portuàries en règim d’autorització o concessió ad-
ministrativa.

b) Volum manipulat.
5. La quota de la taxa només pot ésser objecte d’una reducció. En el cas que es 

presentin els requisits per a aplicar més d’una reducció, només s’ha de practicar la 
que resulti més favorable a la part tributària obligada.

6. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% si alguna de les operacions 
portuàries de càrrega, descàrrega, transbord, trànsit marítim o terrestre tenen lloc 
en infraestructures portuàries o altres béns de domini públic portuari en règim d’au-
torització o concessió administrativa.

7. La quota íntegra de la taxa es redueix en funció del volum de mercaderia anual 
manipulada per a cada codi o grups de codi associats a un trànsit segons determini 
Ports de la Generalitat, d’acord amb les taules adjuntes: 
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Grup 1/2 (dojo) Grup 3/4/5 - Grup 1-2 (aplecs)

Descompte de tons    fins a de tons fins a

 5% 0 10.000 0 5.000
10% 10.001 20.000 5.001 10.000
15% 20.001 40.000 10.001 20.000
20% 40.001 80.000 20.001 40.000
30% 80.001 120.000 40.001 60.000
40% 120.001 160.000 60.001 80.000
50% més de 160.000 més de 80.000

8. La quota íntegra de la taxa, reduïda en la manera que determina l’apartat 7, pot 
ésser objecte de bonificacions per les circumstàncies següents:

a) Foment de l’exportació.
b) Captació, consolidació i creixement de trànsits o tràfic especial.
9. Per a fomentar l’exportació, les mercaderies embarcades tenen una bonificació 

del 10% de la quota íntegra de la taxa.
10. El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, per a incentivar la captació, la 

consolidació i el creixement de trànsits o tràfic especial de grups 3, 4 i 5 considerats 
d’interès estratègic per a un determinat port o territori, ha de fixar una bonificació, 
amb caràcter anual, d’un màxim del 40% de la quota íntegra de la taxa, per al trànsit 
o tràfic que es qualifiqui com a prioritari o estratègic per al port o territori, i ha de 
determinar les condicions aplicables atenent les singularitats del trànsit o tràfic. El 
contribuent pot sol·licitar anualment l’aplicació d’aquesta bonificació.

Secció quarta. Taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de 
passatgers en règim de passatge (TA3P)

Article 167. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de pas-

satgers en règim de passatge consisteix en la utilització de qualsevol bé de domini 
públic portuari, efectuada pel passatger en règim de passatge en ocasió d’alguna de 
les operacions portuàries d’embarcament, desembarcament o trànsit.

2. Si alguna de les operacions portuàries d’embarcament, desembarcament o 
trànsit té lloc en infraestructures portuàries i altres béns de domini públic portuari 
en règim d’autorització, concessió o contracte administratiu, la taxa només és exigi-
ble en el cas que la mercaderia i els seus elements de transport utilitzin de qualsevol 
forma béns de domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.

3. La taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers en règim de 
passatge no comprèn la utilització de la maquinària, rampes mecàniques, passarel-
les i altres elements mòbils necessaris per a les operacions portuàries d’embarca-
ment i desembarcament.

Article 168. Subjecte passiu
1. Té la condició de subjecte passiu de la taxa d’embarcament, desembarcament 

i trànsit de passatgers en règim de passatge en concepte de contribuent el passatger.
2. Té la condició de subjecte passiu d’aquesta taxa en concepte de substitut del 

contribuent i, a més, de manera solidària, el navilier, el capità o el patró del vaixell i 
la part consignatària si, en aquest darrer cas, aquell es trobi consignat.

Article 169. Exempcions
Resten exempts de la taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de passat-

gers en règim de passatge:
a) Les persones menors de quatre anys.
b) El personal de l’Administració general de l’Estat, de les comunitats autònomes 

i dels municipis en servei oficial.
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c) El personal de la Unió Europea o d’un dels estats membres de la Unió Euro-
pea en servei oficial.

Article 170. Acreditament i exigibilitat
1. Si la quota íntegra es calcula conformement al mètode d’estimació directa, la 

taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers en règim de passat-
ge s’acredita en iniciar-se l’operació d’embarcament, desembarcament o trànsit dels 
passatgers, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’ator-
gament de l’autorització corresponent.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, l’acreditament de la taxa es produeix en el moment d’inici de l’esmen-
tada utilització.

3. Si la quota íntegra es calcula conformement amb el mètode d’estimació objec-
tiva, la taxa s’acredita l’1 de gener de cada any. En aquest cas, el seu període impo-
sitiu coincideix amb l’any natural.

4. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat, llevat del cas dels 
vaixells turístics locals que determinin la quota tributària pel mètode d’estimació 
directa.

5. En el cas dels vaixells turístics locals, si la quota tributària es determina pel 
mètode d’estimació directa, les persones obligades tributàriament han de pagar el 
deute tributari amb periodicitat mensual. En canvi, si es determina pel mètode d’es-
timació objectiva, el deute s’ha de pagar amb periodicitat anual.

Article 171. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa d’embarcament, desembarcament i 

trànsit de passatgers en règim de passatge són:
a) La classe de vaixell.
b) El tipus de navegació.
c) La modalitat del passatge.
d) El nombre de passatgers.
2. Els vaixells es classifiquen en ordinaris i turístics locals.
3. El tipus de navegació s’ordena en interior o exterior a la Unió Europea.
4. La modalitat del passatge es divideix en:
a) Creuer turístic en embarcament o desembarcament.
b) Creuer turístic en trànsit.
c) Règim de transport.

Article 172. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de pas-

satgers en règim de passatge es pot calcular pels mètodes d’estimació directa i d’es-
timació objectiva.

2. La quota íntegra de la taxa s’ha de determinar amb caràcter general per mitjà 
del mètode d’estimació directa. No obstant això, amb la sol·licitud prèvia de la per-
sona obligada tributàriament, la quota íntegra de la taxa s’ha de determinar pel mè-
tode d’estimació objectiva.

3. No es poden aplicar simultàniament els mètodes d’estimació directa i objec-
tiva.

4. En el mètode d’estimació directa, la quota íntegra de la taxa es determina mul-
tiplicant les quanties fixes de la tarifa incloses en el quadre següent pel nombre de 
passatgers i vehicles.
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Navegació 
interior a la 

Unió Europea

Navegació 
exterior a la 

Unió Europea

1 Vaixells ordinaris
A) Passatger: 
a) Passatger de creuer en embarcament o 
desembarcament

3,19 € 3,99 €

b) Passatger de creuer en trànsit 2,55 € 3,19 €
c) Passatger en règim de transport 1,91 € 2,39 €

B) Vehicle
a) Motos i vehicles o remolcs de dues rodes 1,74 € 2,18 €
b) Cotxes turismes i altres vehicles automòbils 6,96 € 8,70 €
c) Autocars i altres vehicles de transport col·lectiu 27,84 € 34,80 €
d) Altres vehicles de tracció mecànica 12,18 € 15,23 €

2 Vaixells turístics locals
A) Passatger: 0,051 €

B) Vehicle: 
a) Motocicleta 1,30 €
b) Automòbil 5,22 €

5. El mètode d’estimació objectiva només és aplicable en el cas dels vaixells tu-
rístics locals.

6. En el mètode d’estimació objectiva, la quota íntegra de la taxa es determina 
multiplicant la quantia fixa de 0,040 euros, pel nombre mitjà de passatgers al dia 
i per 365 dies. A aquests efectes, el nombre mitjà de passatgers al dia no pot ésser 
inferior a cinc ni superior a cent. Correspon a Ports de la Generalitat determinar 
amb caràcter anual el nombre mitjà de passatgers aplicables a cada infraestructura 
portuària. A aquest efecte, els acords que adopti Ports de la Generalitat han d’anar 
precedits d’un període d’informació pública per un termini no inferior a vint dies i 
d’un estudi que en justifiqui la procedència. Perquè siguin eficaços, aquests acords 
s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans de l’1 de 
gener de cada any. Si en un exercici concret Ports de la Generalitat no adopta aquest 
acord, s’ha d’entendre tàcitament prorrogat l’adoptat per a l’exercici anterior.

7. La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d’estimació directa es re-
dueix en un 50% quan les operacions portuàries d’embarcament, desembarcament 
o trànsit de passatgers en règim de passatge tinguin lloc en infraestructures por-
tuàries o altres béns de domini públic portuari en règim d’autorització o concessió 
administrativa.

8. Els contribuents que s’acullin al mètode d’estimació objectiva gaudeixen d’una 
bonificació del 10% de la quota íntegra de la taxa. Aquesta bonificació l’ha d’aplicar 
d’ofici Ports de la Generalitat.

Secció cinquena. Taxa de la pesca fresca (TA4)

Article 173. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització pels vaixells pes-

quers en activitat de les obres i les instal·lacions portuàries que permeten l’accés 
marítim al port i llur estada en lloc d’atracada, punt d’amarratge o lloc de fondeig 
que els hagi estat assignat i pels productes de la pesca de les zones de manipulació 
i serveis generals del port.

2. Si alguna de les operacions portuàries d’entrada, estada, atracada, descàrrega, 
transbord i trànsit terrestre té lloc en les infraestructures portuàries i altres béns de 
domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte administratiu, 
la taxa només és exigible si els vaixells pesquers en activitat i els productes de la 
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pesca utilitzen de qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per 
l’Administració portuària.

3. Els productes de la pesca comprenen qualsevol tipus de recurs pesquer, inclo-
sos els procedents del marisqueig, la transformació en centres d’engreix els produc-
tes de la qual es descarreguin en el port, l’aqüicultura i l’extracció de corall. S’ex-
ceptuen, no obstant, els productes de l’aqüicultura als quals es dona accés a la zona 
de servei per via terrestre per a fer-ne l’envasament i la manipulació i no s’han venut 
en llotja o en centres o establiments autoritzats per la comunitat autònoma ubicats 
en les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, que resten sub-
jectes a la taxa de la mercaderia en el grup 5 i no en resten exempts.

4. Perquè els vaixells pesquers restin subjectes a la taxa de pesca fresca cal que 
el valor de la pesca descarregada o transbordada excedeixi els 18.000 euros en cò-
mput anual. En cas que no hi restin subjectes, han d’abonar la taxa corresponent 
 d’entrada, estada i atracada de vaixells amb el límit de 800 euros per vaixell i any 
en el cas de la flota d’arts menors i palangre de fons.

5. Els vaixells dedicats a l’extracció de corall sempre resten subjectes a la taxa 
de la pesca fresca.

6. El pagament de la taxa de la pesca fresca a Ports de la Generalitat autoritza 
els vaixells pesquers a romandre en la infraestructura portuària durant el termini 
d’un mes d’ençà de la data d’inici de les operacions de descàrrega i transbord. Un 
cop transcorregut l’esmentat termini sense que s’efectuïn noves operacions d’aques-
ta classe en les infraestructures portuàries de la Generalitat, els vaixells pesquers 
resten subjectes a les taxes d’entrada i estada i d’atracada de vaixells, amb excepció 
dels períodes de veda establerts per l’administració competent que superin aquest 
termini, amb un màxim de tres mesos i en el cas dels vaixells que descarreguin pro-
ductes de la pesca que es venen a les llotges o en centres o establiments autoritzats 
situats en les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat.»

Article 174. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa de la pesca fresca en concep-

te de contribuent:
a) L’armador del vaixell de pesca, si els productes de la pesca accedeixen a la 

zona de servei per via marítima. El navilier i el propietari de la pesca, de manera 
solidària, si es tracta d’un vaixell mercant.

b) El propietari dels productes de la pesca, si aquests accedeixen a la zona de 
servei per via terrestre.

2. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa de la pesca fresca en concep-
te de substituts del contribuent:

a) La part concessionària o autoritzada, si els productes de la pesca són venuts 
en llotja o en centres o establiments autoritzats per la comunitat autònoma atorgats 
en concessió o autorització, ubicats en les infraestructures portuàries de competèn-
cia de la Generalitat.

b) La persona que, en representació del propietari, faci la primera venda, si els 
productes de la pesca no són venuts en llotja o en centres o establiments autoritzats 
per la comunitat autònoma atorgats en concessió o autorització, ubicats en les infra-
estructures portuàries de competència de la Generalitat.

c) La part concessionària o autoritzada, si els productes de la pesca accedeixen 
a la zona de servei per via terrestre, tenen per destí una instal·lació en concessió o 
autorització i no són venuts en llotja o en centres o establiments autoritzats per la 
comunitat autònoma, situats en les infraestructures portuàries de competència de  
la Generalitat.

3. El subjecte passiu de la taxa de la pesca fresca ha de repercutir-ne l’import al 
primer comprador dels productes de la pesca. La repercussió s’ha de formalitzar en 
la factura o document anàleg que incorpori el tribut i el tipus aplicable.
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Article 175. Exempcions
Resten exempts d’aquesta taxa els productes de la pesca que l’armador lliuri als 

seus treballadors per al consum personal, amb el límit màxim de tres quilograms 
per persona i dia, o bé el que estableixi la normativa de comercialització.

Article 176. Acreditament i exigibilitat
1. La taxa de la pesca fresca s’acredita quan el vaixell de pesca o els productes de 

la pesca inicien el pas per la zona de servei, moment que, a aquests efectes, s’entén 
que coincideix amb el de l’atorgament de l’autorització corresponent.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, l’acreditament de la taxa de la pesca fresca es produeix en el moment 
d’inici de la utilització.

3. Les parts tributàries obligades han de pagar el deute tributari amb periodici-
tat mensual.

Article 177. Elements de quantificació de la taxa
1. La base imposable de la taxa de la pesca fresca és el valor dels productes de la 

pesca. Aquest valor es determina de la manera següent:
a) El que s’obtingui per la venda dels productes de la pesca mitjançant subhasta a 

les llotges o en centres o establiments autoritzats per la comunitat autònoma, ubicats 
en les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat.

b) Si els productes de la pesca no fossin venuts mitjançant subhasta, s’ha de de-
terminar amb el valor mitjà obtingut en les subhastes de la mateixa espècie del dia 
mateix o, si no n’hi ha i, successivament, en la setmana o el mes anterior.

c) En els altres casos, s’ha de determinar tenint en compte les condicions habi-
tuals del mercat. A aquests efectes l’administració pesquera ha de publicar el preu 
de referència anual del corall.

2. El tipus de gravamen de la taxa, de caràcter no acumulatiu, és:
a) De l’1% en els casos de productes de l’aqüicultura i productes procedents 

d’operacions de transferència o de centres d’engreix.
b) De l’1%, en els casos de productes de la pesca autoritzats per Ports de la Ge-

neralitat a entrar en la zona de servei per via terrestre per a subhastar-los o classifi-
car-los, llevat que provinguin d’un altre port gestionat per l’entitat.

c) Del 2% si els productes de la pesca es venen a les llotges o en centres o esta-
bliments autoritzats per la comunitat autònoma, ubicats en les infraestructures por-
tuàries de competència de la Generalitat.

d) Del 4% en la resta de casos.
3. La quota íntegra de la taxa es determina aplicant el tipus de gravamen a la 

base imposable.

Secció sisena. Taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5)

Article 178. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització per les embarcaci-

ons esportives o de lleure de les aigües del port, canals d’accés, obres d’abric i, si 
escau, de les zones d’ancoratge o de les instal·lacions d’amarratge, atracada en molls 
o en molls de pilons del port, accessos terrestres i vies de circulació.

2. Si alguna de les operacions portuàries d’entrada, estada, atracada i desem-
barcament té lloc en les infraestructures portuàries i altres béns de domini públic 
portuari en règim d’autorització, concessió o contracte administratiu, la taxa només 
és exigible en el cas que els vaixells d’esbarjo i llur tripulació utilitzin de qualsevol 
forma béns de domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.
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Article 179. Supòsits de no subjecció
No resten subjectes a aquesta taxa els vaixells turístics locals, els creuers turís-

tics, les embarcacions professionals dedicades al lloguer amb o sense patró i les que 
fan transport de mercaderies.

Article 180. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contri-

buent i, a més, de forma solidària, el propietari i el capità o el patró de l’embarcació.
2. En les infraestructures portuàries atorgades en autorització, concessió o con-

tracte administratiu, té la condició de substitut del contribuent d’aquesta taxa, la part 
concessionària o autoritzada.

Article 181. Acreditament i exigibilitat
1. Si la quota íntegra es calcula conformement al mètode d’estimació directa, 

la taxa s’acredita quan l’embarcació d’esbarjo entra en les aigües portuàries o quan 
es produeix la posada a disposició de l’atracada o lloc d’ancoratge, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorgament de l’autorització cor-
responent.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada 
utilització.

3. Si la quota íntegra es calcula conformement al mètode d’estimació objectiva, 
la taxa s’acredita l’1 de gener de cada any. En aquest cas, el seu període impositiu 
coincideix amb l’any natural.

4. En les infraestructures portuàries gestionades directament per Ports de la Ge-
neralitat, el pagament del deute tributari és exigible per avançat, d’acord amb els 
criteris següents:

a) Per a les embarcacions transeünts, la quantitat que correspon pel període d’es-
tada que s’autoritzi. Si l’esmentat període ha d’ésser ampliat, el subjecte passiu ha de 
formular una nova sol·licitud i abonar una altra vegada per avançat l’import corres-
ponent al termini ampliat.

b) Per a les embarcacions de base, la quantitat que correspon per períodes no in-
feriors a sis mesos ni superiors a un any.

5. Si per causa no imputable al subjecte passiu no s’arriba a consumir íntegra-
ment el període d’estada autoritzat, les parts obligades tributàriament poden sol·li-
citar la devolució de la part de la quota corresponent als dies que resten per a com-
pletar l’esmentat període.

4. En les infraestructures portuàries en règim de concessió o autorització, el pa-
gament del deute tributari és exigible d’acord amb els criteris següents:

a) En el mètode d’estimació directa, el pagament del deute tributari s’ha d’efec-
tuar amb periodicitat mensual.

b) En el mètode d’estimació objectiva, el pagament del deute tributari s’ha d’efec-
tuar per avançat amb periodicitat anual.

Article 182. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) La superfície de domini públic portuari utilitzada.
b) El temps d’utilització del domini públic portuari.
c) La classe d’embarcació d’esbarjo.
d) La disponibilitat dels serveis de subministrament d’aigua i energia elèctrica.
e) La modalitat de fondeig, atracada o estada.
2. La superfície de domini públic portuari utilitzada es computa en metres qua-

drats i es calcula multiplicant l’eslora màxima de l’embarcació per la màniga mà-
xima.
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3. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa per dies com-
plets. Els terminis inicial i final de període d’utilització coincideixen amb les dates 
d’atorgament i extinció de l’autorització corresponent. 4. x, Si la utilització del do-
mini públic portuari s’ha efectuat sense sol·licitar l’autorització, els terminis es cor-
responen amb els dies de començament i finalització de la utilització.

5. El primer dia d’utilització sempre es considera complet. L’últim dia, en canvi, 
només es considera complet si se cessa en la utilització després de les 12.00 hores.

6. Les embarcacions es classifiquen en de base i transeünts.
7. El fondeig, l’atracada o l’estada pot adoptar alguna de les modalitats següents:
a) Ancoratge amb amarratge a mort.
b) Ancoratge amb mitjans propis.
c) Atracada de costat.
d) Atracada en punta.
e) Estada en sec.
7. L’estada en sec es classifica en:
a) Marina seca.
b) Zona d’esplanada.
c) Altres llocs en sec.

Article 183. Quota tributària
1. En les infraestructures portuàries gestionades directament per Ports de la Ge-

neralitat, la quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes de 
la tarifa incloses en el quadre següent per la superfície de domini públic portuari 
utilitzada i el nombre de dies d’utilització.

Tipus 
d’embarcació

Modalitat de fondeig, atracada o estada

Ancoratge amb 
amarratge a 

mort

Ancoratge 
amb mitjans 

propis
Atracada 
de costat

Atracada 
en punta

Estada en 
sec

Embarcació de 
base 0,166 € 0,106 € 0,437 € 0,191 € 0,106 €

Embarcació 
transeünt 0,425 € 0,340 € 0,765 € 0,595 € 0,850 €

2. Si la infraestructura portuària disposa de presa d’aigua, les quanties fixes de  
la tarifa incloses en el quadre anterior s’han d’incrementar en 0,023 euros; si disposa 
de presa d’energia elèctrica s’han d’incrementar en 0,036 euros; si disposa de presa 
d’aigua i energia elèctrica s’han d’incrementar en 0,059 euros; si disposa de mort per 
a l’atracada, s’han d’incrementar en 0,059 euros, i si disposa de servei addicional de 
temporada s’han d’incrementar en 0,047 euros.

3. En les infraestructures portuàries en règim de concessió o autorització, la quo-
ta íntegra de la taxa es pot calcular pels mètodes d’estimació directa i d’estimació 
objectiva.

4. La quota íntegra de la taxa s’ha de determinar amb caràcter general per mitjà 
del mètode d’estimació directa. No obstant això, amb la sol·licitud prèvia de la per-
sona obligada tributàriament, la quota íntegra de la taxa s’ha de determinar pel mè-
tode d’estimació objectiva.

5. No es poden aplicar simultàniament els mètodes d’estimació directa i objec-
tiva.

6. En el mètode d’estimació directa, la quota íntegra de la taxa es determina mul-
tiplicant les quanties fixes que s’assenyalen a continuació, per la superfície de domi-
ni públic portuari utilitzada i pel nombre de dies d’utilització:

a) Embarcacions de base: 0,040 euros.
b) Embarcacions transeünts: 0,061 euros.
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7. Els vaixells amb una superfície ocupada superior a 100 metres quadrats resten 
subjectes a l’estimació directa.

8. En el mètode d’estimació objectiva, la quota íntegra de la taxa es determina 
multiplicant la quantia fixa de 0,020 euros pels metres d’amarratge disponible i per 
365 dies.

9. Els metres d’amarratge disponible es calculen multiplicant el nombre d’amar-
ratges utilitzats per la superfície de domini públic portuari utilitzada per una em-
barcació tipus.

10. La superfície ocupada per una embarcació tipus no ha d’ésser inferior a 10 
metres quadrats ni superior a 100 metres quadrats. Correspon a Ports de la Gene-
ralitat determinar anualment la superfície ocupada per una embarcació tipus a cada 
infraestructura portuària en règim de concessió o autorització. A aquest efecte, els 
acords que adopti Ports de la Generalitat han d’anar precedits d’un període d’infor-
mació pública per un termini no inferior a vint dies i d’un estudi que en justifiqui 
la procedència. Perquè tinguin eficàcia, els esmentats acords s’han de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans de l’1 de gener de cada any. Si en 
un exercici concret Ports de la Generalitat no adopta aquest acord, s’ha d’entendre 
tàcitament prorrogat l’adoptat l’exercici anterior.

11. La quota íntegra de la taxa pot ésser objecte d’alguna de les bonificacions 
següents:

a) Acollir-se al mètode d’estimació objectiva.
b) Fomentar la nàutica popular.
12. Les persones obligades tributàriament que s’han acollit al mètode d’estima-

ció objectiva gaudeixen d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de la taxa. 
Aquesta bonificació l’ha d’aplicar d’ofici Ports de la Generalitat.

13. Si les embarcacions d’esbarjo d’eslora màxima inferior a set metres fondegen 
o atraquen en espais de la zona de servei destinats a la nàutica popular, les persones 
obligades tributàriament poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 20% de la 
quota íntegra de la taxa.

14. En els molls destinats a persones jubilades del sector pesquer, la bonificació 
que es pot aplicar ha d’ésser del 50% per als propietaris d’embarcacions en edat le-
gal de jubilació, amb l’acreditació prèvia de llur condició de persona jubilada de la 
pesca per part de la Confraria de Pescadors. Aquesta bonificació només és aplicable 
a les infraestructures portuàries gestionades directament per Ports de la Generalitat.

Secció setena. Taxa d’estacionament de vehicles (TA6)

Article 184. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa d’estacionament de vehicles consisteix en la utilit-

zació de qualsevol bé del domini públic portuari, en ocasió de l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica dins les zones habilitades a aquest efecte per l’Admi-
nistració portuària.

2. Si l’estacionament de vehicles té lloc en infraestructures portuàries i altres 
béns de domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte admi-
nistratiu, la taxa només és exigible si el vehicle utilitza de qualsevol forma béns de 
domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.

Article 185. Subjectes passius
1. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa d’estacionament de vehicles 

i, a més, de forma solidària, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, els propietaris del vehicle i el con-
ductor que l’estaciona a les zones de domini públic portuari habilitades a tal efecte.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per propietari del vehicle el que figura com 
a titular en el Registre de Vehicles de la Direcció Central de Trànsit o en un registre 
administratiu equivalent.
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Article 186. Exempcions
Resten exempts de la taxa d’estacionament de vehicles:
a) Els vehicles utilitzats per a persones minusvàlides que tenen l’autorització es-

pecial pertinent.
b) Els vehicles en servei oficial de l’Administració general de l’Estat, de les co-

munitats autònomes, dels municipis i dels serveis de rescat i salvament marítim que 
estan destinats de manera exclusiva a la prestació de serveis oficials de llur compe-
tència en règim de gestió directa.

Article 187. Acreditament i exigibilitat
1. Si la quota íntegra de la taxa es calcula conformement al mètode d’estimació 

directa, la taxa s’acredita quan s’efectua l’estacionament del vehicle de tracció me-
cànica a les zones de domini públic portuari habilitades a aquest efecte. En el supò-
sit que no es presenti el tiquet d’aparcament en el moment de la retirada del vehicle, 
s’aplica una tarifa de 20 euros.

2. Si la quota íntegra de la taxa es calcula conformement al mètode d’estimació 
objectiva, la taxa s’acredita el primer dia de cada mes o l’1 de gener de cada any, se-
gons procedeixi. En aquest cas, el període impositiu d’aquesta taxa coincideix amb 
el mes o l’any natural, segons procedeixi.

3. En el mètode d’estimació objectiva, el pagament del deute tributari s’ha d’efec-
tuar per avançat amb periodicitat mensual o anual, segons procedeixi. En aquest 
cas, si per causa no imputable al subjecte passiu no s’arriba a consumir íntegrament 
el període d’estacionament autoritzat, les parts obligades tributàriament poden sol-
licitar la devolució de la part de la quota corresponent als dies o mesos que resten 
per completar l’esmentat període.

Article 188. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa d’estacionament de vehicles són:
a) El temps d’utilització del domini públic portuari.
b) El tipus de vehicle.
2. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa per minuts com-

plets. Els termes inicial i final del període d’utilització coincideixen amb els mo-
ments d’entrada i sortida del vehicle de les zones d’estacionament.

3. Els vehicles es classifiquen en:
a) Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes.
b) Cotxes turismes i altres automòbils.
c) Autocars i altres vehicles projectats per al transport col·lectiu.
d) Altres vehicles de tracció mecànica.

Article 189. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa d’estacionament de vehicles es pot calcular pels 

mètodes d’estimació directa i d’estimació objectiva.
2. La quota íntegra de la taxa s’ha de determinar amb caràcter general per mitjà 

del mètode d’estimació directa. No obstant això, amb la sol·licitud prèvia de la per-
sona obligada tributàriament, la quota íntegra de la taxa s’ha de determinar pel mè-
tode d’estimació objectiva.

3. No es poden aplicar simultàniament els mètodes d’estimació directa i objec-
tiva.

4. En el mètode d’estimació directa, la quota íntegra de la taxa es determina mul-
tiplicant les quanties fixes recollides en les tarifes que segueixen pel temps d’utilit-
zació del domini públic portuari calculat en minuts.

Tipus de vehicle
Preu per 

minut
Preu màxim diari

Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes 0,010 € 2,02 €

Cotxes de turismes i altres automòbils 0,020 € 8,08 €
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Tipus de vehicle
Preu per 

minut
Preu màxim diari

Autocars i altres vehicles projectats per al 
transport col·lectiu 0,040 € 32,31 €

Altres vehicles de tracció mecànica 0,030 € 14,13 €

3. En el mètode d’estimació objectiva, la quota íntegra de la taxa s’ha de determi-
nar multiplicant les quanties fixes recollides en les tarifes adjuntes pel temps d’uti-
lització del domini públic portuari calculat en mesos i anys.

Tipus de vehicle Preu per mes Preu per any

Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes 33,78 € 368,54 €

Cotxes de turismes i altres automòbils 135,13 € 1.474,15 €

Autocars i altres vehicles projectats per al 
transport col·lectiu 538,05 € 5.896,60 €

Altres vehicles de tracció mecànica 236,49 € 2.579,16 €

4. La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d’estimació directa es re-
dueix en la proporció que correspongui si hi concorre alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Per estacionament prolongat.
b) Per estacionament de vehicles del personal que dona servei als ports.
5. La quota de la taxa només pot ésser objecte d’una reducció. En cas que es 

compleixin els requisits per a aplicar més d’una reducció, només s’ha de practicar la 
que resulti més favorable a l’obligat tributari.

6. La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d’estimació directa es re-
dueix en un 10% si l’estacionament té una durada superior a tres dies.

7. La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d’estimació directa es re-
dueix en un 10% si l’estacionament del vehicle el fan persones que treballen en em-
preses o organismes situats a la zona de servei portuària.

8. Als efectes d’aplicar la reducció, les persones obligades tributàriament han 
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’exhibició de la corresponent targeta 
d’identificació expedida per l’Administració portuària.

9 Els contribuents que s’acullen al mètode d’estimació objectiva tenen una boni-
ficació del 30% de la quota íntegra de la taxa, que Ports de la Generalitat ha d’apli-
car d’ofici.

Capítol V. Taxes portuàries per prestació de serveis o realització 
d’activitats administratives

Secció primera. Taxa per utilització de la bàscula (TP1)

Article 190. Fet imposable
El fet imposable de la taxa per utilització de la bàscula consisteix en la determi-

nació del pes de les mercaderies i els vehicles mitjançant les bàscules de titularitat 
de l’Administració portuària.

Article 191. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa per utilització de la bàscula 

en concepte de contribuent les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, propietàries de les mercaderies o 
dels vehicles el pes dels quals es determina per mitjà de les bàscules de titularitat de 
l’Administració portuària.

2. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de substi-
tuts del contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin o motivin la realització de 
l’activitat en què consisteix el fet imposable.
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Article 192. Acreditament i exigibilitat
1. La taxa per utilització de la bàscula s’acredita quan se sol·licita la prestació de 

l’activitat en què consisteix el fet imposable.
2. El pagament del deute tributari s’ha de fer per avançat.

Article 193. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació d’aquesta taxa són:
a) El tipus d’objecte pesant.
b) La procedència o la destinació de la mercaderia.
c) El nombre d’ocasions en què es fa l’activitat.
2. Els objectes pesants es classifiquen en:
a) Mercaderies.
b) Vehicles amb mercaderies.
c) Altres objectes.
3. La procedència o la destinació de les mercaderies és la instal·lació portuària on 

es produeix la pesada o una altra instal·lació.

Article 194. Quota tributària
La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes de la ta-

rifa incloses en el quadre següent pel nombre d’ocasions en les quals es fa l’activitat 
en què consisteix el fet imposable.

Tipus d’objecte pesant Tipus específic per pesada

Pesada amb mercaderies procedents  
o amb destinació a la instal·lació portuària 3,89 euros

Pesada amb mercaderies alienes a la instal·lació 
portuària 4,08 euros

Altres objectes 4,18 euros

Secció segona. Taxa de seguretat portuària (TP2)

Article 195. Fet imposable
El fet imposable de la taxa de seguretat portuària consisteix en la prestació per 

part de l’Administració portuària del servei portuari general d’inspecció, ordenació 
i control del tràfic de passatgers i equipatges, a la zona de servei portuària de com-
petència de la Generalitat.

Article 196. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa de seguretat portuària en 

concepte de contribuent i, a més, de manera solidària, el propietari, el navilier i el 
capità del vaixell.

2. Té la condició de subjecte passiu de la taxa en concepte de substitut del con-
tribuent la part consignatària del vaixell si aquest està consignat.

Article 197. Acreditament i exigibilitat
1. La taxa de seguretat portuària s’acredita quan s’inicien les operacions portuà-

ries d’embarcament, desembarcament o trànsit dels passatgers i els equipatges.
2. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat.

Article 198. Elements de quantificació de la taxa
1. L’element de quantificació de la taxa és el nombre de passatgers.
2. La modalitat de passatge és en règim de creuer turístic.

Article 199. Quota tributària
La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la tarifa de seixanta-set 

cèntims d’euro al dia pel nombre de passatgers en règim de creuer turístic.
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Capítol VI. Taxa pel servei portuari de recepció obligatòria dels residus 
generats pels vaixells

Article 200. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa per la recepció obligatòria dels residus generats 

pels vaixells consisteix en la prestació del servei de recepció obligatòria dels residus 
generats pels vaixells o les embarcacions que accedeixen per via marítima o fluvi-
al a una infraestructura portuària de competència de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquesta taxa només és exigible a les zones de serveis portuàries de compe-
tència de la Generalitat.

Article 201. Supòsits de no subjecció
No resten subjectes a la taxa per la recepció obligatòria dels residus generats pels 

vaixells:
a) Els vaixells pesquers.
b) Les embarcacions d’esbarjo autoritzades per a un màxim de dotze passatgers.

Article 202. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa per la recepció obligatòria 

dels residus generats pels vaixells en concepte de contribuent i, a més, de manera 
solidària:

a) En el cas de vaixells, el propietari, el navilier i el capità o el patró.
b) En el cas d’embarcacions d’esbarjo, el propietari de l’embarcació i el capità o 

patró.
2. Tenen la condició de subjectes passius de la taxa en concepte de substitut del 

contribuent:
a) En el cas de vaixells, el consignatari quan aquest es troba consignat.
b) En el cas d’embarcacions d’esbarjo, el titular de la concessió, autorització o el 

contractista, si l’accés s’efectua en una infraestructura portuària gestionada en règim 
d’autorització, concessió o contracte.

Article 203. Exempcions
Resten exempts de la taxa per la recepció obligatòria dels residus generats pels 

vaixells:
a) Els vaixells la titularitat dels quals correspongui a l’Administració general 

de l’Estat, de les comunitats autònomes o dels municipis que estiguin destinats de 
manera exclusiva a la prestació de serveis oficials de llur competència en règim de 
gestió directa.

b) Els vaixells en servei oficial de la Unió Europea o d’un dels estats membres de 
la Unió Europea que estiguin destinats de manera exclusiva a la prestació de serveis 
de llur competència en règim de gestió directa.

Article 204. Acreditament i exigibilitat
1. El període impositiu i l’acreditament de la taxa per la recepció obligatòria dels 

residus generats pels vaixells resten establerts com segueix:
a) En el cas de vaixells i embarcacions que tenen la seva base en infraestructures 

portuàries de competència de la Generalitat, el període impositiu coincideix amb el 
mes natural i la taxa s’acredita el dia 1 de cada mes.

b) En el cas de vaixells i embarcacions transeünts o que no tenen la base en in-
fraestructures portuàries de competència de la Generalitat, la taxa s’acredita quan el 
vaixell o l’embarcació entra en les aigües de la zona de servei de la infraestructura 
portuària en qüestió.

2. El pagament del deute tributari es produeix de la manera següent:
a) En el cas de vaixells i embarcacions de base, l’autoliquidació i l’ingrés es fan 

per avançat i es poden referir a un o a diversos períodes de meritació amb un mà-
xim de sis mesos.
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b) En el cas de vaixells i embarcacions transeünts o assimilats, l’autoliquidació i 
l’ingrés s’han de fer abans d’abandonar la infraestructura portuària.

3. El producte de la recaptació de la taxa de recepció obligatòria resta afectat ín-
tegrament a sufragar el cost del servei de recepció de residus generats per vaixells 
que presten les instal·lacions portuàries de titularitat de la Generalitat, en facin ús o 
no, amb la finalitat de reduir els abocaments al mar dels residus generats pels vai-
xells i les embarcacions.

Article 205. Quota tributària
1. La quota de la taxa per la recepció obligatòria dels residus generats pels vai-

xells resta fixada i és aplicable, d’acord amb les modalitats següents:
a) Els vaixells i les embarcacions que tenen la base en infraestructures portuàries 

de competència de la Generalitat: 125,38 euros al mes.
b) Els vaixells i les embarcacions transeünts: 125,38 euros per escala.
2. El pagament de la quota dona dret a descarregar per mitjans de recollida ter-

restre un volum màxim de 2 metres cúbics de residus inclosos en l’annex V del Con-
veni MARPOL 73/78, per cada mes o escala.

3. La recollida de volums superiors o de residus inclosos en altres annexos del 
Conveni MARPOL 73/78 se subjecta a les condicions tècniques i econòmiques que 
regulin la prestació del servei corresponent.

4. A la quota fixada li són aplicables les reduccions especificades en aquest ar-
ticle, en la proporció que correspongui si hi concorre alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Estar en possessió d’un certificat d’exempció total en vigor.
b) Estar en possessió d’un certificat d’exempció parcial en vigor.
c) La generació de quantitats reduïdes de deixalles.
d) El tipus de vaixell.
e) El lliurament de totes les deixalles generades pel vaixell.
f) El lliurament parcial de les deixalles generades pel vaixell.
5. La quota de la taxa només pot ésser objecte d’una reducció. Si hi concorren els 

requisits per a aplicar dues o més reduccions, només s’hi aplica la que resulti més 
favorable al subjecte passiu.

6. La quota de la taxa es redueix en el 100% quan el capità o patró del vaixell o 
l’embarcació tingui una certificació d’exempció total vigent, emesa per l’òrgan ad-
ministratiu competent en matèria de marina mercant i aplicable en la infraestructura 
portuària de què es tracti, o acrediti davant Ports de la Generalitat el lliurament de 
les seves deixalles corresponents als annexos I, IV i V del Conveni MARPOL 73/78 
a una empresa autoritzada per a prestar el servei portuari específic de recepció de 
deixalles generades per vaixells i embarcacions i residus de càrrega en la infraes-
tructura portuària de què es tracti.

7. La quota de la taxa es redueix en el 75% si el capità o patró del vaixell o l’em-
barcació té una certificació d’exempció parcial vigent, emesa per l’òrgan administra-
tiu competent en matèria de marina mercant i aplicable en la infraestructura portuària 
de què es tracti, o acrediti davant Ports de la Generalitat el lliurament parcial de les 
seves deixalles corresponents als annexos I, IV i V del Conveni MARPOL 73/78 a 
una empresa autoritzada per a prestar el servei portuari específic de recepció de dei-
xalles generades per vaixells i embarcacions i residus de càrrega en la infraestructura 
portuària de què es tracti.

8. La quota de la taxa es redueix en el 25% en el cas de:
a) Vaixells turístics locals.
b) Vaixells destinats al dragatge i a l’avituallament.
c) Vaixells destinats a la prestació de serveis portuaris generals o específics.
d) Vaixells destinats a l’aqüicultura o a vivers flotants.
e) Embarcacions professionals dedicades al lloguer amb o sense patró.
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Capítol VII. Cànon per prestació de serveis portuaris específics i 
desenvolupament d’activitats comercials i industrials i realització d’usos 
lucratius

Article 206. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del cànon la prestació de serveis portuaris especí-

fics i l’exercici d’activitats comercials o industrials i la realització d’usos lucratius 
en les infraestructures portuàries en virtut d’autorització, concessió o contracte. No 
s’hi inclouen les activitats formatives i de competició esportiva dutes a terme per 
entitats nauticoesportives.

Article 207. Subjecte passiu
És subjecte passiu del cànon la persona física o jurídica titular de l’autorització 

d’activitat, la concessió o el contracte habilitant.

Article 208. Acreditament i exigibilitat
1. El cànon s’acredita anualment, en els terminis i en les condicions que assenya-

la el títol habilitant.
2. En el supòsit que el cànon sigui exigible per avançat, la quantia del primer 

exercici s’ha de calcular d’acord amb les estimacions efectuades sobre el volum de 
negoci i, en els exercicis successius, sobre les dades reals dels anys anteriors.

Article 209. Import
L’import del cànon s’estableix sobre el volum de les activitats en una quantia de 

fins al 7% de la facturació en funció dels tipus d’activitat, del seu interès portuari, 
de la quantia de la inversió i dels beneficis previstos.

Capítol VIII. Preus privats per la realització d’activitats econòmiques i 
serveis diversos

Article 210. Preus privats
Correspon a Ports de la Generalitat determinar i revisar el preu exigible als par-

ticulars en contraprestació per les activitats econòmiques i els serveis diversos que 
presta a sol·licitud d’aquests.

Article 211. Exigibilitat
1. Ports de la Generalitat pot exigir el pagament del preu de les activitats econò-

miques i serveis diversos des del moment que rep la petició de la persona interessa-
da. A aquest efecte, s’ha d’expedir la factura corresponent. El sol·licitant l’ha de fer 
efectiva en el termini de trenta dies naturals a comptar de la data de la notificació.

2. Per a garantir el cobrament de les factures emeses es pot exigir un dipòsit pre-
vi o la constitució d’avals per l’import corresponent.

3. Un cop transcorregut el termini de pagament sense que el sol·licitant hagi fet 
efectiu el preu exigit, la direcció general de l’entitat portuària ha de certificar aques-
ta circumstància i ho ha de notificar a la persona obligada al pagament. La quantitat 
deguda genera l’interès legal del diner vigent incrementat en dos punts durant el pe-
ríode en què s’hagi incorregut en mora.

4. Si la persona obligada al pagament ha constituït alguna garantia, l’entitat por-
tuària, amb l’apercebiment previ a la persona interessada, ha de procedir al cobra-
ment de la quantitat deguda amb càrrec a aquesta garantia. Altrament, Ports de la 
Generalitat ha de reclamar la quantitat deguda davant els òrgans de la jurisdicció 
ordinària.

5. El certificat emès per la Direcció General de Ports de la Generalitat té la con-
sideració de títol executiu als efectes de l’acció executiva, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 517 de la Llei d’enjudiciament civil, i permet la promoció del procés 
d’execució corresponent, independentment de l’import efectivament reclamat.
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6. La manca de pagament dels interessos meritats durant el període en què s’ha 
incorregut en mora habilita igualment Ports de la Generalitat per a l’exercici de l’ac-
ció executiva en la manera establerta per aquest article.

Article 212. Reclamacions de preus privats
En matèria de preus privats per la realització d’activitats econòmiques i serveis 

diversos, les persones interessades poden plantejar en defensa de llurs interessos les 
reclamacions que considerin pertinents d’acord amb la normativa sobre règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Capítol IX. Les tarifes màximes dels serveis portuaris específics

Article 213. Import màxim de les tarifes
1. Correspon a Ports de la Generalitat fixar les tarifes màximes exigibles per les 

persones, físiques o jurídiques, o les entitats sense personalitat jurídica que presten 
els serveis portuaris específics.

2. Si els serveis portuaris específics són de sol·licitud o recepció obligatòria o els 
presta directament Ports de la Generalitat, els usuaris han de pagar les tarifes cor-
responents.

Llibre tercer. Del transport de passatgers en aigües marítimes i 
continentals

Títol I. Disposicions generals

Article 214. Serveis de transport de persones
1. Els serveis de transport objecte d’aquesta llei són els destinats al transport de 

persones i, si escau, de llurs equipatges, en els àmbits següents:
a) Transport en aigües marítimes: el que es fa íntegrament entre ports i llocs del 

litoral de Catalunya i el que es fa entre aquests i els punts situats en els marges dels 
rius que transcorren pel territori de Catalunya fins al lloc on siguin navegables o on 
resulti evident l’efecte de les marees.

b) Transport en aigües continentals: el que es fa íntegrament entre punts situats 
en els marges dels rius que transcorren pel territori de Catalunya i dels llacs.

2. S’entén que estan compresos dins d’aquesta modalitat els transports amb fi-
nalitats turístiques, el desplaçament a llocs per a fer pràctiques esportives, i també, 
en general, qualsevol activitat comercial que impliqui el transport de persones en 
embarcacions proveïdes de mitjans mecànics de propulsió, sens perjudici del que 
disposa l’apartat 3.

3. El lloguer d’embarcacions d’esbarjo, amb o sense patró, no té la consideració, 
als efectes d’aquesta llei, de transport de viatgers i, per tant, resta exclòs del seu àm-
bit d’aplicació. També resta exclòs del seu àmbit d’aplicació el desplaçament en em-
barcacions que siguin propietat d’empreses que duen a terme una activitat principal 
diferent de la de transport, de la qual aquest en resulta complementari.

Article 215. Classificació
Els serveis de transport objecte d’aquesta llei, d’acord amb les condicions de 

prestació, es classifiquen en:
a) Línies regulars: les que estan subjectes a itineraris, freqüència d’escales, preus 

i altres condicions de transport establertes prèviament i que es presten amb una pe-
riodicitat predeterminada.

b) Línies no regulars o ocasionals: totes les que, per llurs característiques, no es 
poden considerar regulars.



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 92

Article 216. Competències administratives
La regulació, l’ordenació i el control del transport de passatgers en aigües marí-

times i continentals i de les activitats que s’hi relacionen correspon al departament 
competent en matèria de transports, d’acord amb aquesta llei.

Títol II. Els serveis de transport de passatgers

Capítol I. Règim de prestació dels serveis

Article 217. Llibertat de prestació
Tota persona física o jurídica que compleixi els requisits establerts per aquesta 

llei i la resta de normativa que li sigui aplicable pot prestar els serveis de transport 
objectes d’aquesta llei, en règim de competència real i efectiva.

Article 218. Vaixells
Els serveis de transport a què es refereix aquesta llei, amb finalitat mercantil, 

resten reservats a vaixells abanderats en qualsevol dels estats membres de la Unió 
Europea o pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu.

Article 219. Prestació dels serveis
La prestació dels serveis de transport objecte d’aquesta llei resta subjecta al com-

pliment de les prescripcions establertes per la normativa vigent sobre transport i 
seguretat de vaixells, i també als requeriments o les ordres que emanin dels òrgans 
administratius competents en aquesta matèria.

Capítol II. Requisits per a la prestació dels serveis

Article 220. Comunicació
1. Les persones interessades a prestar els serveis de transport a què es refereix 

aquesta llei han de notificar-ho de manera fefaent a la direcció general competent 
en matèria de transports amb una antelació mínima d’un mes a l’inici de l’activitat, 
acreditant el compliment dels requisits establerts per a exercir l’activitat.

2. A aquests efectes, la comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació 
relativa a les circumstàncies següents:

a) Les dades identificatives de les persones físiques o entitats comunicants, de-
gudament registrades com a empreses navilieres, de conformitat amb la normativa 
vigent aplicable.

b) La documentació acreditativa que el vaixell que es pretén emprar en la presta-
ció del servei compleix els requisits exigits per la normativa vigent per a poder na-
vegar i els requeriments tècnics i de seguretat, en funció de les característiques del 
transport que es vol prestar, en la qual ha de constar el nombre màxim de passatgers 
que pot transportar, emès per l’administració competent en la matèria.

c) L’assegurança de responsabilitat civil de la persona prestadora dels serveis de 
transport, que cobreixi els danys a terceres persones derivats de l’exercici de l’acti-
vitat, en els termes que es determinin per via reglamentària. La subscripció de l’as-
segurança s’entén sens perjudici d’altres que hagin d’ésser formalitzades en funció 
de la classe de transport que es vol prestar.

d) La classe de servei: si es tracta de serveis regulars, cal que hi constin l’itine-
rari o itineraris, els punts de partida i arribada i els llocs on es fan les escales; si es 
tracta de serveis no regulars, la zona del litoral o les aigües continentals on es preve-
gi prestar el servei de transport, els punts de partida i arribada i la previsió d’escales.

e) Els preus aplicables per la prestació dels serveis.
f) Una declaració responsable de no tenir deutes amb l’Administració de la Ge-

neralitat, i d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social, amb 
l’autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.
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g) El títol de patró d’aigües fluvials o continentals, si es tracta de prestar trans-
port exclusivament en aigües continentals.

h) Tota altra documentació que es determini per reglament.
3. La documentació especificada en les lletres b i c es pot substituir, en els ser-

veis que es prestin amb vaixells de nova adquisició, respectivament, per una memò-
ria justificativa de llurs condicions tècniques, que especifiqui el nombre màxim de  
passatgers permès, i pel compromís de formalitzar la corresponent assegurança  
de responsabilitat civil.

4. Els naviliers han de comunicar a la direcció general competent en matèria de 
transports, cada tres anys, a comptar de l’inici de l’activitat, si tenen intenció de con-
tinuar prestant el servei, comunicació que ha d’anar acompanyada d’una declaració 
responsable sobre el manteniment de les condicions exigides per l’exercici d’aquesta 
activitat.

5. La cessació en la prestació del servei regular s’ha de comunicar a l’òrgan com-
petent de la Generalitat amb quinze dies d’antelació.

6. La comunicació d’inici d’activitat ho és sens perjudici de l’obtenció dels títols 
habilitants que exigeixin la normativa municipal i la resta de legislació vigent.

Article 221. Incompliment dels requisits
1. En el supòsit que la direcció general competent en matèria de transports cons-

tati que la comunicació no incorpora tots els documents que acrediten el compli-
ment dels requisits establerts per l’article 220, i hagi transcorregut el termini legal 
d’esmena atorgat a aquest efecte, ha de dictar una resolució motivada en què ordeni 
la immediata paralització del servei o la prohibició d’iniciar-lo fins que s’hagi esme-
nat l’omissió, sens perjudici de les sancions administratives que siguin procedents.

2. Les persones interessades no poden fer efectiva cap modificació dels serveis 
prestats fins que no hagin transcorregut almenys deu dies d’ençà de la comunicació, 
tret que, per raons d’interès general, siguin autoritzades expressament abans que el 
termini hagi finalitzat.

Article 222. Cessament de l’activitat
1. Les causes següents determinen la impossibilitat legal de continuar prestant 

l’activitat de transport:
a) Extinció de la personalitat del transportista.
b) Sanció administrativa ferma.
c) Manca de notificació preceptiva de la intenció de continuar realitzant l’activi-

tat i del manteniment de les condicions.
d) Impagament reiterat dels tributs portuaris legalment exigibles.
e) Comprovació, per part de l’administració competent en matèria de transport, 

de la inexactitud o falsedat en qualsevol dada, manifestació o document de caràcter 
essencial que s’hagués aportat o de l’incompliment dels requisits establerts per la 
legislació vigent.

2. Si el cessament de l’activitat es produeix a instàncies de l’administració com-
petent en matèria de transport, aquest s’acorda mitjançant una resolució, un cop tra-
mitat un procediment que ha de donar audiència al transportista afectat.

Llibre quart. Règim de policia i sancionador

Títol I. Règim de policia

Capítol I. Potestat inspectora

Article 223. Inspecció i vigilància
1. Correspon a l’Administració portuària, sens perjudici de les competències mu-

nicipals i de les competències de l’Agència Catalana de l’Aigua, la potestat d’ins-
pecció i vigilància amb relació a les infraestructures portuàries incloses en l’àmbit 
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d’aplicació d’aquesta llei, i també amb relació a les operacions i els serveis que s’hi 
presten, qualsevol que sigui el règim de gestió i utilització del domini públic portua-
ri i de la zona de servei del port, i la forma de prestació dels serveis.

2. La policia portuària de Barcelona i de Tarragona és el cos policial amb com-
petències en els serveis de vigilància, seguretat i policia en les zones comunes dels 
dits ports, sens perjudici de les competències que corresponen a altres administra-
cions, de conformitat amb el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina 
mercant.

3. L’actuació inspectora és duta a terme pel personal designat per l’Administra-
ció portuària. En els ports gestionats mitjançant contracte subjecte a la normativa 
sobre contractació pública, l’Administració portuària pot designar, a proposta dels 
òrgans representatius de l’empresa contractista, una persona que exerceixi aquestes 
funcions en l’àmbit de la concessió.

4. La potestat d’inspecció i vigilància dels serveis de transport marítim corres-
pon als òrgans d’inspecció del departament competent en matèria de transports, 
sens perjudici de les competències d’altres administracions públiques.

5. En qualsevol cas, el personal encarregat de la inspecció i vigilància d’acord 
amb els apartats 3 i 4, té la consideració d’agent de l’autoritat en l’exercici de les se-
ves funcions, i els fets constatats que es formalitzen en un document públic tenen 
valor probatori, en els termes establerts per la legislació sobre procediment admi-
nistratiu comú.

6. Les actes aixecades pels serveis d’inspecció han de reflectir amb claredat les 
circumstàncies dels fets o activitats que poden ésser constitutius d’infracció, les da-
des personals del presumpte infractor i de la persona inspeccionada i la conformitat 
o disconformitat motivada de les persones interessades, juntament amb la indicació 
de les normes que es reputin infringides.

7. La potestat inspectora comprèn, entre altres, les facultats següents:
a) Accedir a tots els espais compresos en la zona de servei portuari, incloses les 

edificacions i les instal·lacions, independentment del tipus de gestió i de la titularitat.
b) Accedir a la documentació administrativa, financera, comptable o de qual-

sevol altra naturalesa que sigui necessària per a l’exercici de la funció inspectora, 
i requerir a aquests efectes els informes, documents i antecedents que, de manera 
justificada, s’estimin pertinents.

c) Comprovar el compliment de les condicions del títol habilitant i, en general, 
de les exigències de les normatives sectorials aplicables.

d) Verificar que les obres, les activitats i els serveis es duguin a terme d’acord 
amb la normativa aplicable.

e) Accedir, en els termes establerts per la legislació vigent, a les instal·lacions 
de propietat privada quan sigui necessari per a fer-hi les comprovacions pertinents.

f) Formalitzar les actes de denúncia.
8. Les empreses de transport marítim i els capitans o patrons han de facilitar al 

personal dels serveis d’inspecció tota la documentació que els requereixin, i han de 
permetre’ls l’accés a les embarcacions destinades als serveis de transport marítim i 
a les instal·lacions de suport, sempre que resulti necessari per a verificar el compli-
ment de les obligacions establertes per aquesta llei i pels títols corresponents.

9. El personal de guardamolls i el personal de vigilància en els àmbits subjectes 
a títol habilitant tenen la missió de prevenir, evitar i denunciar les infraccions que es 
puguin cometre amb relació al que disposa aquesta llei, i han d’informar les diverses 
autoritats competents per raó de la matèria de les actuacions que hagin fet.

10. La inspecció i vigilància de la zona de servei portuària s’ha d’exercir respec-
tant les competències municipals i actuant de manera coordinada amb la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la policia local. El personal d’inspecció pot 
sol·licitar, per a un compliment eficaç de la seva funció, el suport necessari de les 
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forces de seguretat. A aquests efectes, l’Administració portuària ho ha de sol·licitar 
en cada cas a l’autoritat competent.

11. Amb l’objectiu d’aconseguir una major eficàcia i coordinació i d’optimitzar 
l’aprofitament dels recursos humans i materials disponibles en les tasques de control 
i inspecció, l’Administració portuària pot subscriure acords i convenis de col·labo-
ració amb el departament competent en matèria de seguretat pública i amb la resta 
d’administracions públiques als efectes de preveure, si escau, l’intercanvi d’informa-
ció i la intervenció en matèries de llur competència.

Capítol II. Mesures de policia

Article 224. Facultats de policia
1. Correspon a l’Administració portuària l’adopció de les mesures necessàries 

per a garantir l’adequat desenvolupament de les operacions portuàries. Aquesta po-
testat la faculta per a acordar:

a) La recuperació de qualsevol espai o element inclòs en el domini públic portua-
ri ocupat sense títol suficient o sense ajustar-se al títol atorgat o a la normativa sobre 
usos, activitats o serveis, inclosos els edificis i instal·lacions, les embarcacions, els 
vehicles i les mercaderies.

b) La declaració de la situació d’abandonament de vaixells, vehicles, mercaderies 
i, en general, qualsevol altre equipament.

c) L’adopció de les mesures de seguretat exigibles quan un vaixell presenti perill 
d’enfonsament a la zona de servei portuària i l’armadora o persona responsable no 
atengui les instruccions rebudes de l’Administració portuària.

2. L’Administració portuària pot ordenar la paralització immediata de les obres, 
el precintament de les instal·lacions i la suspensió dels serveis i de les activitats que 
no tinguin el títol administratiu corresponent o que no s’ajustin a les condicions del 
títol atorgat, sens perjudici de l’exercici per altres administracions de les competèn-
cies que tinguin reconegudes per la normativa sectorial aplicable.

3. L’Administració portuària pot acordar la immobilització de vaixells, embar-
cacions, vehicles, mercaderies o qualsevol objecte que estigui a la zona de servei 
portuària sense autorització o en un lloc diferent de l’autoritzat, i també fer-ne el 
trasllat on estimi més convenient, sens perjudici del pagament de la taxa o tarifa 
procedent i de la iniciació del procediment sancionador corresponent, si fos proce-
dent. Aquesta immobilització s’ha de mantenir en els supòsits de transmissió del bé, 
que resta, en tot cas, afecte al pagament del deute resultant de l’estada a la zona de 
servei portuària.

Article 225. Ordres individuals
1. L’Administració portuària pot dictar ordres als usuaris de la zona de servei 

portuària que imposin el deure de fer, no fer o suportar, amb la finalitat de garantir:
a) La correcta i normal explotació del domini públic portuari i el desenvolupa-

ment de les operacions portuàries.
b) La neteja i salubritat de les aigües, els terrenys, les obres i les instal·lacions 

existents a la zona de servei dels ports i instal·lacions marítimes menors i la protec-
ció del medi ambient.

c) La seguretat en el domini públic portuari.
2. El contingut de les ordres que dicti l’Administració portuària s’ha d’ajustar, en 

tot cas, als principis d’igualtat de tracte, congruència amb els motius i les finalitats 
que les justifiquen i, en cas que existeixin diverses opcions, s’ha d’optar sempre per 
la menys restrictiva de la llibertat individual.

Article 226. Abandonament de vaixells, embarcacions, vehicles i altres 
objectes
1. L’Administració portuària pot adoptar les mesures necessàries per a garantir
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el correcte desenvolupament de les operacions portuàries i la disponibilitat dels 
espais portuaris, elements d’atracada i punts d’amarratge. A aquests efectes, pot 
adoptar la declaració de situació d’abandonament del vaixell o l’embarcació, que 
n’ha de permetre el trasllat, el fondeig o el tractament com a residu. L’adopció de 
l’acord esmentat exigeix, amb caràcter previ, l’audiència del propietari, el navilier o 
el consignatari, i la tramitació del procediment que pertoqui.

2. L’Administració portuària pot sol·licitar a l’Administració marítima que l’au-
xiliï per a garantir la navegació a la zona de servei portuària, i també la seguretat 
dels vaixells, en els supòsits en què un vaixell o embarcació es declari en situació 
d’abandonament.

3. En les situacions que requereixin una intervenció urgent per necessitats de les 
operacions portuàries i la navegació, i també en els casos en els quals el fondeig o la 
localització d’un vaixell o embarcació en les aigües portuàries obstaculitzi l’accés 
al canal de navegació, impedeixi el pas per la bocana o comporti un risc cert per 
als altres vaixells i embarcacions, l’Administració portuària pot adoptar les mesures 
provisionals d’urgència necessàries.

4. Als efectes d’aquesta llei, es consideren abandonats:
a) Els vaixells i embarcacions que romanguin atracats, amarrats o fondejats en 

el mateix lloc de la zona de servei portuària durant més de sis mesos consecutius, 
sense activitat exterior, si s’han abonat les taxes i tarifes corresponents a aquests 
períodes.

b) Els vaixells, embarcacions i vehicles mancats de matrícula o de les dades su-
ficients per a identificar-ne la persona propietària o consignatària, i que es trobin a 
la zona de servei portuària sense autorització.

5. Els vehicles, la maquinària i els objectes en general que romanguin a la zona de 
servei portuària per un període superior a un mes en el mateix lloc i presentin des-
perfectes que permetin presumir racionalment la situació d’abandonament, s’han de 
tractar com a residus.

6. El procediment de declaració de situació d’abandonament s’inicia mitjançant 
un acord que es publica i notifica en els termes establerts per reglament. Una vegada 
feta la declaració de situació d’abandonament, els béns s’han d’alienar en subhasta 
pública, en els termes que s’estableixin per reglament.

7. Correspon a Ports de la Generalitat la propietat dels vaixells, embarcacions, 
vehicles i altres objectes que hagin estat declarats en situació d’abandonament de 
conformitat amb aquesta llei.

8. Les quantitats obtingudes en cas d’alienació mitjançant subhasta pública s’han 
d’aplicar, un cop deduïdes les despeses de gestió, al rescabalament dels deutes in-
correguts amb l’Administració portuària o amb la persona que gestiona el port amb 
relació a l’abandonament.

9. L’impagament de les taxes aplicables i de les despeses ocasionades pel tras-
llat, el fondeig, el dipòsit i altres d’anàlegs com a conseqüència de l’abandonament, 
un cop notificada aquesta situació i amb l’advertiment previ a la persona deutora, 
ha de permetre a l’Administració portuària iniciar el procediment administratiu de 
constrenyiment.

Article 227. Embargament i retenció judicial o administrativa
L’Administració portuària pot, en els casos d’embargament o retenció judicial 

o administrativa de vaixells o altres equipaments, sempre que sigui necessari per a 
garantir l’operativitat o la seguretat de les operacions portuàries, determinar-ne la 
ubicació a la zona de servei portuària, informant-ne a l’autoritat que hagi decretat 
l’embargament o retenció.
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Article 228. Negativa a l’entrada i a la prestació de serveis i activitats
1. Les persones responsables de la gestió d’una infraestructura portuària resten 

facultades per a denegar l’entrada, la prestació de serveis portuaris o la realització 
d’activitats econòmiques, en els supòsits següents:

a) Per absència de sol·licitud formalitzada d’acord amb els requisits que estableixi 
la legislació vigent.

b) Si l’entrada, la prestació de serveis o la realització d’activitats econòmiques 
pot posar en perill la seguretat de la instal·lació, dels usuaris o d’altres embarcacions.

c) Per manca de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil que respongui 
dels danys i perjudicis que es pugui ocasionar a altres vaixells o usuaris, o a qualse-
vol element de la zona de servei portuària.

d) En el supòsit de vaixells abanderats en països en els quals no s’exigeixi l’as-
segurança obligatòria, es pot sol·licitar que dipositin una quantitat suficient per a 
respondre dels danys i perjudicis que puguin ocasionar durant el període d’escala.

e) Si és procedent d’acord amb les indicacions formulades per l’autoritat marí-
tima.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, és obligatori prestar els serveis corres-
ponents quan l’embarcació es trobi en situació de perill per a la navegació o la segu-
retat de la vida humana, o en cas d’emergència o força major.

3. L’incompliment de les obligacions per part de la persona titular o usuària d’un 
dret d’ús preferent, i també la manca de pagament de les quotes de conservació, 
manteniment i gestió o de les tarifes dels serveis i activitats que es prestin o utilitzin, 
o de qualsevol altra quantitat exigible d’acord amb la normativa vigent, dona lloc a 
un requeriment per escrit per part de la persona gestora de la instal·lació perquè la 
persona titular o usuària rectifiqui la conducta o es posi al corrent del pagament, en 
un termini no inferior a trenta dies, amb l’advertiment exprés que, en cas contrari, 
s’ha de denegar la prestació de serveis i activitats.

4. Si el requeriment no és atès en el termini fixat, qui gestiona la instal·lació ho 
ha de comunicar a l’Administració portuària, que pot autoritzar el gestor de la instal-
lació perquè, si escau, pugui immobilitzar l’embarcació en el seu lloc d’amarratge, 
o, si les circumstàncies ho aconsellen i sempre de manera motivada, la pugui retirar 
de la làmina d’aigua.

Títol II. Infraccions i sancions

Capítol I. Infraccions administratives

Secció primera. Disposicions generals

Article 229. Tipificació
1. Són infraccions administratives les accions o omissions tipificades per aques-

ta llei.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.»

Article 230. Prescripció de les infraccions
1. El termini de prescripció de les infraccions establertes per aquesta llei és de 

tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus.
2. Els terminis comencen a computar a partir de la data en què ha estat comesa 

la infracció o a partir de la consumació de la conducta constitutiva de la infracció.
3. En el cas d’infraccions continuades, el termini de prescripció es computa a 

partir del moment de la finalització de l’activitat o de l’últim acte amb el qual la in-
fracció es consumi.

4. Si els fets, actes o omissions constitutius d’infracció són desconeguts per ab-
sència de signes externs, el termini comença a comptar a partir de la data en què 
aquests es manifestin.

Fascicle tercer
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5. Qualsevol que sigui el temps transcorregut des de la comissió de la infracció, 
l’Administració pot exigir la restitució de les coses i la reposició d’aquestes a l’estat 
anterior.

Secció segona. Infraccions en matèria portuària

Article 231. Tipificació
1. Són infraccions lleus les accions o omissions que, no tenint la consideració de 

greus o molt greus, queden tipificades en alguns dels supòsits següents:
a) Qualsevol acció o omissió que causi danys o perjudicis als béns de domini pú-

blic, a les instal·lacions i equipaments, a les mercaderies, als contenidors o a qualse-
vol altre element situat a la zona de servei portuària, i també la utilització indeguda 
o sense autorització d’aquests elements quan aquesta sigui necessària, sempre que 
no impedeixi el normal desenvolupament de les operacions portuàries.

b) L’execució d’obres o instal·lacions en la zona de servei portuària amb incom-
pliment de les condicions del títol atorgat.

c) L’ocupació i l’ús de qualsevol element de la zona de servei portuària sense el 
títol corresponent, o en condicions diferents de les que s’hi estableixen, sempre que 
no s’obstaculitzi l’activitat normal pròpia de la instal·lació portuària.

d) L’exercici d’activitats econòmiques a la zona de servei portuària sense l’obten-
ció prèvia de llicència o sense efectuar-ne la comunicació.

e) L’incompliment de les obligacions derivades de l’autorització de gestió de ser-
veis portuaris específics.

f) El fet de dipositar estris i materials de les embarcacions, incloses les xarxes de 
pesca, en zones no habilitades.

g) La tinença a bord dels vaixells i embarcacions de materials inflamables, ex-
plosius o perillosos, excepte els coets i bengales de senyalització reglamentaris, les 
reserves de combustible i les bombones de gas imprescindibles per al subministra-
ment dels equipaments i llur funcionament.

h) La realització de treballs o activitats en els vaixells i embarcacions, tant en 
dàrsena com en sec, que puguin resultar perillosos o molestos per a altres usuaris, 
incomplint els requeriments i les ordres de suspensió.

i) L’estacionament de vehicles fora dels espais destinats a aquest ús o amb incom-
pliment de les condicions o de la senyalització que el regula.

j) La publicitat no autoritzada en la zona de servei portuària.
k) L’omissió o aportació de manera defectuosa, voluntàriament o per negligència 

inexcusable, de qualsevol informació que s’hagi de subministrar a l’Administració 
portuària, a requeriment d’aquesta o per prescripció legal.

l) La negativa a col·laborar amb l’Administració portuària en l’exercici de les fun-
cions de tutela i policia.

m) La realització d’activitats no autoritzades en la zona de servei portuària.
n) L’incompliment de les normes d’utilització dels diferents serveis, àrees, i acti-

vitats i, si és el cas, de les franges d’horari d’utilització establertes.
o) L’incompliment injustificat de les ordres verbals dictades per l’Administració 

portuària en els termes establerts per l’article 223.
p) L’encesa de focs o fogueres a la zona de servei portuària, especialment durant 

les operacions de subministrament de carburant.
q) La pesca amb canya dins la zona de servei, excepte en els espais autoritzats 

expressament.
r) El desembarcament irregular de la pesca i el fet de transportar-la sense l’auto-

rització preceptiva.
s) La manca de lliurament dels residus o les aigües brutes o residuals en les ins-

tal·lacions que el gestor de la instal·lació posi a disposició dels usuaris i que pugui 
comportar contaminació o danys en les aigües portuàries o en el recinte portuari en 
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general, i també la manca de justificació del lliurament de tota classe de residus a 
una empresa gestora del servei de recepció de deixalles generades per vaixells i de 
residus de càrrega quan sigui preceptiu.

t) La manca d’un pla interior de contingències per contaminació marítima acci-
dental o d’un pla marítim quan resulti preceptiu.

u) El fet de no disposar de les instal·lacions especials o dels mitjans suficients, 
amb equips propis o contractats, per a la prevenció i la lluita contra la contamina-
ció, de conformitat amb el que estableix la legislació sectorial i, especialment, en les 
operacions de subministrament de carburants.

v) L’abocament de productes contaminants líquids, sòlids o gasosos en la zona 
de servei portuària.

w) L’incompliment de les mesures de protecció ambiental obligatòries.
x) L’execució d’obres de dragatge amb incompliment d’alguna de les condicions 

establertes en l’autorització.
y) L’incompliment de les condicions relatives al règim d’ús dels punts d’amar-

ratge.
2. Són infraccions greus:
a) Les infraccions tipificades com a lleus si provoquen lesions a les persones o en 

motiven la baixa laboral per temps inferior a set dies, o bé causen danys i perjudicis 
que impedeixin parcialment el funcionament dels béns o les instal·lacions.

b) El falsejament de qualsevol informació aportada a requeriment de l’Adminis-
tració portuària o en compliment d’una obligació legal.

c) L’obstrucció de les funcions de control i de policia de l’Administració.
d) La manca de subscripció i de manteniment en vigor de les assegurances de 

responsabilitat civil o de cobertura d’incendis i robatoris, exigides per la legislació 
vigent.

e) L’execució d’obres o instal·lacions en la zona de servei portuària sense disposar 
del títol habilitant establert per aquesta llei, sens perjudici que sigui aplicable el rè-
gim sancionador establert per a les infraccions relacionades amb l’execució d’obres 
o instal·lacions sotmeses a la normativa urbanística o a normatives sectorials altres 
que la portuària.

f) L’ocupació i l’ús del domini públic sense el títol corresponent, el fet de destor-
bar l’activitat normal de la zona de servei portuària, o bé si s’ha desatès un requeri-
ment exprés de l’Administració portuària per al cessament de la conducta.

g) La gestió o conservació inadequada de les infraestructures portuàries si no 
constitueix infracció molt greu.

h) L’augment de la superfície ocupada o el volum i alçària construïts fins a un 
20% respecte del projecte autoritzat, sens perjudici de la caducitat o resolució del 
títol habilitant.

i) L’incompliment de la normativa reguladora de l’ús d’embarcacions i artefactes 
flotants.

j) La reincidència en qualsevol de les faltes lleus abans que transcorri el termini 
de prescripció.

3. Són infraccions molt greus:
a) Les infraccions tipificades com a lleus o greus si provoquen en les persones 

lesions determinants de baixa laboral per un temps superior a set dies, o bé si cau-
sen danys i perjudicis que impedeixen totalment el funcionament o la utilització del 
bé o la instal·lació.

b) La gestió o conservació inadequades de la infraestructura portuària si afecta 
negativament a la seguretat de les persones, als béns o al medi ambient.

c) L’augment de la superfície ocupada o el volum i alçària construïts en més d’un 
20% respecte del projecte autoritzat, sens perjudici de la caducitat o resolució del 
títol habilitant.

d) L’execució d’obres de dragatge sense autorització.
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e) L’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquides, sòlides o gaso-
ses i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a l’entorn terrestre, marítim 
o fluvial inclòs a la zona de servei portuària, que impliqui un risc greu per a la salut 
de les persones o per al medi ambient.

f) L’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquides, sòlides o gaso-
ses, i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a un entorn terrestre, marí-
tim o fluvial inclòs a la zona de servei portuària, que impliqui un risc molt greu per 
a la salut de les persones o per al medi ambient.

g) La reincidència en qualsevol de les faltes greus abans que transcorri el termini 
de prescripció.

Article 232. Infraccions en matèria de tributs portuaris
En matèria de tributs portuaris s’aplica el règim d’infraccions i sancions establert 

per la Llei general tributària i per les disposicions que la despleguen o la comple-
menten.

Article 233. Responsables
1. Són responsables de les infraccions administratives tipificades per aquesta llei 

les persones físiques o jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica següents:
a) Amb caràcter solidari, la persona autora o responsable de l’acció o omissió i, 

si escau, l’empresa amb la qual té relació de dependència, si la infracció és comesa 
en compliment de les seves funcions.

b) Si les infraccions són imputables a una persona jurídica, són considerades res-
ponsables subsidiàries les persones físiques que n’integren els òrgans rectors o de 
direcció, excepte aquelles que hagin votat en contra dels acords adoptats.

c) En cas d’incompliment de les condicions d’un contracte o d’un títol adminis-
tratiu, ela contractista o titular d’aquest.

d) En el cas d’infraccions relacionades amb les embarcacions, l’armador amb 
caràcter solidari i, subsidiàriament, el capità o patró. Si es tracta d’infraccions re-
lacionades amb l’estada del vaixell al port, el consignatari és responsable solidari 
amb l’armador.

e) En el cas d’obres, instal·lacions o activitats realitzades o exercides sense títol 
suficient, qui promogui l’activitat, la persona física o jurídica que l’executa, qui de-
senvolupi la direcció tècnica i la persona cessionària del dret d’ús preferent sobre 
elements portuaris, si escau.

f) En el cas d’infraccions per manipulació de mercaderies, amb caràcter solidari, 
el personal que la manipula i l’empresa estibadora responsable d’aquestes operacions 
i, subsidiàriament, el consignatari de les mercaderies.

2. Les sancions imposades als diferents subjectes arran d’una mateixa infracció 
tenen caràcter independent entre si.

Secció tercera. Infraccions en matèria de transport en aigües marítimes 
i continentals

Article 234. Infraccions administratives
1. Són infraccions lleus:
a) Cobrar preus diferents dels posats en coneixement de l’Administració.
b) No mantenir les embarcacions en les condicions necessàries de neteja i con-

servació per a garantir la correcta prestació del servei de transport.
c) Negar-se injustificadament a satisfer les demandes dels usuaris a l’accés a les 

línies regulars de transport.
2. Són infraccions greus:
a) Prestar serveis de transport en condicions diferents de les comunicades, llevat 

que la infracció s’hagi de qualificar de molt greu perquè pugui afectar la seguretat 
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de les persones per comportar perill greu o directe, o ocasioni danys al medi am-
bient.

b) Incomplir reiteradament i sense cap justificació els itineraris i freqüències de 
les línies regulars.

c) Negar-se a l’actuació dels serveis d’inspecció, o obstruir-la, si no es donen les 
circumstàncies de l’apartat 2.c.

d) Incomplir els requeriments i les obligacions d’informació que estableix aques-
ta llei.

e) Reincidir en les infraccions qualificades de lleus, abans que transcorri el ter-
mini de prescripció.

3. Són infraccions molt greus:
a) Prestar serveis de transport sense haver efectuat la comunicació.
b) Prestar serveis de transport en condicions que puguin afectar la seguretat de 

les persones perquè comportar perill greu o directe, o danys al medi ambient.
c) Negar-se o obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció, de manera que s’impe-

deixi o es retardi l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes.
d) No subscriure les assegurances obligatòries establertes per aquesta llei, si no 

constitueix infracció penal o no ha estat objecte de sanció per la jurisdicció penal; 
no estar al corrent del pagament de les assegurances obligatòries establertes per 
aquesta llei, o subscriure-les amb cobertura o import insuficients.

e) Prestar el transport de persones en nombre superior al comunicat.
f) Modificar les característiques tècniques i de seguretat de l’embarcació acredi-

tades per l’Administració competent en matèria de seguretat en el transport i de la 
vida humana en el mar, i en matèria d’inspecció tècnica i operativa d’embarcacions, 
tripulacions i mercaderies, d’acord amb les quals es va efectuar la comunicació.

g) Reincidir en les infraccions qualificades de greus.

Article 235. Responsables
La responsabilitat administrativa per les infraccions comeses en la prestació dels 

serveis de transport correspon:
a) A la persona responsable de la prestació del servei, quan l’activitat hagi estat 

comunicada i, subsidiàriament, a l’armadora, el navilier i el capità de l’embarcació.
b) A l’armador, el navilier i el capità de l’embarcació, si es tracta d’infraccions 

tipificades per aquesta llei sense haver efectuat la comunicació.

Capítol II. Sancions administratives

Secció primera. Disposicions generals

Article 236. Principis generals
1. Les accions i omissions constitutives d’infracció administrativa són sanciona-

des de conformitat amb les disposicions d’aquesta llei.
2. Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues o més infraccions o si de la 

comissió d’una infracció se’n deriva necessàriament una altra, s’imposa únicament 
la sanció corresponent a la infracció més greu de les comeses.

3. La sanció penal exclou la imposició de sanció administrativa, sempre que en-
tre l’il·lícit penal i la infracció administrativa concorri identitat de subjecte, d’objecte 
i de fonament.

4. Si la infracció pot ésser constitutiva de delicte o falta, l’òrgan administratiu 
n’ha de donar trasllat al ministeri fiscal, i acordar la suspensió del procediment san-
cionador mentre l’autoritat judicial no hagi dictat sentència ferma o resolució que 
posi fi al procediment penal. Si en les actuacions penals no s’aprecia l’existència de 
delicte o falta, l’Administració continua l’expedient sancionador, tenint en compte els 
fets declarats provats en la resolució de l’òrgan judicial competent.
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5. La suspensió del procediment administratiu sancionador per raó de la trami-
tació del procés penal no obsta l’obligació de complir immediatament les mesures 
administratives adoptades per a la salvaguarda del correcte desenvolupament de les 
operacions portuàries.

Article 237. Sancions principals i accessòries
1. Les sancions que es poden imposar per la comissió de les infraccions tipifica-

des per aquesta llei són:
a) Apercebiment, únicament en cas d’infraccions lleus.
b) Multa.
c) Suspensió total o parcial de l’exercici de les activitats econòmiques a la zona 

de servei portuària per un termini no superior a dos anys, o de la prestació dels ser-
veis de transport de persones en aigües marítimes i continentals.

d) Inhabilitació de l’infractor per a ésser titular d’autoritzacions, llicències i con-
cessions, per un termini no superior a dos anys en cas d’infraccions greus i fins a 
quatre anys en les molt greus, atenent les circumstàncies concurrents en cada cas.

2. La multa constitueix la sanció principal, mentre que les altres sancions esta-
blertes en l’apartat 1 tenen el caràcter d’accessòries.

3. Les multes poden ésser objecte de pagament fraccionat.
4. El Govern, a proposta del departament competent en matèria de ports i trans-

ports, pot actualitzar o modificar justificadament la quantia de les multes.

Article 238. Criteris de gradació de les sancions
1. La quantia de les multes i l’extensió temporal de les sancions accessòries es 

determina en funció dels criteris següents:
a) Els danys i perjudicis produïts.
b) El risc objectiu causat a les persones o als béns.
c) El grau de culpabilitat i existència d’intencionalitat.
d) El benefici obtingut per la comissió de la infracció.
e) La rellevància externa de la conducta infractora.
f) La gravetat del fet constitutiu de la infracció.
g) La reincidència.
h) La continuïtat i la persistència.
i) La realització d’actes per a ocultar el descobriment de la infracció.
j) L’ús de violència o qualsevol altre tipus de coacció sobre el personal al servei 

de l’Administració en exercici de les seves funcions, sobre els gestors de les instal-
lacions portuàries, o sobre el personal encarregat de la inspecció i vigilància en els 
termes establerts per l’article 223.2 i 3, si els fets no són constitutius d’il·lícit penal.

2. Als efectes de graduar les sancions, es considera reincidència la comissió en 
el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així ha estat 
declarat per resolució ferma en via administrativa.

3. El reconeixement voluntari de la pròpia responsabilitat per l’infractor, comuni-
cat a l’òrgan instructor abans de la notificació de la proposta de resolució sanciona-
dora, redueix fins a un 40% la quantia de la multa en les infraccions lleus, fins a un 
30% en les infraccions greus i fins a un 20% en les infraccions molt greus.

Article 239. Prescripció de les sancions
1. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen al cap de tres 

anys; les imposades per infraccions greus, al cap de dos anys, i les imposades per 
infraccions lleus, al cap d’un any.

2. El termini de prescripció de les sancions s’inicia l’endemà del dia en què sigui 
executable la resolució per la qual s’imposa la sanció o del dia en que hagi finalitzat 
el termini establert per a presentar-hi recurs.
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Secció segona. Sancions en matèria portuària

Article 240. Multes
Les infraccions en matèria portuària són sancionables amb les multes següents:
a) Les infraccions lleus, fins a 30.000 euros.
b) Les infraccions greus, fins a 300.000 euros.
c) Les infraccions molt greus, fins a 600.000 euros.

Secció tercera. Sancions en matèria de transport de passatgers en 
aigües marítimes i continentals

Article 241. Multes
1. Les infraccions en matèria de transport de persones en aigües marítimes i con-

tinentals són sancionables amb les multes següents:
a) Les infraccions lleus, fins a 6.000 euros.
b) Les infraccions greus, fins a 60.000 euros.
c) Les infraccions molt greus, fins a 120.000 euros.
2. La comissió de les infraccions vinculades a l’exercici d’activitats comporta, a 

més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió de l’activitat.

Capítol III. Competència i mesures provisionals o cautelars

Article 242. Òrgans competents
1. La competència per a imposar les sancions en matèria portuària establertes 

per aquesta llei correspon als òrgans següents:
a) El director general competent en matèria de ports i el president de Ports de la 

Generalitat, en funció de l’àmbit competencial, fins a 30.000 euros.
b) El conseller competent en la matèria, a proposta del director general compe-

tent en matèria de ports o del president de Ports de la Generalitat, en el cas de mul-
tes de fins a 300.000 euros, de les sancions accessòries de suspensió de fins a dos 
anys i de la inhabilitació de l’infractor fins a dos anys.

c) El Govern, a proposta del conseller competent en la matèria, en el cas de mul-
tes a partir de 300.000 euros i de la sanció accessòria d’inhabilitació de l’infractor 
a partir de dos anys.

2. La competència per a imposar les sancions en matèria de transport de per-
sones en aigües marítimes i continentals establertes per aquesta llei correspon als 
òrgans següents:

a) En el cas de sancions per infraccions lleus i greus, el director dels serveis ter-
ritorials competents en matèria de transport.

b) En el cas de sancions per infraccions molt greus, al director general competent 
en matèria de transports.

3. En les infraccions en matèria de tributs portuaris i, en el cas de les sancions no 
pecuniàries de caràcter accessori, l’òrgan competent per a la imposició de les sanci-
ons és el president de Ports de la Generalitat, sens perjudici de sancions accessòries 
que estableix l’apartat 1.

4. La quantia de les sancions que, en cada cas, correspongui aplicar es pot con-
donar parcialment mitjançant acord motivat de l’òrgan competent per a imposar la 
multa, havent de justificar les raons objectives que aconsellen adoptar aquesta me-
sura. En qualsevol cas, és requisit indispensable per a l’adopció d’aquesta mesura 
que l’infractor, amb el requeriment previ de l’Administració i en el termini atorgat a 
aquest efecte, hagi corregit la situació alterada per la comissió de la infracció.

Article 243. Mesures provisionals
1. Un cop iniciat el procediment sancionador, l’òrgan competent per a resoldre 

pot adoptar, a proposta de l’instructor de l’expedient i mitjançant acord motivat, les 
mesures provisionals que estimi pertinents per a assegurar l’eficàcia de la resolució 
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que pugui recaure, si existissin elements de judicis suficients, per a preservar els in-
teressos generals o per a evitar el manteniment dels efectes de la infracció, d’acord 
amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.

2. Abans que s’iniciï el procediment sancionador, l’òrgan competent per a inici-
ar-lo o instruir-lo, d’ofici o a instància de part, en casos d’urgència inajornables i per 
a la protecció provisional dels interessos implicats, pot adoptar motivadament les 
mesures provisionals que resultin necessàries i proporcionades.

3. Les mesures provisionals han d’ésser confirmades, modificades o aixecades 
en l’acord d’iniciació del procediment, que s’ha d’efectuar dins dels quinze dies se-
güents a la data d’adopció, i pot ésser objecte del recurs que procedeixi. Aquestes 
mesures queden sense efecte si no s’inicia el procediment en aquest termini o si 
l’acord d’inici no conté un pronunciament exprés a aquest respecte.

3. L’Administració portuària pot ordenar la paralització immediata de les obres i 
la suspensió dels usos, de les activitats o dels serveis que no disposin del títol admi-
nistratiu corresponent o que no s’ajustin a les condicions del títol atorgat o de la co-
municació efectuada. Així mateix, pot acordar el precintament de les obres o de les 
instal·lacions i la retirada dels materials, de la maquinària o dels equips que s’utilit-
zin en les obres, els serveis o les activitats a càrrec de la persona interessada per tal 
de garantir l’efectivitat de la resolució sancionadora. A aquests efectes, pot requerir 
la col·laboració de les forces i cossos de seguretat.

4. L’Administració pot ordenar la retirada de vaixells i embarcacions del lloc 
d’amarratge que ocupin sense disposar de la preceptiva autorització administrati-
va o que no s’ajustin a les condicions del títol atorgat. Així mateix, l’Administració 
pot ordenar l’adopció immediata de les mesures necessàries per a evitar els danys 
que pugui provocar un vaixell o una altra embarcació en perill d’enfonsament o en 
situació de causar danys a béns, elements portuaris o altres embarcacions. També 
pot ordenar la immediata retenció, per causa justificada, dels vaixells i embarcaci-
ons per a garantir les possibles responsabilitats administratives o econòmiques dels 
propietaris, llurs representants degudament autoritzats, els capitans o patrons, sens 
perjudici que aquesta mesura cautelar pugui ésser substituïda per la constitució d’un 
aval suficient.

5. L’Administració pot ordenar l’adopció immediata de les mesures necessàries 
per a evitar la contaminació generada per tot tipus d’abocaments.

6. L’adopció de les mesures cautelars o provisionals establertes per aquest article 
correspon a l’òrgan competent per a resoldre el procediment sancionador pertinent.

Capítol IV. Mesures de caràcter no sancionador

Article 244. Altres mesures no sancionadores
1. Les accions o omissions que siguin constitutives d’infracció poden donar lloc, 

independentment de la sanció que correspongui, a l’adopció de les mesures següents:
a) La imposició de multes coercitives.
b) La restitució dels béns, la reposició de la situació alterada i la indemnització 

pels danys i perjudicis causats.
c) La caducitat o resolució del títol administratiu habilitant.
d) La denegació d’entrada a la infraestructura portuària, i també de la prestació 

de serveis i activitats econòmiques.
e) L’obligació de pagament de les taxes i tarifes corresponents als serveis obtin-

guts sense autorització o amb desobediència de l’ordre de sortida.
2. Les mesures establertes per aquest article no tenen caràcter sancionador.

Article 245. Multes coercitives
1. Per a l’execució dels actes administratius que impliquin una obligació de les 

persones destinatàries, d’acord amb aquesta llei, l’Administració portuària pot im-
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posar multes coercitives en compliment de la legislació administrativa general i amb 
els requeriments i advertiments previs que pertoquin.

2. Les multes coercitives poden ésser imposades de manera reiterada i la quantia 
de cadascuna no ha d’ésser superior a 3.000 euros.

3. La imposició de multes coercitives és independent i compatible amb la impo-
sició de multes en concepte de sanció.

4. Si les multes coercitives s’imposen per a exigir el compliment d’una sanció 
econòmica, la competència per a fixar-les correspon a l’òrgan administratiu que ha 
dictat la resolució en l’expedient sancionador, i l’import de cadascuna no pot ésser 
superior al vint per cent de la quantia de la sanció econòmica.

Article 246. Restitució dels béns i reposició de la situació alterada i 
indemnització dels danys i perjudicis econòmics causats
1. La imposició de sancions és independent de l’obligació, exigible en qualsevol 

moment, de restituir els béns i de reposar la situació alterada a l’estat anterior a la 
comissió de la infracció, i de l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.

2. En el supòsit que la reparació del dany sigui urgent per a garantir el bon fun-
cionament de la infraestructura portuària, el gestor, públic o privat, de la instal·lació 
n’ha d’assumir l’execució subsidiària i fer immediatament les actuacions de repara-
ció i restitució del dany causat. En qualsevol cas, les despeses corresponents són a 
càrrec de la persona responsable de la infracció. En els supòsits de cessió d’elements 
objecte d’una concessió o contracte, si no és possible determinar la persona respon-
sable de la realització de les obres o instal·lacions no autoritzades, la reparació ha 
d’anar a càrrec del cessionari en concepte de responsabilitat subsidiària, sens perju-
dici de les accions de retorn que puguin correspondre.

3. Si la restitució i la reposició a l’estat anterior no és possible i, en tot cas, quan 
s’han produït danys i perjudicis, els infractors han d’abonar les indemnitzacions que 
corresponguin. La quantia de la indemnització, que en cap cas pot ésser inferior al 
valor del benefici obtingut per l’infractor, s’ha de fixar segons els criteris següents, 
aplicant aquell que proporcioni el valor més alt:

a) El valor teòric de la restitució i la reposició.
b) El valor dels béns afectats.
c) El benefici obtingut per l’infractor amb l’activitat il·legal.
4. Correspon al mateix òrgan competent per a imposar la sanció la facultat d’exi-

gir el compliment de l’obligació de restituir i reposar la situació alterada al seu estat 
anterior, i també de fixar l’import de la indemnització, amb la instrucció prèvia de 
l’expedient administratiu corresponent. L’abast de la restitució també es pot deter-
minar en un expedient independent, respectant els principis i les garanties del pro-
cediment administratiu.

5. L’acció de l’Administració per a exigir al responsable la reposició dels béns a 
l’estat anterior al de la comissió de la infracció i per a reclamar els danys i perjudicis 
causats, és imprescriptible.

6. L’import de les multes coercitives i de les despeses ocasionades per l’execució 
subsidiària de les actuacions de restitució i de reposició dels béns a l’estat anterior a 
la comissió de la infracció, i també l’import de les indemnitzacions per danys i per-
judicis, pot ésser exigit mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment.

7. La suspensió de les resolucions definitives dictades en aquesta matèria exigeix 
que l’interessat en garanteixi l’import mitjançant la constitució d’una fiança o dipò-
sit suficient.
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Disposicions addicionals

Primera. Procediment específic d’adjudicació de contractes de 
concessió de serveis de les infraestructures portuàries existents
1. La persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica que, en la data 

d’entrada en vigor d’aquesta llei, gestioni la infraestructura portuària en règim d’au-
torització, concessió o contracte administratiu, pot sol·licitar l’adjudicació d’un nou 
contracte de concessió de serveis de les infraestructures portuàries en els termes 
d’aquesta disposició.

2. A aquest efecte, la persona o entitat interessada ha de manifestar la seva vo-
luntat d’acollir-se al règim que estableix aquesta disposició mitjançant la presentació 
d’una sol·licitud d’inici del procediment per a l’adjudicació del contracte de conces-
sió de serveis de les infraestructures portuàries que li permeti continuar explotant la 
infraestructura portuària de què es tracti.

3. La sol·licitud només es pot presentar dins l’últim terç del termini de vigència 
del títol habilitant i, en tot cas, dos anys abans que finalitzi el termini que indica el 
títol administratiu.

4. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa, en la qual 
s’han de fer constar les circumstàncies següents:

a) Una declaració expressa de voler continuar gestionant la infraestructura por-
tuària a què es refereix el títol administratiu.

b) La justificació de les necessitats que cal satisfer, els factors socials, tècnics, 
econòmics, mediambientals, d’integració territorial i administratius corresponents, 
i llur adequació al Pla de ports vigent.

c) Les relatives al règim previst d’utilització i explotació, tipologia de flota i usos 
genèrics previstos i classes d’amarratge i serveis portuaris (cessions per terminis 
determinats, lloguers, xàrters i transeünts). A aquests efectes, s’hi ha d’incloure una 
relació de les persones titulars de drets d’ús preferent en el moment de presentar la 
sol·licitud, amb certificació de llur situació i de les obligacions concretes.

d) Els estats financers, auditats, de l’últim exercici de l’entitat.
e) Un informe tècnic detallat de l’estat de les instal·lacions, infraestructures i su-

perestructures portuàries, tant de l’espai terrestre com de la part submergida, junta-
ment amb el pla de manteniment preventiu i correctiu del darrer any.

f) Les relatives als aspectes ambientals vinculats a la gestió de la infraestructura 
portuària.

5. L’Administració portuària ha de valorar la sol·licitud corresponent i, en el ter-
mini de tres mesos a partir de la recepció de la petició, ha d’emetre una resolució 
amb algun dels continguts següents:

a) Decidir si gestiona la infraestructura portuària directament o indirectament.
b) Deferir el procés a una nova licitació en el moment que finalitzi la vigència 

del títol administratiu.
c) Decidir la iniciació de l’expedient de contractació corresponent.
d) Desestimar la petició de la persona sol·licitant.
6. La decisió de desestimació és procedent en els casos següents:
a) Si la infraestructura portuària ha vist alterada la seva identitat física o els ele-

ments que la configuraven, com a conseqüència de modificacions o reordenacions 
substancials aprovades per l’Administració portuària.

b) Si la persona sol·licitant ha incomplert les condicions del títol administratiu o 
la normativa portuària durant la vigència d’aquest, o no ha reparat la situació altera-
da en els terminis i termes establerts per l’Administració portuària.

7. Aquesta sol·licitud no atorga cap dret a la persona interessada i el venciment 
del termini establert sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa en de-
termina la desestimació.
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8. La preparació i l’adjudicació del contracte de concessió de serveis de les infra-
estructures portuàries s’han de fer d’acord amb el que estableix aquesta llei.

9. L’adjudicació del contracte es fa mitjançant el procediment restringit.
10. Per a valorar les proposicions i determinar l’oferta econòmicament més avan-

tatjosa, cal seguir els criteris objectius establerts en el plec de clàusules administra-
tives particulars del procediment restringit. Aquestes condicions, com a mínim, han 
de versar sobre els aspectes següents:

a) L’adequació de la proposta als criteris establerts en el Pla de ports.
b) L’interès públic i social de la proposta.
c) La integració de la infraestructura portuària en el municipi en què s’ubica.
d) La proposta de gestió ambiental de la infraestructura portuària.
e) La promoció de la nàutica esportiva.
11. El compliment, els efectes i l’extinció del contracte de concessió de serveis de 

les infraestructures portuàries adjudicat d’acord amb aquesta disposició, es regeix 
pel que estableix aquesta llei, sense que, en cap cas, es pugui plantejar una nova sol-
licitud a l’empara d’aquesta disposició addicional.

Segona. Categories dels ports esportius
El reglament que ha de regular la forma i els efectes de les categories dels ports 

esportius a què es refereix l’article 7 s’ha d’aprovar en el termini d’un any a comptar 
de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Tercera. Foment de la navegació esportiva a vela
L’Administració portuària, amb la col·laboració de les federacions esportives re-

presentatives de cada activitat, ha de promoure les accions que resultin pertinents, 
en desplegament del que estableix aquesta llei, a fi de fomentar les activitats nautico-
esportives, i de manera especial la navegació esportiva a vela.

Quarta. Règim aplicable a les autoritzacions de transport de passatgers 
en aigües marítimes i continentals preexistents
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els serveis de transport de passatgers 

en aigües marítimes i continentals que es presten a l’empara d’autoritzacions ator-
gades abans mantenen la vigència, i resten sotmesos al règim d’aquesta llei, sense 
necessitat que l’empresa faci una nova comunicació.

Cinquena. Funcions internes de vigilància de l’activitat
Els empleats de les entitats concessionàries que gestionen infraestructures i ser-

veis portuaris en els termes que estableix aquesta llei, que siguin designats per a 
l’exercici de funcions internes de vigilància de l’activitat mitjançant l’habilitació 
establerta per reglament, tenen la consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici 
de les funcions de vigilància immediata de l’observança, pels usuaris i per terceres 
persones en general, de les normes de policia establertes legalment.

Sisena. Nàutica popular
1. L’Administració portuària ha de vetllar perquè el sistema portuari ofereixi un 

nombre raonable d’amarratges destinats a la nàutica popular sobre el nombre total 
d’amarratges que s’ofereixen, destinats preferentment a la progressiva incorporació 
d’embarcacions d’un nivell baix d’emissions, en els termes que s’estableixin per re-
glament, el qual ha d’especificar el percentatge sobre el nombre total d’amarratges 
oferts.

2. Als efectes d’aquesta disposició es considera nàutica popular la que es practica 
en embarcacions que no superen els set metres d’eslora.

Setena. Marines interiors de Santa Margarida i Empuriabrava
1. Les marines interiors són infraestructures portuàries singulars, situades en 

una urbanització maritimoterrestre, construïdes a partir de la inundació artificial 
de terrenys no inclosos en el domini públic maritimoterrestre, que es regulen per 
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aquesta disposició addicional i, si escau, per les normes que la despleguen i per la 
resta de preceptes aplicables d’aquesta llei.

2. Tenen la consideració de marines interiors els enclavaments de Santa Margari-
da, en el terme municipal de Roses, i Empuriabrava, en el terme municipal de Cas-
telló d’Empúries, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera.

3. La marina interior d’Empuriabrava, en el terme municipal de Castelló d’Em-
púries, es regeix per l’Ordre ministerial del 24 de juliol de 1980, per la qual se’n va 
autoritzar la construcció i explotació, per a un termini de cinquanta anys.

4. La marina interior de Santa Margarida, en el terme municipal de Roses, es 
configura com a sistema viari navegable, en els termes que s’estableixin en els cor-
responents instruments d’ordenació territorial o urbanística. El règim aplicable a 
la seva gestió ha d’ésser acordat entre l’Administració portuària i l’Ajuntament de 
Roses, especialment pel que fa a les funcions de conservació, manteniment i vigi-
lància del conjunt de la urbanització maritimoterrestre, inclosos els canals o vials 
navegables.

4 bis. L’Ajuntament de Roses pot establir, en les seves ordenances municipals, en 
el marc de la legislació vigent en matèria d’hisendes locals, les taxes i altres tributs 
exigibles com a contraprestació de les tasques i funcions que pugui assolir d’acord 
amb el que estableix aquesta llei, respecte a la marina de Santa Margarida, i també 
els derivats d’actuacions extraordinàries de conservació, reparació o rehabilitació 
dels elements de la urbanització maritimoterrestre, inclosos els canals o vials na-
vegables.

5. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, atenent la consideració de la marina 
d’Empuriabrava, com a sistema viari navegable integrat en el corresponent instru-
ment d’ordenació territorial o urbanística, exerceix les funcions de conservació, 
manteniment i vigilància del conjunt de la urbanització maritimoterrestre, inclosos 
els canals o vials navegables, en els termes que s’acordin amb l’Administració por-
tuària.

6. L’Ajuntament de Roses, en el cas de la marina de Santa Margarida, i l’Ajunta-
ment de Castelló d’Empúries, en el cas de la marina d’Empuriabrava, han d’establir en 
les ordenances municipals respectives, en el marc de la legislació vigent en matèria de 
finances locals, les taxes i altres tributs exigibles com a contraprestació de les tasques 
i les funcions que aquesta llei els atribueix, i també els derivats d’actuacions extraordi-
nàries de conservació, reparació o rehabilitació dels elements de la urbanització mari-
timoterrestre, inclosos els canals o vials navegables.

7. Els titulars de les dàrsenes i de les parcel·les confrontants amb els canals tenen, 
d’acord amb llur quota de participació aprovada per l’Administració, l’obligació de 
contribuir a les despeses de conservació, vigilància i manteniment del conjunt de la 
marina.

8. Les obres de construcció de noves dàrsenes en les urbanitzacions maritimo-
terrestre de Santa Margarida i Empuriabrava, i tota ampliació o modificació de les 
existents, requereixen l’informe de l’Administració portuària, el qual és vinculant 
pel que fa a les condicions tècniques que garanteixin la seguretat dels canals i la 
resta d’elements infraestructurals.

Vuitena. Planejament urbanístic
1. Les infraestructures portuàries que en el moment de l’entrada en vigor d’aques-

ta llei no disposin de planejament derivat han d’ésser ordenades mitjançant la figura 
del pla director urbanístic portuari, que pot incloure’n una o diverses d’existents.

2. El planejament urbanístic vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei es pot modificar sense introduir alteracions substancials, entre les quals s’inclou 
la modificació del perímetre de la zona de servei portuari. Altrament, l’ordenació 
urbanística requereix un pla director urbanístic portuari.
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Novena. Seguretat pública
1. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra exerceix en les infraestructu-

res del sistema portuari les seves funcions de policia integral, incloses la protecció i 
la custòdia d’aquestes, en col·laboració i coordinació amb les policies locals, d’acord 
amb el que estableix aquesta llei i la legislació en matèria de policia local, i sense 
detriment de les competències que té assignades per llei la policia portuària en els 
ports de Barcelona i Tarragona.

2. En els casos en què resulti necessari, s’han d’habilitar els espais a la zona de 
servei portuari per a ubicar-hi les instal·lacions que siguin necessàries per a l’exerci-
ci de les funcions de policia integral.

3. Les policies locals, d’acord amb la legislació en matèria de policia local, tam-
bé han de col·laborar en les tasques de seguretat pública en les infraestructures del 
sistema portuari.

Novena bis. Programa d’actuació, d’inversions i de finançament
Cal incloure un pla d’electrificació progressiva per a la connexió a la xarxa elèc-

trica local en el programa d’actuació, d’inversions i de finançament de Ports de la 
Generalitat. L’electrificació per a la connexió a la xarxa elèctrica local s’ha d’inclou-
re també en els nous projectes d’infraestructures portuàries.

Desena. Règim especial per al municipi de Barcelona
1. De conformitat amb la normativa reguladora del règim especial del municipi 

de Barcelona, l’aprovació i la modificació de tots els instruments de planejament es-
tablerts en el títol I del llibre segon que afectin ports situats al seu terme municipal i 
les actuacions de delimitació, investigació i tècniques de garantia de la integritat del 
domini públic portuari, s’han de sotmetre a l’informe previ i preceptiu de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

2. El departament competent en aquesta matèria ha d’establir mecanismes de 
participació amb l’Ajuntament de Barcelona en el procés d’elaboració dels instru-
ments de planejament a què fa referència l’apartat 1.

3. La Generalitat, en exercici de les seves competències, pot delegar a l’Ajunta-
ment de Barcelona, en els termes que siguin acordats entre ambdues administra-
cions, les competències relacionades amb la gestió de les infraestructures portuàries 
situades en aquesta ciutat.

Onzena. Gestió de les llotges pesqueres
L’atorgament de concessions sobre el domini públic portuari que tinguin com a 

objecte la gestió i l’ús de llotges pesqueres es regeix pel que determina aquesta llei 
i per la normativa aplicable en matèria de confraries de pescadors.

Dotzena. Creació d’una àrea de control d’emissions de sofre a la 
Mediterrània
El Govern ha d’impulsar, amb els països de la Mediterrània, la creació d’una 

àrea de control d’emissions de sofre (ECA) a la mar Mediterrània, per a limitar el 
contingut de sofre dels combustibles d’ús marítim.

Disposicions transitòries

Primera. Procediments administratius iniciats abans de l’entrada en 
vigor de la llei
1. Els procediments administratius que estiguin en procés de tramitació passen a 

regir-se per aquesta llei a partir de la data d’entrada en vigor, llevat del que estableix 
l’apartat 2. Els actes de tràmit dictats a l’empara de la legislació anterior i sota la 
seva vigència conserven la validesa, sempre que llur manteniment no produeixi un 
efecte contrari a les disposicions d’aquesta llei.
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2. Els procediments en tràmit a instància de promotors d’actuacions urbanísti-
ques per a la implantació d’una marina interior constituïda per una xarxa de canals o 
una única làmina d’aigua resten subjectes, fins a la seva resolució, a les disposicions 
de la Llei 5/1998, de ports de la Generalitat, i del Decret 17/2005, que aprova el re-
glament de marines interiors de Catalunya que els siguin d’aplicació. Les mateixes 
disposicions constitueixen el règim jurídic de les obres i instal·lacions resultants i de 
llur explotació, en els termes de la concessió que sigui atorgada i durant el termini 
en què siguin vigents.

Segona. Planejament urbanístic
La planificació urbanística de les infraestructures portuàries que hagi estat apro-

vada inicialment en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei pot seguir la tra-
mitació excepte si, per raons motivades, l’Administració portuària decideix iniciar 
la tramitació d’un pla director urbanístic portuari; en la resta de casos, es manté vi-
gent el plantejament aprovat.»

Tercera. Pla de ports
Mentre no s’aprovi el pla de ports, d’acord amb l’article 8, continua vigent el Pla 

de ports aprovat mitjançant el Decret 41/2007, del 20 de febrer, en tot allò que no 
contradigui aquesta llei.

Quarta. Infraccions i sancions
1. Aquesta llei és aplicable a les infraccions comeses abans que hagi entrat en 

vigor, sempre que aplicar-la resulti més favorable per al subjecte infractor i que la 
sanció imposada no hagi adquirit fermesa.

2. La revisió de les sancions no fermes i l’aplicació de la nova normativa que-
den encomanades als òrgans administratius que en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei coneixen els recursos, amb l’audiència prèvia de la persona interessada.

3. Els procediments sancionadors relatius a matèries regulades per aquesta llei 
iniciats abans que hagi entrat en vigor s’han de continuar tramitant d’acord amb la 
legislació anterior, tret que el contingut d’aquesta llei sigui més beneficiós per als 
afectats.

Cinquena. Personal i mitjans
1. S’habilita Ports de la Generalitat per a adaptar la seva estructura al nou model 

d’Administració portuària, d’acord amb el títol II del llibre segon.
Aquesta adaptació no resta subjecte a les limitacions genèriques que puguin esta-

blir les lleis de pressupostos en matèria de personal destinades al conjunt del sector 
públic de la Generalitat, a efectes de poder prestar el servei públic portuari assignat 
i exercir les funcions que s’atribueixen per a l’assoliment dels objectius establerts 
amb els recursos necessaris.

2. El canvi a la nova organització administrativa de l’Administració portuària 
s’ha de fer efectiu en un termini d’un any.

Sisena. Règim transitori d’autoritzacions i concessions
1. Les autoritzacions i concessions vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 

mantenen les condicions establertes en el títol d’atorgament, incloses les relatives al 
seu termini.

Quant al règim tributari d’aplicació, els titulars de les autoritzacions i concessi-
ons vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei han de manifestar de forma expressa a 
l’administració portuària, en un termini màxim de sis mesos, si opten per mantenir 
el règim jurídic que les hi és aplicable o per adaptar-lo al que disposa aquesta Llei.

2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, els títols habilitants atorgats 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei han de sotmetre el règim de pròrroga al 
que estableixen els articles 51 i 69, segons que correspongui en cada cas.
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Setena. Moratòria per a la construcció de nous ports
La Generalitat determina una moratòria de set anys per a la construcció de nous 

ports, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa
1. Sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, resten dero-

gades les normes següents:
a) La Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya.
b) La Llei 10/2000, del 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes 

i fluvials.
c) L’article 22 de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres.
d) Els articles 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.21 i 25.22 text refós de la Llei de 

taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, del 25 de juny.

e) El text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2010, del 3 d’agost.

2. Resten derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al 
que estableix aquesta llei o que la contradiguin.

Disposicions finals

Primera. Habilitació
1. Es faculta el Govern i el conseller competent en matèria de ports perquè dictin 

les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei, i, especialment, 
per a dictar un reglament d’explotació i policia aplicable al conjunt de les instal·laci-
ons integrades en el sistema portuari català i que tingui en compte les especificitats 
de cadascuna de les zones de gestió.

2. S’autoritza el conseller competent en matèria de ports perquè dicti les disposi-
cions de desplegament que siguin procedents en matèria de tributs portuaris, en els 
casos establerts per aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’haver estat publicada en el Dia-

ri Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del títol V del llibre segon, sobre rè-
gim econòmic financer del sistema portuari, que entra en vigor l’1 de gener de 2020.

Tercera. Entrada en vigor posposada
Els preceptes que eventualment puguin comportar despeses amb càrrec als pres-

supostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei 
de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert
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ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Llibre primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació de l’article 1

Aquesta llei té per objecte regular el sistema portuari i el transport de passatgers 
en aigües marítimes i continentals, sens perjudici de la regulació específica dels 
ports declarats d’interès general.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació de l’article 1 

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular la integritat dels 47 ports situats a Catalunya 

el sistema portuari i el transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, 
sens perjudici de la regulació específica del port de Barcelona i del port de Tarra-
gona.

Article 3. Objectius
Lletres A, D i F 
Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació de l’article 3 apartats a, d, f

Article 3. Objectius
Els objectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en ma-

tèria de ports i de transport en aigües marítimes i continentals són: 
a) Articular un sistema portuari que posi les infraestructures portuàries al servei 

del desenvolupament territorial i social la promoció econòmica, industrial, logística, 
nauticoesportiva, pesquera, turística i social del país.

b) Establir l’organització administrativa i de gestió que es plantegi per a posar-la 
al servei dels operadors del sector, amb especial atenció a la transparència i la sim-
plificació administrativa en la relació entre aquests operadors i l’Administració por-
tuària, amb criteris d’eficàcia i eficiència.

c) Fixar un règim jurídic contractual adequat per al foment de la col·laboració 
pública i privada que es materialitzi en les inversions en les infraestructures i els 
serveis portuaris.

d) Promoure activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives, de recerca científica i 
culturals associades La regulació de les activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives i 
culturals associades.

e) Integrar els ports en llur entorn territorial i vincular-los a la resta d’infraes-
tructures de mobilitat.

f) Vetllar per la sostenibilitat ambiental de la infraestructura i de les activitats 
que s’hi desenvolupen El respecte per l’entorn ambiental tant terrestre com marí i 
dels ecosistemes que sustenten així com la reducció dels impactes ambientals, les ex-
ternalitats negatives i les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la infraestructura 
i de les activitats que s’hi desenvolupen.

g) Exercir les activitats de transport de passatgers en aigües marítimes i con-
tinentals de manera sostenible i segura per als usuaris.

h) Establir un règim tributari del sistema portuari just i proporcionat que en ga-
ranteixi la viabilitat i la sostenibilitat des del punt de vista econòmic i financer, i la 
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generació de recursos susceptibles d’ésser reinvertits en la millora del mateix siste-
ma portuari.

Article 4. El sistema portuari
Esmena 11
GP de Ciutadans (3)
D’addició a l’article 4

Article 4. El sistema portuari
El sistema portuari de la Generalitat és configurat per les infraestructures por-

tuàries la gestió de les quals és competència de la Generalitat i pels serveis i les 
activitats que regula aquesta llei, com a prestacions que s’ofereixen al públic per a 
satisfer les operacions i les necessitats marítimes i portuàries.

Article 6. Elements i característiques tècniques de les infraestructures 
portuàries
Esmena 13
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició a l’article 6

Les característiques tècniques, els elements, els serveis, les activitats i altres re-
quisits que, amb caràcter mínim, han de tenir les infraestructures portuàries com-
petència de la Generalitat s’han de determinar per reglament, tenint en compte llur 
naturalesa o [...].

Article 7. Categories de ports esportius
Esmena 14
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De supressió de l’article 7 

Article 7. Categories de ports esportius
Els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb el nivell i la qualitat 

de llurs instal·lacions i dels serveis que ofereixen, en els termes que es determinin 
per reglament.

Llibre segon. El sistema portuari

Article 9. Contingut
Apartat 1
Lletra F
Esmena 16
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De modificació de l’article 9 apartat 1 f

Sense perjudici de la seva concreció reglamentària, el Pla de ports ha de contenir 
les determinacions següents.

a) La determinació dels objectius i les bases del Pla.
b) La prognosi estratègica de l’activitat futura, en base a un estudi de la demanda 

i de les previsions d’evolució dels diferents sectors d’activitat.
c) La determinació de les directrius i de les actuacions a desenvolupar en el 

període de vigència del pla.
d) La determinació dels mitjans econòmics, financers i organitzatius necessaris 

per al desenvolupament i execució del Pla.
e) La definició dels indicadors de seguiment del Pla i els criteris per a la revisió 

d’aquest.
f) L’avaluació ambiental i quantificació de les emissions de gasos d’efecte hiver-

nacle de les actuacions proposades, i establiment de criteris per la protecció i res-
tauració de l’entorn natural i social.

g) La definició de les activitats de servei públic a què es refereix aquesta llei.
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Addició de noves lletres
Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya (6)
D’addició d’una nova lletra f bis, de l’apartat 1 de l’article 9

[...], i també les limitacions a l’establiment de nous ports.
f bis) Les previsions en relació a l’evolució dels indicadors sobre el canvi climàtic.
g) La definició de les activitats [...].

Capítol II. Ordenació sectorial i urbanística de la zona de servei 
portuària

Article 10. La zona de servei portuària
Apartat 3
Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya (7)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 10

3. Dins la zona de servei portuària, les zones corresponents a vials d’accés al 
port, vials interiors de lliure accés i qualsevol zona on no hi hagi restricció per a 
l’accés de vianants, i també les obres de defensa no utilitzables, tenen la considera-
ció de zones d’aprofitament públic i gratuït. Els títols concessionals han de deter-
minades les zones d’ús i aprofitament públic. Aquestes zones no resten subjectes a 
l’impost de béns immobles, de conformitat amb la normativa reguladora de les fi-
nances locals.

Article 12. La coordinació amb el planejament urbanístic
Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
D’addició a l’article 12

Els instruments de planejament urbanístic general i derivat aprovats inicialment 
que afectin la zona litoral de Catalunya han d’ésser informats per l’Administració 
portuària de la Generalitat i per l’Administració General de l’Estat pel que fa als 
aspectes en què té competència, sens perjudici de la resta d’informes exigibles. El 
règim jurídic aplicable a aquests informes és el que regula la legislació urbanísti-
ca per a les administracions sectorials que han d’informar sobre els instruments de 
planejament.

Article 13. Pla director urbanístic portuari
Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De supressió de l’article 13 

1. L’ordenació urbanística de la zona de servei es fa mitjançant la figura del Pla 
director urbanístic portuari.

2. El Pla director urbanístic portuari ha de: 
a) Delimitar amb precisió la zona de servei, la qual pot tenir caràcter discontinu. 

b) Qualificar la zona de servei portuària com a sistema general portuari.
c) Establir les determinacions bàsiques relatives a l’accessibilitat exterior i inte-

rior, i a l’edificabilitat i volumetria i els seus usos, de forma coherent amb el model 
territorial i l’estructura general i orgànica del municipi.

3. El Pla director urbanístic portuari té naturalesa urbanística i també de pla 
portuari. En allò que no regula expressament aquesta llei, li és d’aplicació el regim 
jurídic i les determinacions dels plans directors urbanístics, de conformitat amb la 
normativa vigent en matèria d’urbanisme de Catalunya.

4. El Pla director urbanístic portuari es formula, tramita i aprova d’acord amb el 
que estableix la legislació urbanística.
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En la tramitació del Pla s’ha de sotmetre a informe de l’Administració General 
de l’Estat en els termes previstos en la legislació en matèria de costes i al tràmit 
d’avaluació ambiental propi dels plans directors urbanístics, d’acord amb el que es-
tableix la legislació sectorial aplicable.

5. El Pla director urbanístic portuari ha de contenir a més de la documentació 
prevista en la legislació urbanística els documents següents: 

a) Els estudis tècnics justificatius, si escauen.
b) La memòria, econòmica i social que inclogui un apartat sobre l’impacte de 

gènere de les actuacions.
c) Aquell en què es determini l’ordenació detallada del sòl, amb una especial 

menció dels usos admissibles en la zona de servei amb el nivell de detall propi d’un 
pla urbanístic derivat i també la concreció de les característiques de les obres d’ur-
banització.

d) Aquell en el qual constin les comunicacions terrestres necessàries per tal d’as-
segurar l’accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del ter-
ri– tori.

e) L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb la seva normativa 
reguladora.

f) L’informe de sostenibilitat ambiental, que ha de tenir en compte l’avaluació 
ambiental del Pla de ports.

g) La resta de documents que es determinin per reglament.
6. L’aprovació del Pla director urbanístic portuari comporta la declaració d’uti-

litat pública, als efectes de l’expropiació, dels béns i els drets de titularitat privada 
situats dins de la zona de servei, sempre que aquest Pla director estableixi el sistema 
d’actuació per expropiació.

7. A banda dels plans directors urbanístics de cadascun dels ports, la Generalitat 
pot promoure plans directors urbanístics per a la delimitació i ordenació de deter-
minats aspectes en un determinat conjunt de ports.

Apartat 5

Lletres C i D
Esmena 21
SP del Partit Popular de Catalunya (9)
De modificació de l’apartat 5 de l’article 13

5. Els plans directors urbanístics portuaris han de contenir, a més de la docu-
mentació establerta per la legislació urbanística, els documents següents: 

a) Els estudis tècnics justificatius, si escau.
b) La memòria econòmica i social, que ha d’incloure un apartat sobre l’impacte 

de gènere de les actuacions.
c) L’informe en què es determini l’ordenació detallada del sòl, amb esment es-

pecial dels usos admissibles en la zona de servei amb el nivell de detall propi d’un 
pla urbanístic derivat, i també la concreció de les característiques de les obres d’ur-
banització.

d) L’informe en què constin les comunicacions terrestres necessàries per a asse-
gurar l’accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del territori.

e) L’estudi d’avaluació [...].

Addició de noves lletres
Esmena 22
SP del Partit Popular de Catalunya (10)
D’addició d’una nova lletra f bis, a l’apartat 5 de l’article 13

[...] l’avaluació ambiental del pla de ports.
f bis) Les mesures necessàries d’adaptació i mitigació del canvi climàtic.
g) La resta de documents que [...].
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Article 14. Obres a la zona de servei portuària
Esmena 23
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De modificació de l’article 14 

1. Totes les obres tant d’infraestructura portuària com d’altre tipologia que es re-
alitzin en els espais marítims i en els espais terrestres a la zona de servei estan sot-
meses al control municipal destinades a finalitats relacionades amb usos portuaris 
de la zona de servei no estan sotmeses a llicència ni a cap altre acte de control pre-
ventiu municipal, i només poden ser suspeses pels Tribunals de Justícia competents.

2. La resta d’obres que es realitzin a la zona de servei estan sotmeses a control 
municipal.

Títol II. Organització administrativa portuària de la Generalitat

Capítol I. Organització

Article 16. Òrgans competents
Apartat 1
Esmena 25
SP del Partit Popular de Catalunya (11)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 16

1. Correspon al Govern definir la política portuària mitjançant l’establiment dels 
principis i objectius del sistema portuari de la Generalitat.

Apartat 2
Lletra B
Esmena 26
SP del Partit Popular de Catalunya (12)
D’addició a la lletra b, de l’apartat 2 de l’article 16

b) Dirigir i coordinar el sistema portuari de la Generalitat.

Capítol II. Ports de la Generalitat

Secció primera. Naturalesa jurídica

Article 17. Naturalesa jurídica
Apartat 4
Esmena 28
SP del Partit Popular de Catalunya (14)
De supressió de l’apartat 4 de l’article 17

[...] i amb altres administracions i ens públics.
4. Ports de la Generalitat pot adquirir, d’acord amb les normes per les quals es 

regeix, fins i tot com a beneficiari d’expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permu-
tar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, concertar crèdits, subscriure contrac-
tes, establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar recursos, exercir accions 
judicials i executar les activitats regulades per les lleis.

Secció segona. Organització

Article 18. Òrgans
Esmena 29
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’addició a l’article 18 

Article 18. Òrgans
1. Els òrgans de govern de Ports de la Generalitat són la presidència i el Comitè 

Executiu i el Consell Social Portuari i Marítim.
2. L’òrgan de gestió de Ports de la Generalitat és la Direcció General.
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Article 19 bis. El Comitè Executiu
Apartat 2
Esmena 30
SP del Partit Popular de Catalunya (15)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 19 bis

2. Les persones que representen les administracions locals han d’ésser dues, com 
a mínim, en representació dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha un 
port gestionat per Ports de la Generalitat, a proposta de les entitats municipalistes 
més representatives.

Apartat 4
Esmena 31
SP del Partit Popular de Catalunya (16)
D’addició a l’apartat 4 de l’article 19 bis

4. A les reunions del Comitè Executiu assisteix un secretari, amb veu i sense vot, 
designat pel president entre el personal de Ports de la Generalitat.

Addició de noves lletres
Esmena 32
SP del Partit Popular de Catalunya (17)
D’addició d’una nova lletra d bis a l’apartat 6, de l’article 19 bis

[...] la licitació dels contractes.
d bis) Proposar al conseller competent en matèria de port la persona a ocupar 

la Direcció General.
e) Autoritzar la inscripció [...].

Article 20. L’òrgan de gestió. La Direcció General

Apartat 2
Esmena 33
SP del Partit Popular de Catalunya (18)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 20

2. El director general és nomenat pel conseller competent en matèria de ports, a 
proposta del Comitè Executiu de l’entitat.

Capítol III. El Consell de Ports
Esmena 34
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
De modificació i supressió del Capítol III 

Capítol III. El Consell Social Portuari i Marítim
Article 27. Creació del Consell Social Portuari i Marítim
1. Es crea el Consell Social Portuari i Marítim com a òrgan de participació de la 

societat civil en la consulta i assessorament en matèria portuària a fi de cooperar en 
la consecució dels objectius que li són propis.

2. El Consell de Ports resta adscrit al departament competent en matèria de 
ports.

Article 28. Composició
El Consell de Ports és integrat per persones en representació de les administra-

cions competents en la matèria i representants dels món local, organitzacions sense 
afany de lucre, organitzacions pesqueres, organitzacions professionals vinculades al 
sector marítim, nàutic i al medi natural, plataformes i moviments socials vinculats 
a les infraestructures portuàries.

Article 29. Funcions
Corresponen al Consell Social Portuari i Marítim les funcions següents: 
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a) Actuar com a òrgan permanent de consulta entre el sector i l’Administració 
portuària.

b) Participar en l’elaboració dels instruments de planificació dels ports i ser 
agent actiu en la seva correcta execució.

c) Proposar projectes i actuacions concretes per a millorar la conservació dels 
espais naturals i les pràctiques tradicionals.

d) Proposar alternatives tècniques, normatives i polítiques que millorin la gestió 
de les infraestructures portuàries i de l’entorn litoral.

e) Vetllar pel correcte funcionament de les infraestructures i en cas contrari, de-
nunciar a les autoritats competents les infraccions detectades.

f) Fiscalitzar l’activitat de Ports de la Generalitat i de l’organimes o entitat com-
petent en cada port.

Article 30. Règim de funcionament
1. El Consell Social Portuari i Marítim s’ha de reunir en sessió ordinària al-

menys dos cops l’any i en tantes sessions extraordinàries com calgui, a proposta 
dels seus membres.

2. El funcionament del Consell Social Portuari i Marítim es regeix per les nor-
mes aplicables als òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

Article 27. Consell de Ports

Apartat 2
Esmena 35
SP del Partit Popular de Catalunya (19)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 27

2. El Consell de Ports funciona en Ple, en comissions, entre les quals ha de crear 
una comissió d’innovació i una comissió de vigilància del canvi climàtic, i en grups 
de treball.

Article 29. Funcions

Addició de noves lletres
Esmena 36
SP del Partit Popular de Catalunya (20)
D’addició de noves lletres b bis i b ter a l’article 29

[...] desplegament d’aquesta llei.
b bis) Emetre informes sobre la fixació de tributs portuaris i preus privats.
b ter) Emetre informes sobre la constitució de consorcis.
c) Col·laborar amb l’Administració portuària [...].

Títol III. Règim demanial i contractual

Capítol I. Règim jurídic del domini públic portuari

Article 31. Concepte de domini públic portuari

Esmena 37
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article 31

Article 31. Concepte de domini públic portuari
1. El domini públic portuari és constituït pels drets de titularitat i/o les servituds 

d’utilització de les superfícies d’aigua, els terrenys, els béns i els drets de titularitat  
o d’utilització i pas de l’Administració portuària i afectats als serveis i usos portua-
ris i, en particular: 
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a) Els béns de domini públic marítim adscrits a la Generalitat de Catalunya mit-
jançant el Reial decret 2876/1980, del 12 de desembre.

b) Sense perjudici de la titularitat dominical estatal del domini públic maritimo-
terrestre, les obres i les instal·lacions fixes que l’Administració portuària faci sobre 
el domini públic portuari i sobre el domini públic maritimoterrestre adscrit, i també 
els terrenys, les obres i les instal·lacions fixes que adquireixi conformement a dret, i 
les obres i les instal·lacions fixes d’ajuda a la navegació la construcció i la conserva-
ció de les quals es faci amb càrrec a recursos propis.

c) Les obres i les instal·lacions fixes construïdes pels concessionaris sobre el 
domini públic portuari i sobre béns de domini públic maritimoterrestre adscrit, i 
també els terrenys, les obres i les instal·lacions fixes adquirides per a ésser annexio-
nades als esmentats dominis, quan reverteixin a l’Administració portuària. Mentre 
no es produeix aquesta reversió, i sens perjudici de llur naturalesa i titularitat, res-
ten sotmeses a les potestats pròpies del domini públic portuari en allò que els sigui 
aplicable.

d) Els terrenys, les obres i les instal·lacions adscrits o que en el futur s’adscriguin 
a la Generalitat per a usos portuaris.

2. Els béns de domini públic portuari són imprescriptibles, inalienables i inem-
bargables.

3. La inscripció en el Registre de la Propietat del domini públic portuari i dels 
drets atorgats sobre aquest domini i la cancel·lació dels assentaments respectius 
s’han de dur a terme d’acord amb la legislació hipotecària.

Article 33. Tècniques de garantia de la integritat del domini públic 
portuari

Esmena 38
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 33

Article 33. Tècniques de garantia de la integritat del domini públic 
portuari
1. Les limitacions de la propietat sobre els terrenys contigus a la ribera del mar 

per raons de protecció del domini públic maritimoterrestre previstes en la legislació 
vigent de costes són plenament aplicables al domini públic maritimoterrestre sobre 
les que es trobin les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat.

2. L’Administració portuària pot recuperar per si mateixa i en qualsevol moment 
la possessió dels béns de domini públic portuari. En el procediment de recuperació 
ha de requerir l’informe del municipi on s’emplacin els béns.

3. L’Administració portuària pot recuperar en via administrativa la possessió dels 
béns de domini públic portuari, quan decaiguin o desapareguin el títol, les condi-
cions o les circumstàncies que legitimaven l’ocupació per terceres persones.

Secció segona. Canvi climàtic

Esmena 40
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
De modificació de tota la Secció segona 

Secció segona. Canvi climàtic
Article 35. Objectius de reducció de les emissions GEH de les infraestructures 

portuàries.
1. Els objectius de reducció de les emissions de GEH pels ports de Catalunya 

s’establiran amb l’objectiu d’emissions zero per al 2050 tal i com estableix la Llei 
16/2017 de Canvi Climàtic 
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2. És obligació de l’Administració portuària establir els objectius de reducció es-
pecífics i vinculants per a cada port en períodes de 5 anys.

3. Els objectius de reducció global de les emissions dels ports respecte a l’any 
base (1990) fins a l’objectiu emissions zero el 2050 són els següents: 

– 2030: 40%
– 2040: 60%
– 2050: 100%
4. L’Administració portuària elaborarà anualment un informe que inclogui el 

càlcul de l’inventari de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) globalment 
i per a cada port.

5. Els inventaris d’emissions permetran determinar els límits d’emissions quin-
quennals globalment i per a cada port que s’han d’ajustar als objectius de reducció 
del punt 3 d’aquest article. Els límits d’emissió de cada port seran vinculants i el seu 
incompliment serà motiu de sanció per part de l’Administració portuària, conside-
rarà extingit anticipadament el títol o contracte i recuperarà la gestió integral de la 
infraestructura portuària.

6. Les noves infraestructures o ampliacions de les infraestructures actualment 
existents que suposin un augment de GEH o de càrrega contaminant que tinguin 
una afectació directa sobre els nuclis poblacionals o ecosistemes litorals adjacents 
al port hauran de realitzar obligatòriament el tràmit d’avaluació ambiental estra-
tègica.

Article 36. Mesures per reduir les emissions de GEH del canvi climàtic en les 
infra estructures portuàries.

1. Impulsar la millora de l’eficiència energètica de les edificacions del domini 
portuari que permeti optimitzar i reduir el consum energètic.

2. Establir un pla d’autoproducció d’energia renovable de les instal·lacions por-
tuàries i de l’autoconsum.

3. Definir una estratègia per a l’electrificació total l’any 2025 dels tots els ports 
de Catalunya que permeti connectar a la xarxa elèctrica les embarcacions durant el 
període d’estada i amarrament.

4. Fomentar el model de pesca artesanal de proximitat i de baix impacte am-
biental.

5. Elaborar un programa de foment de la pràctica de la vela com a model nàutic 
lliure de l’ús de combustibles fòssils i emissions de GEH.

Article 37. Pla d’adaptació integral al canvi climàtic de les infraestructures por-
tuàries.

1. L’Administració portuària i el Departament competent han d’elaborar un pla 
de d’adaptació integral al canvi climàtic per a tots els ports de Catalunya que iden-
tificarà les debilitats de les infraestructures actuals, avaluarà dels impactes potenci-
als i les principals actuacions a realitzar per adaptar les infraestructures portuàries 
al canvi climàtic.

2. El pla d’adaptació ha d’incorporar: 
a. L’avaluació de l’estat actual de les infraestructures portuàries a Catalunya, 

així com dels sediments, aigües internes i dels sistemes naturals adjacents.
b. Un estudi tècnic de l’efecte de l’increment del mar, de l’augment de la fre-

qüència de fenòmens meteorològics i/o oceanogràfics d’elevada intensitat així com 
d’altres conseqüències del canvi climàtic sobre el litoral i les infraestructures por-
tuàries.

c. Objectius generals i específics tant ambientals com estructurals per a cada 
port.

d. Propostes d’actuacions sobre les infraestructures per a la mitigació d’aquests 
efectes sobre els ports.

e. Terminis de compliment dels objectius.
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f. L’obligatorietat per a qualsevol nova actuació dins del domini portuari de 
comptar amb una avaluació d’adaptació pel que fa als efectes del canvi climàtic 
sobre els ports.

3. El pla d’adaptació s’haurà d’actualitzar en períodes de 5 anys.
4. Les mesures d’adaptació al canvi climàtic específiques de les infraestructures 

portuàries derivades del pla d’adaptació seran d’obligat compliment per a tots els ports  
independentment si aquestes operacions no estan previstes en el títol o contracte 
concessional original.

5. En el cas que l’empresa concessionària no realitzi les actuacions proposades 
pel pla d’adaptació que han de garantir la seguretat estructural de la infraestructura 
enfront els efectes del canvi climàtic, l’Administració portuària considerarà extingit 
anticipadament el títol o contracte i recuperarà la gestió integral de la infraestruc-
tura portuària.

Article 38. Millora de la qualitat ambientals dels ecosistemes marins adjacents a 
les infraestructures portuàries.

1. L’Administració portuària es compromet a millorar la qualitat dels ecosiste-
mes marins del litoral amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat dels sistemes litorals 
així com del sector pesquer i conservar la biodiversitat marina com a principal me-
canisme de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

2. Per fer efectiva aquesta mesura, cada port presentarà un pla millora de l’en-
torn litorals adjacent a la infraestructura portuària en coordinació amb les admi-
nistracions competents i entitats de protecció del medi ambient tenint en comte es-
pecialment: 

a. Reduir les emissions de les embarcacions de pesca, activitats i indústries ma-
rítimes.

b. Restablir, conservar i gestionar de manera responsable els ecosistemes marins 
i litorals, amb l’impuls de polítiques de conservació de les praderies litorals com a 
embornals de carboni.

c. Reduir pressions antropogèniques que provoquin la destrucció d’hàbitats, la 
sobreexplotació o la contaminació.

d. Incentivar les modalitat de pesca de baix impacte ambiental per mitjà d’ajudes 
a la creació de cooperatives de pescadors de proximitat i respectuós amb el medi 
marí.

c. Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre l’impacte antropogènic i del 
canvi climàtic sobre els ecosistemes marins.

Article 39. Taxa d’emissions portuàries
1. Objecte i naturalesa
La taxa sobre les emissions de CO2 portuàries té per objecte gravar les emissions 

de CO2 que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emi-
ssions de GEH.

2. Fet imposable
Constitueix el seu fet imposable l’emissió de GEH en els vaixells en ports de Ca-

talunya.
3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les companyies por-

tuàries i les persones físiques o jurídiques que operen vaixells en un port de Ca-
talunya. Seran taxats els vaixells que utilitzin combustibles fòssils i tinguin més de  
7 metres d’eslora.

4. Quota tributària
La base imposable de l’impost és constituïda per la quantitat, en quilograms, 

d’òxids de nitrogen emesa durant l’estada al port del vaixell.
A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’aplicar els 

factors d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de 
l’Agència Europea de Medi Ambient.
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S’estableix un tipus impositiu general, que és de 3 euros per quilogram d’òxids 
de nitrogen.

5. Gestió, recaptació i inspecció
La taxa es cobrarà per l’autoritat portuària durant el període d’amarrament i 

maniobra d’entrada i sortida al port.
La recaptació es destinarà al Fons Climàtic.
Els departaments competents en matèria de medi ambient i Tributs de la Genera-

litat han de desenvolupar els detalls de l’impost amb la figura legal més adient a tal 
efecte i en el període fixat en les disposicions addicionals d’aquesta llei.

Addició de noves seccions

Esmena 41
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
D’addició d’una nova Secció segona bis 

Secció segona bis. Contaminació atmosfèrica
Article 40. Control de les emissions portuàries i xarxes de control.
1. L’Administració portuària conjuntament amb els Departaments competents 

en matèria de qualitat de l’aire han d’elaborar una estratègia de control de les emi-
ssions contaminants que avaluarà les concentracions del principals compostos con-
taminants i partícules en suspensió per a cada port seguint les recomanacions de la 
Directiva 2008/50/CE.

2. L’estratègia en matèria de qualitat de l’aire ha d’incorporar: 
a. L’anàlisi temporal de les concentracions dels principals contaminants atmos-

fèrics incloent òxids de nitrogen, òxids de sofre, material particulat incloent PM1o 
i PM2,5, ozó, monòxid de carboni així com metalls pesats (arsènic, cadmi, níquel, 
plom i mercuri).

b. L’elaboració d’un inventari global d’emissions d’aquest contaminants detallat 
per cadascun dels ports situats a Catalunya.

c. Objectius generals i específics de reducció de les emissions per a cada port se-
gons els objectius establerts en la Directiva 2008/50/CE.

d. Mesures de reducció de les emissions i les principals actuacions a desenvolu-
par en aquest àmbit.

e. Calendarització de les mesures i terminis de compliment dels objectius.
3. L’estratègia aprovada per l’Administració portuària és d’obligat compliment 

per a tots els ports, tant inclosos dins del règim concessional com els gestionats per 
Port de la Generalitat.

4. L’incompliment del objectius de reducció i/o la superació dels màxims de con-
centracions permesos per la Directiva de la UE 2008/50/CE seran objecte de l’aper-
tura d’un procediment sancionador. El Departament competent en matèria portuària 
podrà segons la gravetat de l’incompliment decretar extingit anticipadament el títol o 
contracte i recuperarà la gestió integral de la infraestructura portuària.

Article 41. Contingut de sofre en el combustible per a ús marítim.
1. L’Administració portuària prendrà les mesures necessàries per garantir que 

a partir del 2020 el combustible utilitzat per a ús marítim dins del domini portuari 
respecta les concentracions màximes de 0.1% de sofre en embarcacions i del 0.5% 
de sofre per ferris de passatgers establertes per la Directiva 2012/33/UE del Parla-
ment Europeu.

2. L’Administració portuària serà la responsable de fer complir aquest requisit 
i exigiran el seu compliment mantenint un registre verificable de les operacions de 
canvi de combustibles.

3. L’incompliment de l’apartat 1 d’aquest article suposarà l’aplicació del règim 
sancionador.
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4. L’Administració portuària vetllarà per a què els combustible venut dins dels 
port de Catalunya a partir del 2020 respecten el contingut màxim de sofre mantenint 
un registre públic de proveïdors locals de combustible per usos marítims.

Capítol III. Títols demanials

Secció primera. Normes comunes per a la tramitació, formalització, 
modificació, unificació i extinció de títols

Article 36. Procediment d’atorgament
Apartat 3
Esmena 46
SP del Partit Popular de Catalunya (21)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 36

3. En el cas d’inici a sol·licitud de la persona interessada, el procediment per a 
atorgar el títol habilitant d’autorització o de concessió s’ha de resoldre i notificar  
a la persona interessada en el termini de sis mesos. El venciment del termini esta-
blert per a dictar i notificar la resolució expressa determina l’estimació de la petició.

Article 39. Unificació dels títols habilitants
Apartat 3
Esmena 47
SP del Partit Popular de Catalunya (22)
De supressió a l’apartat 3 de l’article 39

3. El termini del títol unificat resultant no pot ésser superior al de la mitjana arit-
mètica dels terminis pendents de cadascun dels anteriors, ponderat, a criteri de l’Ad-
ministració portuària, per la seva superfície, el volum de negoci i d’inversió pendent 
d’amortitzar, amb l’actualització corresponent.

Secció segona. Garanties per a les autoritzacions i concessions 
demanials

Article 43. Garantia definitiva
Apartat 2
Esmena 48
SP del Partit Popular de Catalunya (23)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 43

2. La quantia de la garantia definitiva es fixa en un percentatge del 10% del més 
alt dels valors següents: 

a) El de la base imposable [...].

Secció quarta. La concessió demanial

Article 50. Durada de la concessió
Apartat 2
Esmena 49
SP del Partit Popular de Catalunya (24)
De supressió de l’apartat 2 de l’article 50

2. El termini de la concessió no pot excedir els vint-i-cinc anys, llevat del cas 
que s’hagin de fer obres de singular importància, cas en el qual pot arribar fins als 
cinquanta anys. En tot cas, en la fixació del termini de cada concessió s’han de tenir 
en compte la inversió que s’hi ha de fer, el període d’amortització, el termini d’exe-
cució de les obres i instal·lacions que el titular concessional es compromet a fer-hi i 
l’impacte econòmic previsible sobre l’explotació portuària.
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Article 51. Pròrroga del termini de la concessió

Apartat 1
Lletra C
Esmena 50
SP del Partit Popular de Catalunya (25)
De supressió de la lletra c, de l’apartat 1, de l’article 51

[...] l’empara del títol concessional vigent.
c) En el cas que la concessió sigui d’interès estratègic o rellevant per a l’Admi-

nistració portuària.
2. Les pròrrogues que [...].

Apartat 2
Esmena 51
SP del Partit Popular de Catalunya (26)
De supressió a l’apartat 2, de l’article 51

2. Les pròrrogues que possibilita aquest article les ha de demanar la persona 
 titular de la concessió, i l’Administració portuària ha de valorar en tot cas la conve-
niència d’autoritzar-les, d’acord amb els termes i terminis establerts en el títol con-
cessional, sense que en cap cas la durada de la pròrroga excedeixi de la meitat del 
termini inicial.

Article 58. Valor del rescat

Apartat 2
Lletra B
Esmena 52
SP del Partit Popular de Catalunya (27)
De supressió a la lletra b de l’apartat 2, de l’article 58

b) La pèrdua de beneficis de l’activitat que sigui imputable al rescat durant el pe-
ríode pendent de complir, amb un màxim de tres anualitats.

Secció cinquena. Llicència portuària per a activitats econòmiques i 
comunicació

Article 59. Les activitats econòmiques en les infraestructures portuàries
Apartat 2
Esmena 53
SP del Partit Popular de Catalunya (28)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 59

2. Aquestes activitats econòmiques, que han de tenir un interès per a l’explotació 
de la infraestructura portuària, es poden exercir, amb caràcter general, [...].

Capítol IV. Contractes administratius per a la construcció i gestió 
portuària

Article 71. Unificació de títols habilitants
Apartat 4
Esmena 56
SP del Partit Popular de Catalunya (29)
De supressió a l’apartat 4 de l’article 71

4. El termini de la concessió unificada no pot ésser superior al resultant de la 
mitjana dels terminis pendents de cadascuna d’elles, ponderat, a criteri de l’Ad-
ministració portuària, per la superfície, el volum de negoci i d’inversió pendent 
d’amortitzar, amb l’actualització corresponent.
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Capítol V. Regulació ambiental

Secció primera. Disposició comuna

Article 73. La protecció ambiental del domini públic
Apartat 1
Esmena 59
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
De modificació i supressió de l’article 73 

Article 73. La protecció ambiental del domini públic
1. L’Administració portuària ha de vetllar per la minimització de l’impacte sobre 

el medi natural i teixit urbà de l’activitat portuària ambiental de l’activitat i la sos-
tenibilitat del sistema portuari. A aquest efecte, ha d’aplicar criteris de prevenció, 
control i lluita contra la contaminació, d’estalvi de recursos, de protecció i recupe-
ració de l’entorn litoral, d’educació ambiental i de promoció de sistemes de gestió 
ambiental en les seves instal·lacions i les diferents àrees de l’activitat.

2. Cal, amb caràcter obligatori, presentar juntament amb la documentació exi-
gida per a l’atorgament del títol corresponent, un programa de protecció ambiental 
del domini públic amb el contingut i la tramitació que siguin fixats per reglament, 
que en tot cas ha d’incloure les mesures per a la protecció de la qualitat de les ai-
gües i del fons del domini públic portuari, sens perjudici de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental dins el procediment d’atorgament de llicència ambien-
tal d’activitat.

3. Cal, amb caràcter obligatori, fer una avaluació ambiental estratègica de ca-
dascuna de les noves activitats portuàries amb potencial contaminant, que en quan-
tifiqui l’augment d’emissions, amb la finalitat d’autoritzar-les o no en funció de les 
afectacions en una zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric i de la qualitat 
de l’aire de les poblacions de les zones properes al port.

Addició de nous apartats

Esmena 61
SP del Partit Popular de Catalunya (31)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 73

[...] poblacions de les zones properes al port.
4. L’Administració portuària en la protecció ambiental del domini públic ha de 

garantir la coordinació amb els ajuntaments afectats i amb la resta d’administra-
cions actuants en el litoral.

Secció segona. Dragatges en el domini públic portuari

Article 74. L’autorització de dragatge
Apartat 2
Esmena 62
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
De modificació de l’article 74 

Article 74. L’autorització de dragatge
1. L’execució d’obres de dragatge i l’abocament dels productes de dragatge en 

el domini públic portuari a sol·licitud de persona interessada estan sotmesos a una 
avaluació ambiental estratègica i a l’autorització de l’Administració portuària en els 
termes i les condicions que s’estableixin per reglament.

2. El material dragat serà el retorn a la dinàmica litoral complint la seva funció 
natural dins del sistema litoral i no podrà ser utilitzat per altres usos. s’ha de tornar 
a la dinàmica litoral si les seves característiques físiques, químiques i biològiques 
ho permeten. En qualsevol cas, la disposició final del material requereix l’autoritza-
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ció de l’òrgan administratiu competent per raó de la seva destinació, amb l’informe 
preceptiu previ dels municipis afectats i de l’Administració marítima.

Addició de nous apartats

Esmena 63
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició a l’article 74 

3. El sediment dragat serà que després d’un anàlisi per les seves característiques 
físico-químiques sigui considerat segons Llista Europea de Residus (LER) i el Regla-
ment 1272/2008 com a residu serà degudament tractat segons la legislació correspo-
nent i no podrà ser retornat a la dinàmica litoral.

Secció tercera. Abocaments en el domini públic portuari

Article 75. Prohibició d’abocaments
Apartats 1 i 2 
Esmena 64
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
De supressió de l’article 75, punts 1 i 2

Article 75. Prohibició d’abocaments
1. Resten prohibits els abocaments o emissions contaminants, sòlids, líquids o 

gasosos, en el domini públic portuari.
2. No tenen la consideració d’abocaments els reblerts amb materials i els dipòsits 

per a l’execució d’obres portuàries.

Apartat 3
Esmena 65
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
De modificació de l’article 75, punt 3

3. L’Administració portuària adoptarà les mesures necessàries per tal que les 
persones responsables d’un abocament no autoritzat procedeixin a la seva recollida 
o neteja i restitueixi íntegrament el dany ocasionat.

Apartat 5
Esmena 67
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
De modificació de l’article 75, punt 5

5. L’Administració portuària obrirà un procediment sancionador a les persones 
responsables de qualsevol tipus d’abocament no autoritzat en el domini portuari.

Secció cinquena. Sorolls i emissions a l’atmosfera en el domini públic 
portuari

Article 79. Prevenció i control de la contaminació atmosfèrica i acústica
Apartat 2
Esmena 69
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)
De supressió del punt 2 de l’article 79 

2. En les operacions de càrrega, descàrrega, manipulació i emmagatzematge 
d’hidrocarburs, de materials i productes sòlids pulverulents i d’altres que pugin 
afectar la qualitat de l’aire les empreses habilitades han d’adoptar les mesures tèc-
niques de prevenció adients així com les altres especíques que siguin fixades regla-
mentàriament.
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Addició de nous apartats

Esmena 70
SP del Partit Popular de Catalunya (32)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 79

[...], atesa la importància de la zona com a corredor de cetacis.
4. Els titulars de vaixell i embarcacions amb sistema de propulsió o manteni-

ment que puguin afectar la qualitat de l’aire hauran d’adoptar les mesures tècniques 
i d’operació adients per reduir les emissions de gasos o partícules contaminants.

Addició de nous articles

Esmena 71
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
D’addició d’un nou article 79 bis 

Article 79 bis. Pla de prevenció i de gestió de residus i plàstics en el sistema por-
tuari català.

1. El Pla té per objecte establir els mecanismes per reduir la generació i la pro-
ducció de residus especialment, de plàstics en el sistema portuari català per tal 
d’assolir un millor qualitat ambiental, reduir l’impacte dels plàstics en la Mar Me-
diterrània i promoure un model circular i d’ús racional dels béns comuns naturals.

2. El Pla ha d’establir els objectius següents: 
a. Reduir un 20% abans del 2021 i un 40% abans del 2030 la generació de resi-

dus respecte l’any 2010 dels residus generats en el sistema portuari català.
b. Incrementar un 60% el pes de la fracció reutilitzable i reciclable com el paper, 

metalls, vidre, plàstics i matèria orgànica, i un 80% abans del 2030.
c. Reciclar el 75% dels envasos no industrials abans del 2030.
3. El Pla ha d’incloure mesures d’anàlisi i avaluació de la contaminació de plàs-

tics en les aigües internes i àrees properes als ports de Catalunya.
4. És necessari establir mesures de prevenció, reutilització i disminució de la ge-

neració de residus. A tal efecte, el Pla ha d’incloure les següents mesures: 
a. No es permetrà la venda, distribució i ús de plats, coberts, gots, tasses o safa-

tes alimentàries d’un sol ús fets amb plàstics, excepte que siguin compostables, dins 
del domini portuari català.

b. Els establiments comercials com restaurants i botigues establertes dins del do-
mini portuari no podran distribuir bosses de plàstics lleugeres d’un sol ús i es fomen-
tarà l’ús de bosses fetes amb materials de llarga durada o compostables.

c. Es prohibeix l’ús de les tovalloletes humides en tot el domini portuari.
d. Promoure accions de sensibilització per evitar l’abocament de residus direc-

tament a les aigües portuàries i marines per evitar la degradació dels ecosistemes 
marins.

e. Elaborar campanyes de sensibilització i conscienciació del reciclatge en les 
embarcacions com en les instal·lacions situades dins del domini portuari per fomen-
tar el separació del residus.
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Secció sisena. Sòls i fons marins contaminats en el domini públic 
portuari

Article 80. Mesures per a prevenir la contaminació dels terrenys i els 
fons marins de domini públic portuari
Apartats 1 i 2
Esmena 72
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (24)
De supressió, modificació i addició dels punts 1 i 2 de l’article 80 

Article 80. Mesures per prevenir la contaminació dels terrenys i fons 
marins de domini públic portuari
1. L’Administració portuària ha d’incloure, si escau, en els títols habilitants per 

a la utilització o l’ocupació del domini públic portuari condicions específiques que 
comportin l’adopció de mesures destinades dirigides a prevenir la contaminació dels 
terrenys i els fons marins situats inclosos en a la zona de servei portuària, inclosa 
l’emissió d’informes de caràcter preliminar i periòdics de situació.

2. La declaració d’un sòl o fons marí com a contaminat segons la legislació ac-
tual obliga el subjecte a la persona jurídica responsable a dur a terme realitzar les 
actuacions necessàries per procedir a la seva a fer-ne la recuperació ambiental en els 
termes i terminis determinats per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya 
o l’Administració portuària, segons els casos.

Apartat 3
Esmena 73
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (25)
De modificació del punt 3 de l’article 80 

3. L’Administració portuària ha d’iniciar iniciarà un procés sancionador contra 
els responsables de processos de contaminació.

Addició de nous articles

Esmena 74
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
D’addició d’un nou article 80 bis

Article 80. Taxa per generació de residus
1. La taxa per generació de residus dins del domini portuari té per objecte gravar 

la generació de residus que produeixen usuàries, entitats i empreses dins del domi-
ni portuari que tingui per objectiu fomentar la reducció de la generació de residus.

2. En aplicació del principi de pagament per generació, la base imposable ha 
d’incloure paràmetres de diferenciació segons tipologia de residu i quantitat gene-
rada que fomentin la reducció de la generació per cada usuària, establiment o em-
presa.

3. Les dades obtingudes en l’aplicació de la taxa per generació han de garantir 
el principi de transparència i per tant, les usuàries, entitats i empreses han de rebre 
de manera desglossada la informació del pagament de la taxa, la tipologia i el vo-
lum de residus generats anualment. Alhora, la Generalitat ha de garantir l’accessi-
bilitat de les dades globals i segmentades de la generació, reutilització i reciclatge 
de residus de tot el sistema portuari català.

4. La taxa per generació de residus és finalista i es destinarà a finançar les cam-
panyes de sensibilització de la reducció de la generació de residus i de l’increment 
del reciclatge així com a mitigar i reparar l’impacte dels residus i especialment, dels 
plàstics en la Mar Mediterrània.

5. El Govern de la Generalitat haurà d’elaborar aquesta taxa abans del 2021.



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 129 

Secció setena. Transvasaments de sorra

Article 81. Actuacions de transvasament de sorra i de conservació de la 
costa
Apartats 2 i 3 
Esmena 75
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (26)
D’addició a l’article 81 

Article 81. Actuacions de transvasament de sorra i de conservació de la 
costa
1. L’Administració portuària ha de promoure la minimització dels efectes de les 

infraestructures portuàries sobre les platges i el transport de sediments, en el marc 
de la gestió integrada del litoral i del conjunt d’agents que hi actuen.

2. Correspon a l’Administració portuària, en els termes que s’estableixin re-
glamentàriament, l’autorització i control de les operacions de gestió de sediments 
litorals de l’entorn portuari i dels seus transvasaments, inclosos els dragatges de 
 manteniment de les bocanes per efecte de la dinàmica litoral que efectuïn els titulars 
de la gestió de les infraestructures portuàries d’acord amb els corresponents títols 
concessionals i contractuals. En la tramitació d’aquestes actuacions ha de garantir la 
coordinació amb els ajuntaments afectats, administracions competents en el litoral 
així com entitats de protecció del medi natural i societat civil.

3. L’Administració portuària impulsarà actuacions de manteniment de platges i 
protecció dels trams de costa en l’entorn portuari que permetin mantenir els fluxos 
naturals de sediment i la qualitat ambiental del litoral.

Article 85. Protecció portuària

Esmena 77
GP de Ciutadans (6)
De supressió, modificació i addició a l’article 85 

Article 85. Protecció portuària
1. Correspon a l’Administració portuària, Sens perjudici del que disposa la nor-

mativa de protecció de les infraestructures crítiques i les respectives competències 
d’altres administracions públiques, correspon a l’Administració portuària: 

a) L’exercici de les funcions d’autoritat de protecció portuària, en la forma esta-
blerta per la legislació sectorial sobre millora de la protecció portuària.

b) Efectuar i aprovar les avaluacions de protecció portuària, i aprovar, modificar 
o revisar els plans de protecció portuària, amb l’informe previ i vinculant del depar-
tament competent en matèria de seguretat.

c) Nomenar els oficials de protecció portuària.
d) Coordinar, executar i supervisar l’aplicació de les mesures establertes per la 

legislació sobre millora de la protecció dels vaixells i les instal·lacions portuàries 
davant l’amenaça d’actes il·lícits deliberats, sens perjudici de les competències de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de les competències i d’altres òrgans 
de les administracions públiques, i de les responsabilitats que en aquesta matèria 
corresponen als usuaris i als concessionaris.
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Títol IV. Els serveis en el sistema portuari

Capítol I. Els serveis portuaris

Article 86. Concepte, classes i règim jurídic dels serveis portuaris
Apartat 3
Lletra F
Esmena 78
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
De modificació del punt 3.f de l’article 86 

L’Administració portuària pot impulsar actuacions de manteniment de platges 
i protecció dels trams de costa en l’entorn portuari que, essent complementàries o 
substitutives del transvasament de sorra, n’incrementin l’efectivitat.

Capítol VI. Règim jurídic dels elements portuaris

Secció segona. Règim específic

Article 101. Règim dels punts d’amarratge i les places d’aparcament a 
terra
Apartat 6
Esmena 81
GP de Ciutadans (7)
De modificació de l’apartat 6 de l’article 101

6. Els plans directors urbanístics hauran de preveure els usos habitacionals, re-
sidencials, hotelers o altres tipologies d’usos i activitats turístiques dels artefactes  
i els que es permetin a les zones de serveis del port.

Títol V. Règim econòmic financer del sistema portuari

Capítol I. Normes generals sobre el règim economicofinancer

Article 107. El principi d’autosuficiència financera

Addició de nous articles

Esmena 82
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (27)
D’addició d’un nou article 107 bis 

Article 107. Nàutica popular
Als efectes d’aquesta llei es considera nàutica popular l’activitat recreativa que 

es desenvolupa en embarcacions que no superen el 7 metres d’eslora amb una po-
tència màxima instal·lada de motor de màxim 18 kW.

L’Administració portuària ha de garantir que el 50% dels amarratges ofertats en 
el sistema portuari català estan destinats a la nàutica popular.

Capítol III. Taxes portuàries per la utilització privativa del domini públic 
portuari

Secció primera. Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari 
(T01)

Article 123. Exempcions
Lletres C i D
Esmena 84
GP de Ciutadans (8)
De modificació i addició a l’article 123

Article 123. Exempcions
Resten exempts de la taxa per ocupació privativa del domini públic portuari: 
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a) La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta ins-
titució en matèria de salvament marítim.

b) Les entitats sense finalitats lucratives legalment constituïdes l’activitat de les 
quals estigui exclusivament vinculada a l’atenció de tripulants i passatgers.

c) L’Administració de la Generalitat, l’Administració General de l’Estat, l’Ad-
ministració local o les entitats que en depenen quan actuïn, en l’àmbit de les seves 
respectives competències, i porten a terme activitats de vigilància, de repressió de 
contraban, de salvament i de lluita contra la contaminació marina, les relacionades 
amb la defensa nacional, la inspecció i protecció del medi marí i costaner, protec-
ció dels recursos pesquers, lluita contra el tràfic il·lícit de drogues i la de seguretat 
pública.

d) L’ocupació realitzada conforme a l’ús habitual d’aquelles superfícies d’ús pú-
blic i gratuït com els accessos, vials i zones verdes. L’Autoritat portuària correspo-
nent haurà de determinar precisament aquestes superfícies.

Article 125. Elements de quantificació de la taxa

Apartat 4
Esmena 85
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (28)
De modificació del punt 4 de l’article 125 

Classe ús Tipus de gravamen

Terrenys Aigua
Obres i 

instal·lacions

Comercial 3,00% 3,00% 3,60%
Industrial 3,00% 3,00% 3,60%
Logístic 3,00% 3,00% 3,60%

Nàutic esportiu 4,00% 4,00% 4,60%
Pesquer 2,00% 2,00% 2,40%
Atípic 5,00% 5,00% 6,00%
Port esportiu íntegre en règim 
concessió 3,00% 3,00% 3,60%

Article 126. Quota tributària primària

Apartat 3
Lletra B
Esmena 86
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (29)
De supressió del punt 3 b) de l’article 126

b) La quota íntegra primària de la taxa, si escau, reduïda és reduïble en un 20% 
en ocupacions de superfície superiors als 5.000 metres quadrats destinades a l’acti-
vitat nàutica esportiva i a la reparació i conservació d’embarcacions.

Apartat 4
Lletra A
Esmena 87
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (30)
De supressió del punt 4 a) de l’article 126

a) Bonificació per inversió: els contribuents que facin una inversió econòmica en 
el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la potenciació de l’acti-
vitat nàutica esportiva que afectin la infraestructura portuària i la superestructura 
per a potenciar la millora i la qualitat del servei poden sol·licitar l’aplicació d’una 
bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i, si escau, reduïda de la taxa per 
cada 200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot 
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el termini concessional, sempre que s’hagi acordat i documentat prèviament el ter-
mini d’execució.

Esmena 88
SP del Partit Popular de Catalunya (33)
D’addició a la lletra a de l’apartat 4, de l’article 126

a) Bonificació per inversió: els contribuents que facin una inversió econòmica en 
el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la potenciació de l’acti-
vitat nàutica esportiva que afectin la infraestructura portuària i la superestructura 
per a potenciar la millora i la qualitat del servei poden sol·licitar l’aplicació d’una 
bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i, si escau, reduïda de la taxa per 
cada 200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot 
el termini concessional, sempre que s’hagi acordat i documentat prèviament el ter-
mini d’execució. En el supòsit que la inversió no es produís en el temps estipulat, la 
bonificació serà revertida per un tems igual al retard en la seva finalització.

Lletra D
Esmena 89
SP del Partit Popular de Catalunya (34)
De modificació de la lletra d, de l’apartat 4 de l’article 126

d) Bonificació per foment de la nàutica lleugera o sense motor: els contribuents 
que destinin espais per al foment de la nàutica lleugera o sense motor poden sol·lici-
tar l’aplicació d’una bonificació del 95% del còmput dels metres quadrats destinats 
a aquesta activitat, amb l’obligació de repercutir-hi la bonificació. S’aplica sobre la 
part de la quota íntegra primària i, si escau, reduïda i bonificada que correspongui.

Per a obtenir aquesta bonificació, cal que la federació esportiva que correspongui 
certifiqui l’activitat realitzada.

Esmena 90
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (31)
De modificació del punt 3.3 de l’article 126

3.3. Bonificació per foment de la vela: les persones contribuents que destinin es-
pais per al foment de la vela poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 90% 
del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta activitat. S’aplica sobre la part 
de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada que correspongui.

Addició de noves lletres

Esmena 91
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (32)
D’addició del punt 4 g) de l’article 126

g) Bonificació especial per manteniment de platges: els ports esportius gestio-
nats íntegrament en règim de concessió que participin activament en el manteniment 
dels trams de costa del seu entorn poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
5% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada de la taxa per cada 
200.000 euros d’inversió en aquest manteniment, que no estigui previst a les obliga-
cions concessionals. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini conces-
sional i serà justificada degudament davant l’Administració portuària.

Esmena 92
SP del Partit Popular de Catalunya (35)
D’addició d’unes noves lletres g i h, a l’apartat 4, de l’article 126

[...] i, si escau, reduïda i bonificada que correspongui.
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g) Bonificació de les superfícies d’ús públic i gratuït: les persones contribuents 
corresponents a ports esportius gestionats en la seva totalitat en règim de concessió, 
poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50% en el còmput de la superfície 
no edificada que correspongui a accessos, vials, zones verdes i àrees d’ús públic i 
gratuït. S’aplica sobre la part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda o boni-
ficada que correspongui.

h) Bonificació especial per manteniment de platges: els ports esportius gestio-
nats íntegrament en règim de concessió que participin activament en el manteni-
ment dels trams de costa del seu entorn poden sol·licitar d’aplicació d’una bonifi-
cació del 5% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda o bonificada de la taxa 
per cada 200.000 euros d’inversió en aquest manteniment, que no estigui previst a 
les obligacions concessionals. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el ter-
mini concessional.

5. Es limita l’aplicació de reduccions, [...].

Capítol IV. Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic 
portuari

Secció primera. Taxa d’entrada i estada de vaixells (TA1)

Article 152. Quota tributària
Apartat 1
Esmena 95
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (33)
De modificació del punt 1 de l’article 152

1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 0,50 
euros per cada 100 tones de registre brut (o per cada 100 unitats d’arqueig) o fracció 
i pel temps d’utilització del domini públic portuari. La quantitat així obtinguda es 
modula mitjançant l’aplicació dels coeficients següents: 

a) Per a vaixells de 0 a 10 GT: 0,80.
b) Per a vaixells de més de 10 a 100 GT: 0,85.
c) Per a vaixells de més de 100 a 400 GT: 0,90.
d) Per a vaixells de més de 400 a 4.000 GT: 1,05.
e) Per a vaixells de més de 4.000 a 6.000 GT: 1,15
f) Per a vaixells de més de 6.000 GT: 1,25.

Apartat 2
Lletra E
Esmena 96
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (34)
De supresssió del punt 2.e de l’article 152

2.1 La quota íntegra de la taxa, modulada d’acord amb els coeficients referits a 
l’apartat anterior, es redueix en la proporció que correspongui quan es presenta al-
guna de les circumstàncies següents: 

a) El tipus de navegació, atenent les emisions emeses.
b) Per la utilització d’instal·lacions en règim d’autorització o concessió adminis-

trativa.
c) Per estades prolongades.
d) Per arribada forçosa.
e) Per creuers turístics.
f) Transport marítim en curta distància, sempre que compleixi els estàndards 

ambientals.
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Apartat 5
Esmena 97
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (35)
De supressió del punt 5 de l’article 152

5. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 40% si les operacions portuàries 
d’entrada i estada tenen lloc en infraestructures portuàries o altres béns de domini 
públic portuari en règim d’autorització o concessió administrativa, sempre que es 
compleixin els estàndards ambientals.

Apartat 6
Lletra A
Esmena 98
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (37)
De supressió del punt 6.a de l’article 152

Tenint en compte una estada prolongada, la quota íntegra de la taxa es redueix 
en un 50% en els casos següents: 

a) Vaixells turístics locals.
b) Vaixells destinats al dragatge i a l’avituallament.
c) Vaixells destinats a la prestació de serveis portuaris generals o específics.
d) Vaixells destinats a l’aqüicultura o a constituir vivers flotants.
e) Embarcacions professionals dedicades al lloguer, amb o sense patró.
f) Vaixells en construcció, reparació, transformació i desballestament.
g) Vaixells pesquers l’última operació de descàrrega o transbord dels quals s’ha-

gi efectuat al port i estiguin a l’atur biològic o veda.
h) Vaixells en dipòsit judicial.
i) Vaixells, inclosos els pesquers, inactius.
j) Altres vaixells l’estada dels quals sigui superior a un mes

Apartat 9
Esmena 99
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (36)
De supressió de punt 9 de l’article 152

9. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% si el vaixell té la consideració 
de creuer turístic i compleix els estàndards ambientals.

Apartat 13
Esmena 100
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (38)
De supressió del punt 13 de l’article 152

13. Si els vaixells operats per un mateix navilier o de creuer turístic o, si escau, 
de diferents companyies navilieres però que disposin d’acords d’explotació com-
par-tida, fan més de dotze escales en una mateixa infraestructura portuària durant 
l’any natural, i compleixen els estàndards ambientals, els obligats tributaris poden 
sol·lici-tar l’aplicació de les bonificacions detallades en la taula següent.

Secció sisena. Taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5)

Article 183. Quota tributària
Apartats 13 i 14
Esmena 103
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (39)
De modificació dels punts 13 i 14 de l’article 183

13. Quan les embarcacions d’esbarjo d’eslora màxima inferior a 7 metres fon-
degin o atraquin en espais de la zona de servei destinats a la nàutica popular, les 
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persones obligades tributàriament poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
70% de la quota íntegra de la taxa.

14. En els molls destinats a les persones jubilades del sector pesquer, la bonifi-
cació que es pot aplicar ha de ser del 50% per les persones propietàries d’embarca-
cions en edat legal de jubilació, prèvia acreditació de la seva condició de persona 
jubilada de la pesca per part de la Confraria de Pescadors.

Aquestes bonifcació és aplicable a totes les infraestructures portuàries situades 
a Catalunya.

Capítol VII. Cànon per prestació de serveis portuaris específics i 
desenvolupament d’activitats comercials i industrials i realització d’usos 
lucratius

Article 209. Import

Esmena 104
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De modificació de l’article 209

«Article 209. Import
L’import del cànon s’estableix sobre el volum de les activitats en una quantia de 

fins al 5% de la facturació en funció dels tipus d’activitat, del seu interès portuari, 
de la quantia de la inversió i dels beneficis previstos. Les activitats que es portin a 
terme pel foment de l’esport de la vela i d’altres esport nàutics, així com els ingressos 
per quotes de manteniment que hauran d’acreditar-se, en cap cas estaran subjectes 
al cànon d’activitat.»

Esmena 105
SP del Partit Popular de Catalunya (36)
De modificació de l’article 209

L’import del cànon s’estableix sobre el volum de les activitats en una quantia de 
fins al 5% de la facturació en funció dels tipus d’activitat, del seu interès portuari, 
de la quantia de la inversió i dels beneficis previstos.

Addició de nous apartats

Esmena 106
GP de Ciutadans (9)
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 209

Article 209. Import
1) L’import del cànon s’estableix sobre el volum de les activitats en una quantia  

de fins al 7% de la facturació en funció dels tipus d’activitat, del seu interès portuari, de  
la quantia de la inversió i dels beneficis previstos.

2) En cap cas, la quantia resultant de la suma de les quotes corresponents a la 
taxa per ocupació del domini públic portuari i el cànon per prestació de serveis po-
drà ésser superior al 15% de la facturació.

Addició de nous articles

Esmena 107
SP del Partit Popular de Catalunya (37)
D’addició d’un nou article 209 bis

Article 209 bis. Bonificacions.
1. Bonificació per activitats de foment de l’esport. Les persones contribuents que 

duguin a terme activitats de foment de l’esport poden sol·licitar una bonificació del 
50% de la facturació de dites activitats en el còmput del cànon.
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2. Bonificació per organització de regates i concursos. Les persones contribuents 
que organitzin regates i concursos poden sol·licitar una bonificació del 100% del 
cànon corresponent als ingressos d’aquestes activitats.

3. Bonificació per organització de cursos destinats a persones afectades per mi-
nusvàlues físiques i psíquiques. Les persones contribuents que organitzin cursos des-
tinats a persones afectades per minusvàlues físiques i psíquiques poden sol·licitar 
una bonificació del 100% del cànon corresponent als ingressos d’aquests cursos.

Esmena 108
SP del Partit Popular de Catalunya (38)
D’addició d’un nou article 209 ter

Article 209 ter. Exempció 
Resten exempts del còmput del cànon aquells ingressos que efectuen els ocupants 

dels amarratges en concepte de subministrament d’energia i aigua i de manteniment 
de les instal·lacions comunes.

Llibre quart. Règim de policia i sancionador

Títol I. Règim de policia

Capítol II. Mesures de policia

Article 228. Negativa a l’entrada i a la prestació de serveis i activitats
Apartat 1
Esmena 109
SP del Partit Popular de Catalunya (39)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 228

1. Les persones responsables de la gestió d’una infraestructura portuària, sens 
perjudici del que estableix la legislació de l’Estat en matèria de ports i marina mer-
cant, resten facultades per a denegar l’entrada, la prestació de serveis portuaris o la 
realització d’activitats econòmiques, en els supòsits següents: 

Títol II. Infraccions i sancions

Capítol I. Infraccions administratives

Secció primera. Disposicions generals

Article 230. Prescripció de les infraccions
Apartat 1
Esmena 110
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (40)
De modificació del punt 1 de l’article 230

1. El termini de prescripció de les infraccions establertes en aquesta llei és de 
deu anys per a les molt greus, cinc anys per a les greus i tres anys per a les lleus.

Secció segona. Infraccions en matèria portuària

Article 231. Tipificació
Apartat 1
Lletra V
Esmena 111
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (41)
De supressió del punt 1.v de l’article 231

v) Abocar productes contaminants líquids, sòlids o gasosos en la zona de servei 
portuària.
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Apartat 3

Addició de noves lletres

Esmena 112
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (42)
D’addició d’un nou punt 3.e bis i 3.f bis a l’article 231

e) Superar els límits d’emissió a l’atmosfera de compostos contaminants i partí-
cules establerts a l’article 40 o subministrar combustible per a ús marítim que superi 
el llindar de concentració màxima establert en l’article 

f) Qualsevol tipus d’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquids, 
sòlids o gasosos, i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a un entorn 
terrestre, marítim o fluvial inclòs a la zona de servei portuari.

Capítol II. Sancions administratives

Secció primera. Disposicions generals

Article 239. Prescripció de les sancions
Apartat 1
Esmena 113
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (43)
De modificació del punt 1 de l’article 239

1. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als deu anys, 
les imposades per infraccions greus als cinc anys i les imposades per infraccions 
lleus als tres anys.

Disposicions addicionals

Segona. Categories dels ports esportius

Esmena 114
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (44)
De supressió de la disposició addicional segona

Segona. Categories dels ports esportius
El reglament que ha de regular la forma i els efectes de les categories dels
ports esportius a què es refereix l’article 7 s’ha d’aprovar en el termini d’un any
a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Tercera. Foment de la navegació esportiva a vela

Esmena 115
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (45)
De supressió i modificació de la disposició addicional tercera

Tercera. Foment de la navegació esportiva a vela
L’Administració portuària, amb la col·laboració de les federacions esportives re-

presentatives de cada activitat, ha de promoure les accions que resultin pertinents, 
en desplegament del que estableix aquesta llei, a fi de fomentar les activitats nauti-
coesportives, i de manera especial la navegació esportiva a vela.

L’Administració portuària, amb la col·laboració de les entitats representatives 
del sector, ha de promoure en un termini de 6 mesos les accions necessàries que 
resultin pertinents, en desenvolupament de les previsions d’aquesta llei, a fi i efecte 
d’apropar i fomentar la navegació esportiva a vela a les classes populars.

A tal efecte, el Govern ha de presentar una estratègia i un calendari d’execució 
per a que el 2022 totes les escoles públiques situades en municipis i comarques cos-
taneres introdueixin una assignatura de navegació a vela en el currículum educatiu 
de l’educació primària i secundària.
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Sisena. Nàutica popular

Esmena 116
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (46)
De supressió de la disposició addicional sisena

1. L’Administració portuària ha de vetllar perquè el sistema portuari ofereixi un 
nombre raonable d’amarratges destinats a la nàutica popular sobre el nombre total 
d’amarratges que s’ofereixen, destinats preferentment a la progressiva incorporació 
d’embarcacions d’un nivell baix d’emissions, en els termes que s’estableixin per re-
glament, el qual ha d’especificar el percentatge sobre el nombre total d’amarratges 
oferts.

2. Als efectes d’aquesta disposició es considera nàutica popular la que es practica 
en embarcacions que no superen els set metres d’eslora.

Setena. Marines interiors de Santa Margarida i Empuriabrava

Apartats 5 i 6 
Esmena 117
SP del Partit Popular de Catalunya (40)
De supressió dels apartat 5 i 6 de la disposició addicional setena

[...], inclosos els canals o vials navegables.
5. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, atenent la consideració de la marina 

d’Empuriabrava, com a sistema viari navegable integrat en el corresponent instru-
ment d’ordenació territorial o urbanística, exerceix les funcions de conservació, 
manteniment i vigilància del conjunt de la urbanització maritimoterrestre, inclosos 
els canals o vials navegables, en els termes que s’acordin amb l’Administració por-
tuària.

6. L’Ajuntament de Roses, en el cas de la marina de Santa Margarida, i l’Ajunta-
ment de Castelló d’Empúries, en el cas de la marina d’Empuriabrava, han d’establir 
en les ordenances municipals respectives, en el marc de la legislació vigent en matè-
ria de finances locals, les taxes i altres tributs exigibles com a contraprestació de les 
tasques i les funcions que aquesta llei els atribueix, i també els derivats d’actuacions 
extraordinàries de conservació, reparació o rehabilitació dels elements de la urbanit-
zació maritimoterrestre, inclosos els canals o vials navegables.

7. Els titulars de les dàrsenes [...].

Vuitena. Planejament urbanístic

Esmena 118
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (47)
De supressió de la disposició addicional vuitena

Vuitena. Planejament urbanístic
1. Les infraestructures portuàries que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta 

llei no disposin de planejament derivat han de ser ordenades mitjançant la figura del 
pla director urbanístic portuari, que pot incloure’n una o diverses existents.

2. El planejament urbanístic vigent a l’entrada en vigor d’aquesta llei pot modi-
ficar-se sense introduir alteracions substancials, entre els quals la modificació del 
perímetre de la zona de servei portuari. Altrament, l’ordenació urbanística requereix 
un pla director urbanístic portuari.
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Disposicions finals

Primera. Habilitació

Esmena 120
SP del Partit Popular de Catalunya (41)
D’addició a la disposició final primera

Primera. Habilitació
1. Es faculta el Govern i el conseller competent en matèria de ports perquè, en 

el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, dictin les disposicions 
necessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei, i, especialment, per a dictar un re-
glament d’explotació i policia aplicable al conjunt de les instal·lacions integrades en 
el sistema portuari català i que tingui en compte les especificitats de cadascuna de 
les zones de gestió.

2. S’autoritza el conseller competent en matèria de ports perquè, en el termini 
d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, dicti les disposicions de desplega-
ment que siguin procedents en matèria de tributs portuaris, en els casos establerts 
per aquesta llei.

Exposició de motius

I

Esmena 121
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió i modificació de l’Exposició de motius secció I 

I
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre els ports situats en 

territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès general, en virtut 
del que disposa l’article 140 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Aquesta competència inclou en tot cas el règim jurídic, la planificació i la ges-
tió de tots els ports i instal·lacions portuàries; la gestió del domini públic necessari 
per a prestar el servei; el règim econòmic dels serveis portuaris, especialment les 
potestats tarifària i tributària, i la delimitació de la zona de serveis dels ports i la 
determinació dels usos, els equipaments i les activitats complementàries dins el re-
cinte portuari.

L’Estatut reforça, així, la competència exclusiva que l’article 9.15 de l’Estatut del 
1979 atribuïa a la Generalitat en aquesta matèria i a l’empara de la qual es va apro-
var la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya, la primera manifestació nor-
mativa en aquesta matèria, que es va promulgar en desplegament de la competència 
assumida en l’Estatut, per a constituir el marc d’ordenació tant dels ports gestionats 
directament per l’Administració de la Generalitat, com dels construïts i explotats en 
règim de concessió administrativa.

La Llei 5/1998 va ser completada mitjançant el Reglament de policia portuària, 
aprovat pel Decret 206/2001, del 24 de juliol; el Reglament de desplegament de la 
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, aprovat pel Decret 258/2003, del 
21 d’octubre, i el Reglament de marines interiors de Catalunya, aprovat pel Decret 
17/2005, del 8 de febrer. Aquest conjunt de normes, que constitueixen el corpus le-
gislatiu portuari, ha ordenat el sistema portuari de Catalunya durant els últims anys. 
Encara que, en termes generals, els seus resultats poden qualificar-se de satisfacto-
ris, en l’actualitat, hi ha importants raons que aconsellen reformar el règim jurídic 
dels ports, amb la finalitat d’optimitzar aquest sector clau de les infraestructures.

En primer lloc cal fer esment de les circumstàncies territorials, econòmiques i 
socials, derivades del fet que Catalunya té una forta vinculació amb el mar, materia-
litzada en l’existència de ports esportius, pesquers, comercials, industrials i mixtos, 
amb un notable desenvolupament econòmic vinculat al turisme de qualitat massiu.
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En tots aquests àmbits hi ha dades objectives que revelen la transformació soferta 
pel sector portuari des de l’aprovació de la Llei 5/1998, amb una especial incidència 
en el fet que actualment el sistema portuari es troba sobresaturat d’infraestructures 
portuàries, de mitjana una cada 17 quilòmetres costa, i amb taxes d’ús de les embar-
cacions d’aproximadament 4 dies per any cal donar prioritat a la prestació de serveis 
respecte a la construcció de noves infraestructures.

A tall d’exemple, el model turístic de sol i platja íntimament lligat al luxe i a la 
nàutica esportiva ha arraconat la pràctica de la nàutica popular i de models no con-
taminants de nàutica com la vela dins del sistema portuari català, elititzant-ne les 
infraestructures i allunyant-les de les classes populars.

A tall d’exemple, la necessitat d’un tractament adequat de la nàutica esportiva, 
que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor es-
tratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar 
la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que 
permeti incrementar el nombre d’operadors i d’usuaris que desenvolupin activitats 
generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.

El trànsit portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de 
canvi. Un descens significatiu de les captures de pesca fresca descarregades en els 
ports de Catalunya ha motivat un procés integral de modernització de les llotges 
pesqueres, dirigit i coordinat per l’Administració portuària de la Generalitat, per tal 
d’aportar valor al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitza-
da i adequada a l’interès del sector pesquer.

Respecte al trànsit portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers 
anys, el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports de 
Catalunya ha evolucionat molt positivament, de manera que aquestes infraestructu-
res portuàries poden esdevenir un instrument rellevant en el desenvolupament eco-
nòmic del país per l’aportació que fan a l’economia productiva.

Aquest increment generalitzat de l’activitat econòmica als ports catalans ha por-
tat aparellada més presència de la iniciativa privada en aquestes infraestructures, la 
qual cosa ha provocat una millora en la quantitat i la qualitat dels serveis i les acti-
vitats oferts al públic i un reforç notable en els nivells de competència ha estat ínti-
mament lligat a l’entrada massiva del sector privat en la gestió del sistema portuari 
català. Un procés de privatització encoberta que situa les infraestructures portuà-
ries del Principat de Catalunya al servei dels interessos privats i no al servei dels 
interessos reals del territori i de les classes populars.

D’altra banda, en aquest període també s’han produït canvis de caràcter qualita-
tiu en els trànsits portuaris associats als vaixells, als passatgers i a les mercaderies. 
En efecte, les instal·lacions portuàries de Catalunya comencen a ésser destinació i 
base d’embarcacions d’esbarjo de grans eslores, d’entre vint i seixanta metres, que 
representen una amenaça per a la nàutica popular i un increment de les pressions 
sobre el medi marí i atmosfèric adjacents als ports un mercat que fins avui era aliè 
als ports catalans. La presència d’aquest tipus d’embarcacions exigeix una aposta 
clara del Govern de la Generalitat per la protecció del model nàutic local i popular 
enfront a processos de turisme massiu i massificador que esborra la tradició nàuti-
ca del país. importants obres de remodelació en les infraestructures portuàries per 
a satisfer aquesta demanda incipient.

Així mateix, els ports de Catalunya han experimentat un creixement desregulat 
són un punt de referència en el mercat internacional de creuers turístics. Aquesta 
nova modalitat de trànsit portuari esdevé un dels principals emissors de contami-
nants sobretot d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió que tenen un impacte crí-
tic sobre la qualitat de l’aire i sobre la salut de les persones reclama dotar els ports 
d’estacions marítimes modernes i segures per a donar un servei eficient als passat-
gers i per tant, reclama establir límits al seu creixement i una normativa ambiental 
més estricte per protegir la qualitat ambiental del litoral català.
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Alhora, el desenvolupament exponencial del sector turístic en el sistema portuari 
català fonamentat en l’ús massiu de combustibles fòssils contribueix significativa-
ment a agreujar la crisi ecològica i climàtica arreu dels Països Catalans i del plane-
ta. Tant és així que l’actual sistema portuari al Principat de Catalunya no disposa 
dels instruments de planificació, adaptació i mitigació del canvi climàtic per tal de 
complir amb els objectius de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
establerts en la Llei de Canvi Climàtic.

El transport de mercaderies també es consolida progressivament en els ports 
comercials, la qual cosa, sens dubte, comporta noves necessitats d’espai per a les 
empreses del sector.

Aquesta suma de circumstàncies aconsella reformar la legislació portuària de 
Catalunya per a donar resposta als nous reptes que presenta aquest sector i reforçar 
la concepció dels ports com a operadors econòmics i prestadors de serveis.

La reforma i actualització del corpus legislatiu català en matèria portuària s’ins-
criu també en un context de canvi que la fa necessària i inajornable.

És el cas, a tall d’exemple, de la regulació de les tarifes per serveis portuaris; 
com a conseqüència de la doctrina elaborada pel Tribunal Constitucional sobre el  
concepte de prestació patrimonial de caràcter públic i les seves relacions amb  
el principi de reserva de llei, es va promulgar el text articulat de les taxes aplica-
bles, aprovat pel Decret legislatiu 2/2010, del 3 d’agost, que regula les prestacions 
esmentades d’acord amb els conceptes i principis rectors del dret tributari, el con-
tingut del qual s’incorpora, a mode de codificació, pràcticament de manera íntegra, 
a aquesta llei.

En aquest mateix ordre de coses, altres reformes normatives, que afecten matè-
ries tan vinculades amb l’ordenació del ports com són les relatives al patrimoni de 
les administracions públiques, la contractació pública, la protecció del medi ambient 
i la seguretat dels ports, especialment les promulgades en l’àmbit europeu, han su-
perat el marc establert per la Llei 5/1998.

II

Esmena 124
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació de l’Exposició de motius secció II 

II
En l’àmbit portuari, la promulgació d’aquesta llei ha de permetre actualitzar els 

principis de la política portuària de la Generalitat, adequant-los a la realitat present 
i projectant-los a la futura, de manera que resti garantida una adequada ordenació 
de la matèria.

A aquest respecte els objectius de l’ordenació portuària a Catalunya són, en pri-
mer lloc, i amb caràcter general, l’articulació d’un sistema portuari adaptat a les 
noves realitats socioeconòmiques, de manera que les infraestructures portuàries es 
posin al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país que 
es posi al servei dels interessos del territori i de les classes populars, un sistema por-
tuari adaptat als reptes que suposa la crisi ecològica i climàtica, descarbonitzats, 
autosuficients energèticament i element actiu en la recuperació dels ecosistemes li-
torals i marins.

En segon terme, el de fixar un règim jurídic contractual adequat per al foment 
de les inversions en les infraestructures i els serveis portuaris sense perdre de vista 
la necessitat de simplificar, des del punt de vista administratiu, la relació entre els 
operadors del sector i l’Administració portuària.

En aquesta mateixa línia d’actuació és un objectiu de la Llei l’establiment de 
mesures que impulsin la promoció de les activitats nàutiques, d’esbarjo i esportives 
respectuoses amb el medi ambient i accessibles a les classes populars.



BOPC 472
21 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 142

I, en darrer terme, però no per això menys important, ans al contrari, la Llei as-
pira a garantir la sostenibilitat ambiental la reducció i la reparació integral dels im-
pactes ambientals generats per de les infraestructures portuàries i de les activitats 
que s’hi desenvolupen.

IV

Esmena 127
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De supressió a l’Exposició de motius secció IV

IV
El llibre primer, relatiu a les disposicions generals, conté un dels elements més 

innovadors de la Llei; es tracta del concepte de sistema portuari, configurat per to-
tes les infraestructures portuàries situades en el territori de Catalunya i els serveis 
i les activitats que regula la Llei com a prestacions que s’ofereixen al públic per a 
satisfer les operacions i les necessitats marítimes i portuàries.

Aquesta categorització, en termes de sistema, al marge de coadjuvar a definir 
amb precisió l’àmbit d’aplicació de la Llei, pel que fa al seu vessant portuari, dota 
les infraestructures i els serveis portuaris d’un element cohesionador i alhora verte-
brador de les polítiques que es projecten sobre aquest sistema portuari.

L’àmbit d’aplicació de la Llei es completa amb la referència als serveis de trans-
port en aigües marítimes i continentals prestats a títol onerós mitjançant embarca-
cions dotades de mitjans mecànics de propulsió que transcorrin íntegrament per 
Catalunya.

Un altre dels elements destacable d’aquest llibre primer és l’enumeració dels ob-
jectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en matèria de 
ports i transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, en els termes 
enunciats en aquesta exposició de motius.

Finalment, cal esmentar un altre dels aspectes que la Llei aporta com a novetat; 
es tracta del fet que els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb el 
nivell i la qualitat de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen.

Es tracta, en suma, d’aplicar als ports esportius un sistema de classificació anàleg 
al que existeix en els establiments hotelers. Aquesta qüestió, que queda merament 
enunciada, i pendent del que es desplegui per reglament, ha d’ésser un element dina-
mitzador dels ports esportius, en termes de qualitat i serveis als usuaris, incentivant 
la competència entre instal·lacions d’aquestes característiques.

V

Esmena 128
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De supressió i modificació a l’Exposició de motius secció V

El llibre segon esdevé el nucli central de la llei, per extensió i, molt especialment, 
pel fet que con figura els diferents aspectes del sistema portuari: enunciat d’acord 
amb els cinc títols en els que s’estructura, tracta de la planificació, l’ordenació i la 
construcció, de l’organització administrativa portuària de la Generalitat, del règim 
demanial i contractual, dels serveis en el sistema portuari i, finalment, del règim eco-
nòmic financer del sistema portuari.

Com s’ha assenyalat anteriorment, un cop consolidat un sistema portuari amb 
un nombre suficient excessiu d’infraestructures, la llei ha de posar la seva atenció 
no tant en l’eventual construcció de noves instal·lacions sinó, fonamentalment, en la 
seva planificació, ordenació i gestió.

Pel que fa la planificació, la llei consolida la figura del Pla de ports com l’instru-
ment per mitjà del qual es determinen les grans línies de planficació i ordenació de 
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les infraestructures i els serveis del sistema portuari, en el marc de les directrius que 
estableix el planejament territorial general.

D’altra banda, pel que fa als aspectes urbanístics, el plantejament és novedós, ja 
que la llei crea la gura del Pla director urbanístic portuari, mitjançant el qual s’or– 
dena la zona de servei d’un port i que participa d’una doble naturalesa, per una ban– 
da urbanística però també de pla portuari.

L’organització administrativa portuària de la Generalitat es regula en el títol 
II d’aquest llibre II, que disposa que les competències en matèria de ports s’exercei-
xen mitjançant el Departament competent en matèria de ports i transports i l’entitat 
de dret públic Ports de la Generalitat, ambdós amb la consideració d’administració 
portuària.

Aquest és un altre dels elements destacables de la llei, en tant en quant es defi-
neix una nova organització administrativa portuària, que ha de fer possible la im-
plantació d’un model únic de gestió portuària, a càrrec de Ports de la Generalitat, 
sense perjudici de les especificitats pròpies que cal preveure en funció de la diferent 
tipologia portuària i de gestió.

Així mateix, es crea el Consell Social Portuari i Marítim que és l’òrgan de par-
ticipació de la societat civil de Ports de la Generalitat com a òrgan de consulta i as-
sessorament en matèria portuària adscrit al departament competent en matèria de 
ports que està cridat a ser l’ens que garanteixi un grau de relació permanent entre el 
sector i l’Administració portuària.

El títol tercer, sota l’epígraf de règim demanial i contractual agrupa, d’una ban-
da, els preceptes que constitueixen el marc jurídic del domini públic portuari i, d’al-
tra, els contractes administratius per a la construcció d’obres públiques portuàries i 
la gestió de les infraestructures portuàries.

Pel que fa al domini públic portuari cal tenir en compte que es configura en base 
a dues premisses: la titularitat pública dels béns i la seva afectació al desenvolupa-
ment de les operacions portuàries, amb una gestió que s’ha de basar en principis 
d’efociència i rendibilitat, sense oblidar que cal preservar la seva integritat i carac-
terístiques naturals, en tant que inscrit en l’àmbit del domini públic marítim terres-
tre, és a dir, en un patrimoni públic natural d’alt valor ambiental.

La llei configura aquest domini públic de forma que, un cop definits els béns 
que l’integren, l’èmfasi es posa sobre la gestió d’aquest domini públic, en virtut dels 
títols demanials propis d’aquest àmbit d’actuació, com són la concessió demanial  
i l’autorització, sempre en base a criteris d’utilització rendible i eficient.

En la línia de la necessària simplificació de tràmits, s’incorpora un sistema de 
llicències i comunicacions per a l’exercici d’activitats econòmiques en les infraes-
tructures portuàries sota la premissa del seu exercici lliure i en règim de competèn-
cia real i efectiva per qualsevol persona física o jurídica que reuneixi els requisits 
establerts.

El capítol IV d’aquest títol tercer del llibre II conté les determinacions de la llei 
en matèria de contractes administratius per a la construcció d’obres públiques por-
tuàries o la gestió de les infraestructures portuàries.

El punt de partida és la consideració de les activitats regulades com a operacions 
d’obra pública o de servei públic, en els termes establerts en la llei, amb necessària 
remissió a les normes de contractació del sector públic.

Pel que fa les especialitats establertes en la llei responen a l’objectiu de fixar les 
bases d’un sistema concessional més flexible i incentivador de les inversions. Un 
dels objectius estratègics de la nova llei és el de configurar un règim concessional 
pels ports esportius i les dàrsenes esportives que, sempre en el marc de la normati-
va sobre contractes del sector públic, aporti solucions a les problemàtiques que les 
diferents conjuntures pugin generar.

A tall d’exemple, en el cas dels terminis concessionals, es preveu, tant en aquest 
àmbit contractual com en el demanial, la seva adequació no només pels casos en 
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què estigui prevista en el títol concessional, sinó, especialment, quan s’aborden in-
versions rellevants per part de l’empresa gestora, i sempre per garantir la viabilitat 
de la instal·lació.

En un altre ordre de coses, mereixen especial menció els aspectes ambientals. 
D’una banda, la referència al canvi climàtic, i en concret al fet que l’Administració 
portuària, d’acord amb el que determini la normativa en aquesta matèria, pugui re-
querir a les entitats gestores de les infraestructures portuàries l’elaboració d’estudis 
tècnics sobre la modificació del clima marítim i el seu efecte sobre les infraestruc-
tures, els serveis i les operacions portuàries, i prendre les mesures que en cada cas 
resultin escaients que estableix límits de reducció de les emissions de CO2 a les in-
fraestructures portuàries, l’obligació de crear un pla d’adaptació al canvi climàtic i 
una taxa a les emissions d’òxids de nitrogen per fer front a l’impacte de la combus-
tió de residus fòssils sobre el canvi climàtic. Alhora la llei preveu una estratègia de 
reducció de les emissions contaminants i del contingut de sofre en els combustibles 
per a ús marítim.

I, d’altra, el tractament en l’àmbit d’aquest domini públic portuari, d’aspectes 
com els dragatges, els abocaments o la gestió dels residus i altres elements conta-
minants.

El títol quart s’ocupa dels serveis en el sistema portuari, de manera que reconfi-
gura l’actual classificació dels serveis portuaris en generals i específics, conceptua 
com generals les operacions portuàries a les quals la llei atribueix tal caràcter i la 
titularitat de les quals es reserva l’Administració portuària.

En aquest sentit, la llei també innova, en la mesura que dota del marc jurídic 
adequat a aquestes operacions portuàries, configurades com aquelles que existeixen 
de manera permanent a totes les instal·lacions portuàries, que presta directament 
l’Administració portuària o la persona que explota la instal·lació portuària, amb in– 
dependència de què siguin o no sol·licitades per les persones usuàries i que es nan– 
cen directament a càrrec del pressupost de Ports de la Generalitat o mitjançant les 
quotes de manteniment en el cas de gestió indirecta.

Per la seva banda, els serveis portuaris específics es caracteritzen pel fet que 
totes les instal·lacions portuàries n’han de comptar, i que, en les instal·lacions por-
tuàries gestionades per l’Administració portuària, els presten persones físiques o 
jurídiques o entitats sense personalitat jurídica diferents de les encarregades de l’ex-
plotació portuària, sense perjudici que en circumstancies excepcionals l’Administra-
ció portuària pugui assumir la seva prestació efectiva. En qualsevol cas qui presta el 
servei és directament retribuït per la persona destinatària del servei ja que es presten 
a petició prèvia de les persones usuàries.

A destacar, en aquest sentit, la detallada regulació de serveis com els del prac-
ticatge, l’amarratge i desamarratge d’embarcacions, el remolc portuari, la recepció 
de residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de càrrega, i la càrrega, 
estiba, descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies.

Per tant, la llei de neix el règim jurídic dels serveis portuaris, les seves carac-
terístiques principals i les seves formes de prestació, reconeix la llibertat d’accés a 
qualsevol persona que disposi dels requeriments legalment establerts amb la prohi-
bició expressa d’un règim d’exclusivitat o monopoli.

Dins d’aquest títol també es regula la cessió de tota tipologia d’elements portua-
ris i el règim específic dels punts d’amarratge i en trànsit, entre altres, així com el 
xàrter nàutic.

Es tracta, en suma, en un marc d’activació econòmica, d’un element fonamen 
tal per la promoció de la nàutica esportiva, en tant que activitat sotmesa a regles de 
mercat, en la qual cal arbitrar mesures que facilitin una correcta gestió de l’oferta.

A destacar a aquest respecte que aquests contractes es regeixen pel dret privat, 
pel que fa a les relacions entre les parts contractuals, i sense perjudici de la seva sub-
jecció a la normativa vigent en matèria portuària.
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En el cas concret de la cessió dels punts d’amarratge es tracta, com s’ha assenya-
lat, d’un element portuari essencial quan de nàutica esportiva es tracta, que es con-
figura en termes de dret d’ús preferent.

Quant al seu règim d’ús, la llei dóna cobertura de forma expressa a l’estada de 
les tripulacions en l’embarcació, com a complement de l’activitat principal, que és la 
navegació, sempre amb la comunicació a la direcció del port.

Per contra, la llei prohibeix de forma expressa l’ús d’artefactes per a usos habi-
tacionals, residencials, hotelers o altres tipologies d’usos i activitats turístiques, evi-
tant d’aquesta manera que es desvirtuï la finalitat per la que es posa en servei una 
infraestructura portuària.

El darrer capítol d’aquest títol quart es destina a donar cobertura a determina-
des singularitats del sector pesquer, de forma que, d’una banda, es garanteix que els 
ports amb instal·lacions portuàries destinades al sector pesquer disposin d’instal·la-
cions destinades a l’amarrament i descarrega dels productes pesquers i de les instal-
lacions destinades a la manipulació, preparació, comercialització i distribució dels 
productes pesquers.

I d’altra, que les naus de classificació i venda de peix, les tradicionals llotges, es 
configurin com a béns afectes al servei portuari de titularitat publica destinades a la 
primera venda dels productes de la pesca i centres de control i comercialització amb 
les garanties necessàries.

El règim tributari del sistema portuari establert en el Títol V d’aquest Llibre se-
gon recull en bona part el contingut del Text articulat de les taxes aplicables aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, i el fa extensiu a tot el sistema portuari.

VIII

Esmena 134
SP del Partit Popular de Catalunya (42)
De supressió del darrers tres paràgraf del preàmbul

[...] de vigilància de l’activitat.
La disposició addicional setena és de singular importància, ja que conté el marc 

jurídic aplicable a les marines interiors de Santa Margarida i Empuriabrava.
La Llei opta, a diferència de normes anteriors, per regular aquestes dues realitats 

portuàries de manera específica, com a infraestructures portuàries singulars, situa-
des en una urbanització marítim terrestre.

I en aquest context regulador s’atorga un important paper als ajuntaments res-
pectius, de manera que exerceixen les funcions de conservació, manteniment i vi-
gilància del conjunt de la urbanització marítim terrestre, inclosos els canals o vials 
navegables.

.

Proposició de llei de mesures urgents contra la pobresa energètica
202-00066/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Fascicle quart
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Proposición de ley de medidas urgentes contra la pobreza energética

Memoria justificativa
La creciente tendencia de la pobreza entre los ciudadanos más vulnerables en re-

lación con el acceso a los suministros básicos, es un motivo de preocupación social. 
Una de las consecuencias más nefastas de la pobreza es la imposibilidad de acceder 
a suministros básicos tan necesarios para llevar una vida digna y saludable como 
son el agua, la electricidad y el gas.

En este sentido, la Unión Europea ya ha encomendado a los poderes públicos la 
adopción de medidas tendentes a asegurar con la máxima efectividad posible el ac-
ceso regular a los suministros básicos indicados.

Por ello es imprescindible el establecimiento legal de un sistema de protección 
público tendente a alcanzar dicho objetivo. 

La defensa del Estado de bienestar debe garantizar la calidad de los servicios so-
ciales, educación, sanidad, atención a la dependencia, así como también el acceso a 
los suministros básicos para el desarrollo de una vida digna.

La pérdida de este acceso y el incremento de las desigualdades tienen un im-
pacto negativo en la cohesión y desarrollo humano y social de nuestra sociedad, 
por ello se debe apostar por una política en materia energética común que derive 
de la normativa europea, nacional, autonómica y local basada en los principios de 
información, colaboración y coordinación con el resto de administraciones y por 
un plan estratégico nacional eficaz que siente las bases para la mejor coordinación 
entre todos los sectores implicados administración, empresas, entidades sociales, 
que permita tener los mecanismos y recursos para solucionar la problemática de las 
personas vulnerables.

Es por ello que el Govern de la Generalitat debe asumir su responsabilidad como 
administración pública competente que debe liderar e implantar urgentemente me-
canismos para colaborar, simplificar y mejorar la acción social en materia de pro-
tección a los consumidores vulnerables en política energética, sin olvidar al resto 
de entes y administraciones públicas tanto superiores como inferiores para mejorar 
la estrategia global y dar respuesta a las necesidades mínimas de un colectivo que 
crece anualmente de forma exponencial.

Exposición de motivos
El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en 

los últimos años en toda la Unión Europea.
Entre estas personas se encuentran los grupos más vulnerables como los desem-

pleados de larga duración o personas empleadas y con salarios bajos, gente mayor, 
que en ocasiones con hijos menores o familiares mayores a cargo.

Una de las nefastas consecuencias de la situación de pobreza que viven estas per-
sonas es la imposibilidad de acceder de manera recurrente a los suministros básicos 
como el agua, gas y electricidad necesarios para llevar una vida digna y saludable.

En muchas ocasiones esta imposibilidad se debe a las dificultades económicas 
que estos ciudadanos vulnerables padecen, lo cual, por añadidura, impide la adop-
ción de medidas tendentes a alcanzar patrones de consumo energético eficiente que 
reduzcan y por tanto, que hagan más viable el coste de acceso periódico y recurrente 
a los indicados suministros básicos en sus viviendas.

La imposibilidad de acceder de manera regular y adecuada a los suministros bá-
sicos no solamente comporta una erosión de valores constitucionales y estatutarios 
como la dignidad o la integridad de la persona sino que conlleva graves problemas de 
salud pública. En este sentido la Unión Europea ya dispone de algunos estudios que 
cifran en unos 170.000 millones de euros al año el gasto de los estados miembros de la 
Unión Europea en atención médica a causa de las viviendas inadecuadas.

La Unión Europea, en el marco de la Estrategia Europa 2020, ha instado a los 
poderes públicos para que, de una manera coordinada, leal y cooperativa, adopten 
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medidas tendentes a mitigar los efectos que la pobreza puede ocasionar a los ciuda-
danos y, entre ellos destaca especialmente, la imposibilidad de acceder a los sumi-
nistros básicos de agua, gas y electricidad.

Cataluña debe tener en cuenta los instrumentos internacionales y nacionales en 
el actual contexto social e institucional para implementación de políticas en materia 
de garantizar los derechos energéticos de sus ciudadanos.

Por todo ello, esta ley pretende mejorar una serie de medidas urgentes tendentes 
a asegurar el efectivo acceso recurrente y regular a los suministros básicos por parte 
de los ciudadanos vulnerables. 

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la 

Proposición de ley de medidas urgentes contra la pobreza energética

Artículo 1. Objeto 
La presente ley tiene por objeto regular las condiciones y el procedimiento de 

reconocimiento como personas vulnerables en relación con el acceso a suministros 
básicos y el establecimiento de una serie de medidas extraordinarias a los efectos 
de remediar su situación.

Artículo 2. Definiciones 
Suministros básicos se considerarán suministros básicos a los efectos de esta ley, 

los suministros de agua, gas y electricidad.
Personas vulnerables se consideraran personas vulnerables aquellas personas fí-

sicas que, de conformidad con lo previsto en esta ley y en el posterior reglamento 
que lo desarrolle, por su situación socioeconómica no puedan acceder, disfrutar o 
permanecer con carácter regular en una situación de suministro recurrente y ade-
cuado de los suministros básicos anteriormente reseñados.

Artículo 3. Persona vulnerable
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 anterior, tendrán la considera-

ción de ciudadanos vulnerables: 
a) Aquellas personas que sean beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía.
b) Aquellas personas que sean consideradas como consumidores vulnerables de 

conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico.

c) Aquellas personas que sean beneficiarias de una prestación económica por 
importe del ochenta por ciento del indicador de renta de suficiencia (IRSC) vigente.

d) Aquellas personas que no encontrándose en alguna de las situaciones ante-
riormente indicadas, se encuentren en una situación socioeconómica desfavorecida 
de tal gravedad que no les permita de manera objetiva y razonable cumplir con las 
obligaciones económicas necesarias para acceder, disfrutar o permanecer en una si-
tuación de suministro recurrente y adecuado de los suministros básicos.

Se presumirá salvo prueba en contrario por parte de la Administración que una 
persona se encuentra en la situación socioeconómica desfavorecida anteriormente 
indicada, cuando su renta y patrimonio disponible mensual no supere el indicador 
de renta de suficiencia (IRSC) vigente descontando el gasto medio periódico nece-
sario para acceder o permanecer en una situación de suministro recurrente y ade-
cuado de los suministros básicos y no disponga de otros medios como la asistencia 
social o familiar que le permita cumplir con sus obligaciones económicas para ac-
ceder, disfrutar o permanecer en una situación de suministro recurrente y adecuado 
de los suministros básicos.

Artículo 4. Reconocimiento de la condición de persona vulnerable y 
régimen jurídico aplicable a tal condición 
El reconocimiento de la condición de persona vulnerable se realizará mediante 

resolución expresa del Departamento competente a partir de la solicitud presentada 
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por el interesado a través de la administración pública local o el Departament com-
petente, acompañado de la documentación que acredite la situación socioeconómica 
desfavorecida anteriormente indicada.

No obstante, el solicitante de reconocimiento que pretenda acreditar su situación 
socioeconómica desfavorecida por encontrarse en algunas de las situaciones previs-
tas en el artículo 3 apartados a),b),c),d), deberá autorizar al Departament competen-
te para que realice las gestiones necesarias ante la administración correspondiente 
para llevar a cabo las oportunas comprobaciones correspondientes. El Departamen-
to deberá realizar dicha comprobación de manera diligente, leal y con absoluta con-
formidad a la normativa de protección de datos personales, debiendo informar en 
todo caso al interesado de las gestiones.

Artículo 5. Otorgamiento del consentimiento de la Persona Vulnerable
La solicitud de reconocimiento como persona vulnerable implica: 
– El consentimiento del interesado para la incorporación de los datos personales 

del solicitante la base de datos de personas vulnerables para el caso de que se le re-
conociese tal condición.

– El consentimiento del interesado para que la entidad suministradora informe 
al Departamento competente de la existencia de impagos del precio de suministros 
a los efectos del seguimiento y de irregularidades detectadas durante la prestación 
de servicio de suministro.

– El consentimiento del interesado para que pueda comprobar la información y 
la documentación relativa al solicitante que obre en poder de las Administraciones 
Públicas a los efectos de estudiar el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
ser considerado como persona vulnerable.

– El deber de comunicar, para que el caso de que se le reconozca como persona 
vulnerable, la pérdida sobrevenida de tal condición por cualquier circunstancia que 
le permita con su renta y/o patrimonio afrontar los gastos periódicos necesarios para 
el acceso regular a los suministros básicos.

Artículo 6. Base de datos de las personas vulnerables y sus finalidades 
La base de datos de personas vulnerables es un registro de titularidad pública 

que incorporará los datos personales de las personas desfavorecidas y los datos re-
lativos a sus contratos de suministros básicos.

Las únicas finalidades de la base de datos de personas vulnerables son la facilita-
ción de los trámites necesarios para el reconocimiento de una persona como persona 
vulnerable y la gestión adecuada de las medidas prestacionales previstas en esta ley.

Artículo 7. Principios aplicables a la base de datos de personas 
vulnerables.
El tratamiento y cesión de los datos personales incorporados a la base de datos 

de personas vulnerables quedará sujeto a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal.

La base de datos de personas vulnerables, a los efectos de dar efectivo cumpli-
miento a sus finalidades, solicitará y conservará los mínimos datos personales posi-
bles de las personas desfavorecidas solicitantes.

Artículo 8. Deber de conservación 
La base de datos de personas vulnerables conservará los datos personales de 

las personas desfavorecidas solamente el tiempo que sea necesario para el recono-
cimiento como persona desfavorecida y para el normal desarrollo de las medidas 
prestacionales que le puedan ser concedidas.

En todo caso, el deber de conservación de los datos personales contenidos en la 
base de datos de personas vulnerables tendrá como límite máximo la fecha en la que 
la persona vulnerable hubiese recibido íntegramente las medidas prestacionales que le 
hayan podido ser concedidas a menos que la administración competente no hubiese 
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iniciado procedimiento alguno de regularización o devolución de las medidas presta-
cionales.

A partir del momento en que cese el deber de conservación de conformidad con 
lo previsto en los apartados anteriores o cuando así se decrete por las administra-
ciones competentes o los tribunales de justicia, los datos personales contenidos en 
la base de datos serán bloqueados de conformidad con la normativa de protección 
de datos personales y se conservarán a los solos efectos de determinar la adecua-
ción en el tratamiento de los mismos por parte de la administración competente o 
los tribunales de justicia.

Artículo 9. Naturaleza de las medidas prestacionales 
Las medidas prestacionales que el Departamento competente debe conceder a 

las personas desfavorecidas pueden tener naturaleza puntual, periódica permanente.

Artículo 10. Medida prestacional puntual 
a) Prestación única para pago de las cantidades debidas por suministro de su-

ministros básicos.
Mediante esta prestación, el Departamento competente se hará cargo una única 

vez de los importes pendientes por pago de suministros básicos que las persona vul-
nerable tenga pendiente de pago.

b) Prestación única para adopción de medidas de eficiencia energética.
Mediante esta prestación, el Departamento competente, concederá una ayuda 

económica única a la persona vulnerable con la finalidad de que esta pueda mejorar 
la eficiencia energética de su vivienda habitual. Esta prestación solamente se conce-
derá cuando sea objetivamente idónea para permitir una reducción de gasto energéti-
co suficiente que permita a la persona vulnerable asumir con sus ingresos habituales 
el coste periódico de los suministros básicos y no suponga o pueda suponer en el fu-
turo un beneficio indirecto para terceros que tengan o puedan razonablemente tener 
derechos de propiedad o facultades de uso o disposición sobre la vivienda que cons-
tituya la vivienda habitual o terceros que debiesen proveer a la persona vulnerable 
con alimentos y cuidados suficientes o terceros.

Artículo 11. Medida prestacional periódica 
Prestación pago periódico por importe de los suministros básicos.
Mediante esta prestación el Departamento competente, concederá por límite 

máximo de dos años, y con carácter periódico una ayuda monetaria consistente en 
el importe medio del coste de suministros básicos. A los efectos de determinar el 
coste de los insumos, el Departamento competente determinará reglamentariamente 
el importe medio del coste de suministros básicos en función de las necesidades de 
consumo específicas en atención al tamaño de la unidad familiar, las especiales nece-
sidades físicas o psíquicas de la persona vulnerable o las personas a su cargo, las con-
diciones climatológicas del municipio de residencia de las personas desfavorecidas, el 
consumo medio estimado y razonable de una unidad familiar como la del solicitante 
y las condiciones de consumo y de eficiencia energética medios previsiblemente exis-
tente en la vivienda del solicitante.

Articulo 12. Modalidades de pago
a) Aplazamiento administrativo de los importes pendientes de pago de los sumi-

nistros básicos.
Mediante esta prestación, el Departament competente, podrá satisfacer a las 

 correspondientes suministradoras las deudas pendientes por parte de las personas 
vulnerables, subrogándose en su posición acreedora.

a) Acceso a medios de pago.
Mediante esta prestación el Departamento competente facilitará a la persona 

vulnerable el acceso a los medios de pago necesarios para el cumplimiento de sus 
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obligaciones con las proveedoras de los suministros básicos, en el caso que no dis-
ponga de cuenta bancaria.

b) Subrogación por parte de la administración de la posición deudora de la per-
sona vulnerable.

La subrogación de la administración competente en la posición de la persona 
vulnerable, una vez acreditada su situación para evitar la incorporación en el regis-
tro de morosos como titular del contrato.

Artículo 13. Medidas permanentes 
Tendrán la consideración de permanentes cualesquiera de las medidas recogidas 

en los artículos 10 y 11 cuando sean concedidas con carácter a largo plazo por parte 
del Departament competente en atención a circunstancias objetivamente revelado-
ras de la imposibilidad de la persona de superar su condición de persona vulnerable.

Artículo 14. Deber de concesión de la prestación más idónea
Ante la solicitud de asistencia por parte de una persona desfavorecida, el Depar-

tamento competente deberá conceder a la misma la prestación más idónea y conve-
niente para permitirle el acceso regular y recurrente a los suministros básicos.

Artículo 15. Principio de compatibilidad de las prestaciones con otras 
prestaciones y ayudas de subsistencia 
Sin perjuicio de que sean tenidas en cuenta por el Departamento competente a 

efectos de determinar el alcance de las prestaciones previstas en esta ley, estas últi-
mas no serán incompatibles con la percepción por parte de la persona vulnerable de 
prestaciones y ayudas de subsistencia como la renta garantizada de la ciudadanía.

Artículo 16. Modificación y revisión de la prestación
1. El cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de 

la persona titular receptor de la ayuda comporta la revisión correspondiente por el 
órgano competente.

2. El órgano competente para la gestión de la ayuda deberá realizar una revisión 
bienal como mínimo, del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios 
de la prestación, sin perjuicio de la supervisión permanente y de las revisiones que se 
consideren oportunas.

Artículo 17. Suspensión de la prestación
1. La percepción de la ayuda se suspende por cualquiera de las siguientes causas: 
a) Por la mejora de las condiciones de vida laboral o personal que dejen de justi-

ficar la necesidad de dicha ayuda.
b) Por el incumplimiento injustificado por parte de la persona beneficiaria de los 

requerimientos del órgano competente para la gestión de la prestación cuando este 
órgano quiera comprobar si continúan existiendo los requisitos para tener derecho 
a la misma.

2. El órgano competente para la gestión de la prestación económica puede acordar 
la suspensión cautelar del pago de la prestación si tiene el conocimiento fundamenta-
do de indicios claros que anulen la necesidad de la misma. Si el titular no presenta la 
documentación en el plazo establecido, la prestación se entiende extinguida.

Artículo 18. Extinción del derecho a recibir la prestación
1. El derecho a percibir la prestación se extingue por las siguientes causas: 
a) La pérdida de cualquiera de los requisitos establecidos en la misma ley, y que 

deben acreditarse para acceder a la misma, incluida la desaparición de la situación 
de necesidad que ha motivado la prestación acreditados fehacientemente por la ad-
ministración competente.

b) La no comunicación del cambio de cualquier circunstancia personal, familiar 
o laboral que implique la pérdida del derecho a la percepción de la prestación.
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c) El engaño en los datos proporcionados para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos para acceder a la prestación o para mantenerla.

d) La muerte o la ausencia no justificada de la persona titular.
e) El traslado de la residencia habitual a un municipio de fuera del territorio de 

Cataluña
f) El incumplimiento de los deberes asumidos en la solicitud de la prestación.
2. Las prestaciones objeto de la presente ley se rigen en lo que esta no establez-

ca, por el régimen de infracciones y sanciones establecido por la normativa relativa 
al procedimiento sancionador de aplicación en el ámbito de la Generalitat de Ca-
talunya y en su defecto, por la normativa del procedimiento administrativo común 
aplicable.

Artículo 19. Plan de autonómico de medidas de eficiencia energética 
para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a los 
suministros básicos
1. La administración autonómica de la Generalitat de Cataluña implementará a 

través de planes y programas con las administraciones locales las siguientes medi-
das: 

a) Creación de un programa de medidas de eficiencia energética destinadas a fo-
mentar el ahorro energético de viviendas con la dotación presupuestaria adecuada 
para su gestión y evaluación.

b) Elaboración de programas para mejorar la información y el conocimiento del 
bono social, así como el resto de ayudas y subvenciones europeas, nacionales, au-
tonómicas y locales.

c) Desarrollo de cursos para la formación de acciones y mejora dirigidas tanto a 
particulares como entidades en temas de hábitos de consumo y eficiencia energética.

Artículo 20. Deber de coordinación y colaboración administrativa
1. El Departamento competente tendrá el deber de coordinación de las políticas 

públicas de la administración autonómica de la Generalitat de Cataluña y de las ad-
ministraciones locales, para fijar los criterios con el fin de dotar de una acción polí-
tica conjunta que permita dar respuesta mucho más ágil y eficaz desde los Servicios 
Sociales de los municipios.

2. De conformidad con los principios constitucionales y legales que deben regir 
entre Administraciones Públicas y lo establecido por la Administración General del 
Estado, corresponderá a la Administración de la Generalitat de Cataluña coordinar 
y colaborar sus políticas públicas en materia acceso a los suministros básicos de 
agua, luz y gas con las administraciones locales en Cataluña.

3. El Departamento correspondiente presentará un plan de evaluación autonómi-
co anual sobre las medidas implementadas en materia de concienciación y políticas 
energéticas en el territorio que sirvan como instrumento para determinar la acción y 
aplicación conjunta de políticas en materia de ahorro y pobreza energética.

4. Asimismo se realizará un informe anual de ejecución y evolución de las va-
loraciones que se extraigan durante el año con todos los datos que permitan crear 
un registro de indicadores para determinar las mejoras en dichas políticas con total 
transparencia para el conocimiento real de la situación actual.

Artículo 21. Deber de colaboración de las empresas suministradoras 
1. La colaboración entre los suministradores y el Departamento competente de-

berá basarse en los principios de lealtad, diligencia y disrupción mínima en la acti-
vidad empresarial teniendo en cuenta su responsabilidad corporativa impuesta por 
la normativa vigente. Corresponde a la administración la obligación de tomar la ini-
ciativa para firmar y establecer los protocolos necesarios sobre toda la información 
a su alcance para garantizar los derechos de las personas vulnerables.
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2. El Departamento competente deberá impulsar el cumplimiento y ejecución 
con total colaboración de las empresas suministradoras mediante las formas más 
deseables, convenios para trabajar conjuntamente y mejora el acceso a la informa-
ción entre ambas e implantar cursos formativos para el asesoramiento en materia de 
eficiencia energética.

Artículo 22. Deber de cooperación con las restantes administraciones 
públicas y facultad de delegación
1. Para el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de la actividad que implica 

la aplicación efectiva de esta ley, el Departamento competente deberá cooperar con 
las restantes administraciones públicas implicadas o potencialmente implicadas.

2. Asimismo, para el cumplimiento de dichos deberes y el ejercicio de la activi-
dad necesaria para la aplicación efectiva de esta ley, el Departamento competente 
podrá delegar en las administraciones locales las funciones intrínsecas a la tramita-
ción, evaluación y revisión de las prestaciones.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario 
El Govern desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo de seis meses la 

normativa necesaria para la efectividad de esta ley.

Disposición final segunda. Afección del Fondo de Atención Solidaria de 
Suministros Básicos a las prestaciones previstas en esta ley 
Sin perjuicio de la dotación presupuestaria necesaria que la Generalitat de Catalu-

ña deba articular para la efectividad de las prestaciones previstas en esta ley en aten-
ción al nivel de solicitudes existente o previsible, los importes disponibles en cada 
momento del Fondo de atención solidaria de suministros básicos creado en virtud de 
la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de ju-
lio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las per-
sonas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad 
económica y relaciones de consumo estarán especialmente afectos a las prestaciones 
previstas en esta ley que tengan como finalidad garantizar que las personas más vul-
nerables pueden cumplir con los compromisos de pago de los suministros básicos.

Disposición final tercera. Efectos económicos y presupuestarios
Los efectos económicos y presupuestarios que los preceptos de esta Ley puedan 

comportar en los presupuestos de la Generalitat serán exigibles a partir del ejercicio 
presupuestario posterior a su entrada en vigor.

Disposición final cuarta. Cobertura de la prestación
La ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya otorgará el carácter de 

crédito ampliable a la partida presupuestaria a la que se impute la cobertura de esta 
prestación.

Disposición final quinta. Entrada en vigor
Esta ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la necessitat de garantir la seguretat 
ciutadana i l’ordre públic i sobre el rescabalament dels danys 
causats
250-01017/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de beques 
per a la preparació d’oposicions
250-01018/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució sobre la dotació del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb vestuari, elements de protecció personal, materials  
i eines
250-01019/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.
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Proposta de resolució sobre el garantiment del compliment de les 
conclusions de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
250-01020/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució de suport als agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra davant l’intent de denigració per TV3
250-01021/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució sobre la cobertura de places de funcionaris  
als jutjats
250-01022/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.
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Proposta de resolució sobre el suport a l’empresa Nissan Motor 
Ibérica
250-01023/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució de condemna de la denigració dels agents  
del Cos de Mossos d’Esquadra per TV3
250-01024/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat passiva 
en el Cos d’Agents Rurals
250-01025/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.
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Proposta de resolució de condemna de l’ús de la coacció i la 
violència a les universitats
250-01026/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 51497 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, comunica a la Mesa del Parlamento que ha ad-

vertido el error siguiente en la propuesta de resolución de condemna de l’ús de la 
coacció i la violència a les universitats (tram. 250-01026/12), presentada 30 de no-
viembre del 2019 y con número de registro 50191.

Donde dice: 
«6. Reprueba a la consellera Carme Chacón por su inacción deliberada ante los 

graves acontecimientos que están sufriendo las universidades catalanas y exige su 
dimisión.»

Ha de decir: 
«6. Reprueba a la consellera Maria Angels Chacón por su inacción deliberada 

ante los graves acontecimientos que están sufriendo las universidades catalanas y 
exige su dimisión.»

Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat ciutadana 
i l’ordre públic i el rescabalament dels danys causats
250-01027/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.
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Proposta de resolució sobre el cessament del delegat del Govern als 
Estats Units i al Canadà
250-01028/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució sobre la dissolució del Centre de Seguretat  
de la Informació de Catalunya
250-01029/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució sobre la denominada Assemblea de Càrrecs 
Electes
250-01030/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.
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Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-01031/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució sobre l’increment de les retribucions variables 
del personal del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya
250-01032/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les retallades 
pressupostàries en l’àmbit cultural
250-01033/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para revertir 
los recortes presupuestarios en el ámbito cultural, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 6 de agosto de 2019 el Departamento de Vicepresidencia y de Econo-

mía y Hacienda publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7933 la Orden VEH/165/2019, de 1 de agosto, sobre operaciones contables de cierre 
del ejercicio presupuestario de 2019. En ella se establece que las entidades del sec-
tor público de la Generalidad de Cataluña donde la Generalidad participa de forma 
mayoritaria o las que están adscritas a la Generalidad de Cataluña y que suministran 
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información contable a la Intervención General deben realizar un ajuste presupues-
tario de un importe aproximado de un 6% de su presupuesto.

El Departament de Cultura se ha visto afectado por estos recortes presupues-
tarios que repercurten directamente en los centros culturales como son entre otros 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Teatre Nacional de Catalunya, el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, i el Museu d’Història de Catalunya, la Biblioteca Na-
cional de Catalunya, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, 
Museu d’Art de Girona i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, dónde dichas 
afectaciones se traducen en suspender o posponer exposiciones, reducciones drás-
ticas del programa de actividades, y paralización de inversiones y de planes de ex-
pansión.

Con estos recortes se corre el riesgo de precipitar al sector cultural a un estado 
de precariedad cuando ni tan siquiera se ha logrado aún recuperar la inversión que 
disponía el Departament de Cultura en los años previos a la crisis, y que actualmen-
te no llega a alcanzar el 0,8% del presupuesto de la Generalitat.

Estos nuevos recortes han sido acogidos con preocupación por los representantes 
de diferentes entidades culturales como asociaciones de museólogos, profesionales de  
gestión cultural, conservadores, restauradores o como los críticos de arte de Cata-
luña que han presentado un comunicado público mostrando «su disconformidad y 
preocupación», advirtiendo sobre el peligro de desmantelamiento de los principales 
equipamientos culturales de la comunidad autónoma. Es obligación del Govern de 
la Generalitat y las propias Administraciones Públicas velar y mostrar una sensibi-
lidad especial por la cultura y el patrimonio como ejes principales del desarrollo de 
nuestra Comunidad Autónoma.

Desde Ciudadanos reclamamos la centralidad de la cultura en las políticas públi-
cas al ser un eje estratégico y vertebrador de la sociedad que merece una protección 
y compromiso real, y no conformarnos con las promesas vacías y las frases hechas 
realizadas continuamente por los gobiernos nacionalistas durante esta última dé-
cada en Cataluña y que han significado uno de los momentos más díficiles para el 
conjunto del sector cultural, incluido el sector empresarial e industrial.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Revertir con carácter de urgente el recorte presupuestario anunciado en la Or-

den VEH/165/2019, de 1 de agosto, sobre operaciones contables de cierre del ejerci-
cio presupuestario de 2019 por un importe aproximado del 6% sobre las entidades 
culturales del sector público de la Generalidad de Cataluña donde el Govern de la 
Generalitat participa de forma mayoritaria o las que están adscritas al propio De-
partament de Cultura.

2. Adquirir el compromiso de que en dos ejercicios presupuestarios el Departa-
ment de Cultura alcanzará un porcentaje del 2% en el presupuesto de la Generalitat 
de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre les beques Canigó
250-01034/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Bertran Román, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la recuperació dels 
ajuts a les beques Canigó, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les beques Canigó pretenen promoure les pràctiques professionals per a la for-

mació d’estudiants universitaris en organismes internacionals per fomentar el per-
feccionament del perfil acadèmic i un millor coneixement pràctic sobre les polítiques 
i activitats en el marc de les relacions internacionals. Aquestes beques van començar 
a atorgar-se l’any 2001 i van deixar d’atorgar-se l’any 2016 ara, desprès d’aquest pe-
ríode, ha estat durant l’any 2019 que s’han tornat a reobrir la convocatòria i la par-
tida corresponent.

La darrera convocatòria de les Beques Canigó és l’any 2016. L’article 2 h) de 
l’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores estipula que es podran beneficiar 
aquelles persones: 

«h) Que l’inici previst de l’estada en pràctiques sigui dins el període correspo-
nent a l’any natural de la convocatòria o dins del primer semestre de l’any següent»

Per tant, se’n van beneficiar les persones que van realitzar pràctiques el 2016 o bé 
el primer semestre de l’any 2017, conseqüentment totes aquelles persones que havien 
començat la seva estada de pràctiques a partir de l’1 de juliol del 2017 fins a data 
d’avui no s’han pogut beneficiar d’aquestes beques perquè no han estat convocades.

Segons la partida pressupostària EX0201 D/440680000/2310 de l’any 2016 per 
a cobrir l’import de les beques hi havia una dotació de fins a 275.800€. Tanmateix, 
d’aquest import, només se’n van executar 75.000€ per a les beques Canigó.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Augmentar fins al 50% la dotació pressupostària l’any 2020 de les beques Ca-

nigó, amb una dotació superior per a aquells joves que provinguin d’entorns socio-
econòmics més baixos, i així fomentar la mobilitat i la igualtat d’oportunitats entre 
tots aquells joves que vulguin fer pràctiques a un organisme internacional.

2. Aprovar un ajut específic assimilat a la beca destinat a reemborsar les despe-
ses en què van incórrer aquells estudiants que van seguir aquestes beques durant els 
anys 2017, 2018, i 2019.

3. Explicar en seu parlamentaria per quin motiu no es va destinar cap fons pres-
supuestari a les beques Canigó en el anys 2017 i 2018.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; David Bertran Román, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la creació d’un punt d’inspecció 
fronterer al port de Palamós
250-01035/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, Hé-

ctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución sobre la necesidad de crear un Punto de Inspección Fron-
terizo (PIF) en el Puerto de Palamós, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El municipio de Palamós dispone de un importante puerto pesquero, comercial, 

de pasajeros y deportivo. Contar con una de las bahías mas profundas del Medite-
rráneo occidental y estar situado en el corazón de la Costa Brava lo convierten en el 
espacio geoestratégico ideal para albergar una infraestructura portuaria de primer 
nivel.

El Puerto de Palamós cuenta con un muelle comercial de 382 metros y 43 de 
anchura que permite acoger barcos de gran tonelaje y tiene un gran potencial para 
el tráfico comercial que precisa ser consolidado. Con el objetivo de captar nuevos 
clientes e incrementar la importación y exportación de mercancías es imprescin-
dible continuar con un plan de inversiones y modernización para abrirse a nuevos 
tráficos.

El Puerto Comercial de Palamós destaca por su especialización en mercancías a 
granel y carga general, en 2018 superó las 186.000 toneladas, pero posee una capa-
cidad de hasta 500.000 toneladas y es una puerta de entrada y salida de mercancías 
de las empresas de la provincia.

Dada la necesidad de crear nuevas oportunidades laborales y hacer del puerto de 
Palamós un motor económico y de referencia del norte de Cataluña es imprescindi-
ble potenciar las instalaciones existentes actualmente y buscar su optimización para 
desarrollar los diferentes sectores portuarios.

Con este objetivo de impulsar el crecimiento del Puerto de Palamós creemos 
que es imprescindible disponer de un Punto de Inspección Fronterizo (PIF) para la 
entrada de productos de origen animal, vegetal y perecederos procedentes de países 
terceros destinados para consumo humano; además de controlar estas mercancías, 
realizar las oportunas inspecciones de calidad e incluso el control de la documenta-
ción de los productos de importación y exportación. Con la habilitación de este PIF, 
el puerto se convertirá en una puerta al mar del territorio para la comercialización 
de productos de origen animal procedentes de países terceros, destinados al consu-
mo humano.

Por los motivos expuestos, la ampliación de las capacidades del puerto daría a 
Palamós un nuevo enfoque complementario a la importante oferta turística e im-
pulsaría al municipio como un centro logístico de comercio marítimo. Esta amplia-
ción portuaria multiplica las posibilidades de empleo tanto directo como indirecto 
y puede suponer un cambio sustancial en la estacionalidad laboral para los vecinos 
de Palamós.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Iniciar todos los trámites y gestiones necesarias, en coordinación con el Ayun-

tamiento de Palamós, Ports de la Generalitat y las Autoridades Portuarias, para so-
licitar al Gobierno de España el inicio de los trámites necesarios para que el Puerto 
de Palamós disponga de un Punto de Inspección Fronterizo (PIF) para la entrada de 
productos de origen animal, vegetal y perecederos procedentes de países terceros 
destinados para consumo humano.

2. Iniciar todos los trámites y gestiones necesarias, en coordinación con el Ayun-
tamiento de Palamós, Ports de la Generalitat y las Autoridades Portuarias, para la 
provisión de las instalaciones adecuadas para instalar un Punto de Inspección Fron-
teriza (PIF) para el control efectivo de mercancías que requieran de controles de 
inspección fitosanitaria en el Puerto de Palamós.

Palacio del Parlamento, 31 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta;  

Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament viari de la carretera  
GI-682
250-01036/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta,  

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la mejora vial de la carretera GI-682, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Girona es la demarcación de Cataluña que tiene más kilómetros de carreteras 

con un peligro muy alto de siniestralidad. El tramo de la carretera GI-682 entre 
Lloret de Mar y Sant Feliu de Guíxols, está considerado por muchos como una de 
las carreteras más bellas de Cataluña, pero también, y esto es un hecho objetivo, 
cuenta con muchos puntos negros. Son un ejemplo las más de 350 curvas, los múl-
tiples tramos de visibilidad reducida, los cambios de rasante, los diversos accesos 
a urbanizaciones y otras variables de complejidad vial. Todo ello, la convierten en 
una carretera peligrosa.

En este sentido, en el tramo Lloret de Mar - San Feliu de Guíxols, existen infini-
dad de urbanizaciones y campings, además de que la peligrosidad se manifiesta en 
su trazado curvo continuado y en el acceso y salida de urbanizaciones. En la ma-
yoría de los casos, los vehículos realizan las maniobras de acceso a estos lugares e 
incorporación a la carretera GI-682 en condiciones muy precarias de seguridad y 
prácticamente sin visibilidad alguna.

En el pleno del pasado día 28 de octubre en Lloret de Mar, todos los partidos 
acordaron instar a la Generalitat a llevar a cabo una remodelación de la carretera 
GI-682 que mejore la seguridad vial. De la misma forma, todos los Ayuntamientos 
por cuyos términos transcurre esta vía están muy sensibilizados con la necesidad de 
mejorar la seguridad vial.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Realizar un estudio técnico, mediante el Servei Català de Trànsit en un plazo 

de 4 meses desde la aprobación de esta propuesta, para determinar cuáles son las 
medidas más eficaces e idóneas como carriles de aceleración-deceleración, roton-
das, mecanismos inteligentes para regular el tráfico de forma segura para mejorar 
la seguridad de la vía GI-682 donde la complejidad viaria lo requiera y que incluya 
una atención detallada a todos los puntos de acceso y salida de las urbanizaciones.

2. Implementar la pacificación de la carretera GI-682 entre Lloret de Mar y Sant 
Feliu de Guíxols con la implantación de las medidas para la mejora de la seguridad 
contempladas en el estudio técnico.

3. Elaborar un calendario que contemple la ejecución de todas las mejoras en se-
guridad vial contempladas en el estudio técnico y remitirlo a todos los Ayuntamien-
tos afectados para que conozcan la planificación de las actuacions.

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta;  

Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la cancel·lació del webi de l’arxiu digital 
i les despeses no justificades de l’Oficina de l’Expresident Carles 
Puigdemont
250-01037/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada, Maialen Fer-

nández Cabezas, diputada, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la cancelación de 
la página web, el archivo digital y otros gastos no justificados de la Oficina del Sr. 
Puigdemont, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario de Ciutadans no ve justificados los gastos realizados 

con fondos públicos para sustentar la oficina del Sr. Carles Puigdemont. Además, y 
a solicitudes de información de este grupo, no se ha facilitado toda la información 
solicitada y tampoco se han dado cuentas en el Parlament sobre la actividad de la 
oficina y gastos efectuados.

El responsable de la oficina del Sr. Puigdemont cobra, según los datos del Portal 
de Transparencia, 103.604,10€ pero dado que es cargo eventual el Govern nos infor-
ma que no está obligado a publicar la agenda de contactos y reuniones que realiza.

Recientemente, la oficina del Sr. Puigdemont ha contratado a un administrativo 
al que se le pagará un salario de 36.000€ anuales y sorprendentemente tampoco sa-
bemos cuáles serán en concreto las funciones de éste.

Asimismo, el Govern nos contestó que en 2018 desde la Oficina se habían gasta-
do unos 10.000 € en la creación de una página web y un archivo digital que tampoco 
sabemos para qué ha servido y además, ni nos han dado respuesta sobre el destino 
de los gastos de desarrollo e implementación del archivo digital.
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Es más, el Govern de la Generalitat nos señala que estos 10.000 € se atribuyen 
a la oficina del Sr. Puigdemont, pero que hay otros gastos que se incluyen en Presi-
dencia (cito literal): 

«Les despeses dels serveis recurrents TIC formen part de la despesa global del De-
partament de la Presidència, en tant en quant aquestes estan ubicades en dependèn-
cies adscrites a aquest departament i per tant no disposen de la facturació separada» 

No entendemos cuáles son los criterios para que unos gastos vayan a Presidencia 
y otros a la Oficina del Sr. Puigdemont, sobre todo teniendo en cuenta que el Govern 
nos indica que en 2019 no le consta ningún servicio en tecnologías de la informa-
ción on demand.

Tampoco vemos justificado ningún tipo de gasto si no va acompañado de la pu-
blicación de las agendas, en primer lugar, y de la rendición de cuentas en el Parla-
ment de la gestión y gastos efectuados, en segundo lugar.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Publicar diariamente la agenda de contactos y reuniones de los responsables 

de las oficinas de los expresidentes de la Generalitat, y en concreto la agenda de con-
tactos y reuniones de la oficina del Sr. Puigdemont.

2. Rendir cuentas en el Parlament, por parte de todos los responsables de la Ofi-
cina de los expresidentes de la Generalitat, al menos, una vez al año.

3. Presentar en sede parlamentaria en el primer trimestre de 2020 un informe por 
escrito detallado de los gastos efectuados por todas las Oficinas de los expresidentes 
de la Generalitat en 2018 y 2019.

4. Cancelar la página web y el archivo digital de la Oficina del Sr. Puigdemont 
en tanto en cuanto su utilidad no ha sido justificada.

Palacio del Parlamento, 7 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, Maialen Fernández 

Cabezas, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 51238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, José Rodrí-

guez Fernández, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 176 del Reglament del Parlament, presenten la proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a Garantir el Retorn Social del Rescat Bancari

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de Desembre de 2018 la moció 

39/XII sobre el retorn social del rescat Bancari, dita moció es reafirma en iniciatives 
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anteriorment aprovades com la Moció 66/X sobre les polítiques per a garantir al dret 
de l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades que han exigit que els me-
canismes creats per fer front a sanejar la banca, com la Societat de Gestió d’Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), adquireixin un clar compro-
mís social que garanteixi un retorn social al rescat bancari.

La crisi financera va portar a una ambiciosa intervenció de l’Estat per a reestruc-
turar la banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer 
de l’Estat en el seu conjunt. Això va implicar un elevadíssim cost d’ajudes al sector 
financer durant la crisis, de més de 64.000 milions d’euros, assumits en gran part 
per l’Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i pel 
Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), constituït amb les aportacions del propi sis-
tema financer; això va permetre sanejar els balanços de les entitats bancàries, con-
centrant els seus actius més tòxics en la SAREB. Malgrat que l’Estat va actuar amb 
diligència i rapidesa per a rescatar a la banca, no es va produir un rescat de la ciu-
tadania que va patir les conseqüències de les decisions preses per els responsables 
de les entitats bancàries abans i durant la crisi. Tampoc va actuar per assegurar que 
els responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons públics paguessin 
per la seva gestió anterior a la crisi. En resum, més que un rescat va ser un xec en 
blanc que eximia les responsabilitats dels responsables de la crisi, mentre que no 
feia res per a reparar les conseqüències d’aquesta gestió que patien i pateixen milers 
de persones.

En concret, el Síndic de Greuges de Catalunya, va emetre, el febrer del 2018, el 
seu informe «El dret a l’Habitatge: Qüestions Urgents» on recollia propostes d’ac-
tuacions per poder donar millor resposta a les necessitats actuals d’habitatge i po-
der garantir el dret a accedir a un habitatge digne. Aquest informe va ser, també, 
part important dels fonaments de la moció al Ple del Parlament abans esmenta-
da. En ell es fa esment a l’oportunitat única perduda ja apuntada reiteradament en 
els seus informes de juliol de 2012 i 2013, al no haver-se inclòs cap obligació a la  
SAREB sobre la cessió d’habitatges per destinar-los al lloguer social i per crear un 
parc d’habitatge social que hauria permès donar resposta a la greu situació d’emer-
gència residencial dels darrers anys.

L’objectiu d’aquesta Proposició de Llei és, doncs, corregir aquesta greu deficièn-
cia que es va produir en el rescat bancari, garantint mitjançant aquesta Proposició 
de Llei un retorn social que també serveixi per a resoldre les urgents necessitats en 
matèria d’habitatge de la ciutadania. Atès que tant l’origen de la crisi financera, com 
les principals conseqüències d’aquesta crisi rebudes per la societat tenen a veure 
amb l’habitatge, entenem que aquest retorn social ha de servir per a garantir l’accés 
a l’habitatge per a part de la ciutadania, especialment amb caràcter d’habitatge so-
cial mitjançant l’ús de tots aquells actius immobiliaris procedent del rescat bancari.

A més, cal tenir en compte que el Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària, regula el dret d’adquisició preferent de què disposa l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya amb relació a la transmissió d’habitatges 
adquirits en processos d’execució hipotecària que es trobin situats en municipis de 
forta i acreditada demanda residencial. Un dret que pot exercir l’Administració de la 
Generalitat, directament o bé a través d’entitats de dret públic amb personalitat jurí-
dica pròpia competents en matèria d’habitatge, en benefici propi, del municipi o d’al-
tres entitats; en molts casos, doncs, els propis ajuntaments o l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. Del mateix informe del Síndic referit, se’n desprèn un molt baix per-
centatge d’habitatges adquirits per l’Administració en l’exercici d’aquest dret. A més 
de fer constar la necessitat d’establir mecanismes de col·laboració entre adminis-
tracions per garantir un intercanvi fluid d’informació en relació als habitatges sus-
ceptibles i d’interès amb aquests objectius, també és important fer palès que la Llei 
Orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
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en la seva disposició addicional sisena, tot i que preveu poder destinar superàvit de 
les corporacions locals a inversions en habitatge amb que poder exercir aquest dret 
i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social, especialment a les 
localitats amb una demanda acreditada important, aquesta norma requereix d’una 
habilitació legal anual per a la seva aplicació.

Es per això que aquesta proposta de proposició de Llei estableix diversos meca-
nismes per a fer efectiu l’accés a l’habitatge a partir de dues grans línies: afavorir 
l’exercici del dret de tanteig i retracte envers la transmissió d’habitatges adquirits en 
processos d’execució hipotecària, a través d’una modificació de la disposició addi-
cional sisena de la Llei que permeti als ajuntaments, corporacions locals i governs 
amb competències en habitatge aprofitar l’ús dels seus superàvits per a poder exer-
cir els drets de tanteig i retracte. Finalment, la modificació del règim jurídic de la 
SAREB mitjançant la modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, 
de la que se’n derivi la modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, i 
per tant, un mandat a la seva Junta General amb l’objectiu que la SAREB cedeixi 
el 30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge.

Per aquests motius presentem la següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a Garantir el Retorn Social del Rescat Bancari

Article 1. Objecte de la Llei i finalitats
L’objecte d’aquesta Llei és garantir un retorn social per a la ciutadania del rescat 

bancari de l’Estat espanyol l’any 2012, facilitant habitatge social a través de posar 
a disposició de l’administració un percentatge dels actius de la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, S.A., en endavant SAREB, i 
flexibilitzant la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera, via la modificació d’aquesta llei, i de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a l’any 2018 per tal de facilitar les possibilitats de les 
diferents administracions amb competència en matèria d’habitatge de poder optar a 
exercir el dret de tanteig i retracte d’habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària.

Article 2. Modificació del règim jurídic i Estatuts de la SAREB
Per tal de possibilitar que la SAREB pugui realitzar cessions de domini dels seus 

actius a l’administració pública: 
2.1. Es modifica el règim jurídic de creació i els Estatuts de la «SAREB - Socie-

dad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sociedad 
Anónima» a través d’incorporar els canvis necessaris en aquest sentit a: 

2.1.a. La Disposició Addicional 7a, sobre la Creació de la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, de la Llei 9/2012, de 14 de no-
vembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, per incorporar en els ob-
jectius de la societat la cessió de domini dels seus actius.

2.1.b. La Llei 8/2012, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sec-
tor financer, per permetre la cessió de domini dins el règim d’alienació d’actius.

2.2. S’estableix un mandat a la Junta General de la SAREB per tal que: 
2.2.a. Modifiqui l’Article 2.1 dels Estatuts de la «Sociedad de Gestión de Acti-

vos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sociedad Anónima», que queda 
redactat ens els termes següents: 

«Article 2. Objecte social. Principis de la seva actuació.
1. La Societat tindrà com a objecte social exclusiu la tinença, gestió i administra-

ció directa o indirecta, adquisició, cessió de domini a les administracions públiques 
competents i alienació dels actius i, en el seu cas, passius, que li siguin transmesos 
per les entitats de crèdit a les que es refereix la Disposició Addicional Novena de la 
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Llei 9/2012 (o qualsevol altra normativa que la substitueixi, desenvolupi o comple-
menti) que figurin en el balanç d’aquestes o en el de qualsevol entitat sobre la que 
aquesta exerceixi control en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç (així com 
de qualsevol altri que arribi a adquirir en el futur com a conseqüència de la citada 
activitat de gestió i administració dels primers)»

2.2.b. Incorpori als règim jurídic de la SAREB desenvolupat mitjançant regla-
ment, la previsió que els seus estatuts ordenin la cessió de domini de fins un 30% 
dels seus immobles a les administracions públiques competents, en els municipis de 
demanda acreditada d’habitatge: 

«Article 2. Objecte social. Principis de la seva actuació.
1. La Societat tindrà [...] i administració dels primers.
2. Reglamentàriament s’establiran els aspectes de règim jurídic que incorporin a 

l’objecte social de la societat, l’obligació de cessió de domini a les administracions 
públiques competents dels actius susceptibles de ser destinats a habitatge»

Article 3. Modificació de les Lleis d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera i de pressupostos
3.1. De la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Fi-

nancera.
Prorrogar amb vigència indefinida l’aplicació de les regles contingudes en la dis-

posició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pres-
supostària i Sostenibilitat Financera, per a la qual cosa s’haurà de tenir en compte 
la disposició addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per a permetre l’ús 
del superàvit pressupostari anual de les corporacions locals en l’exercici del dret de 
tanteig i retracte, per a la mobilització i ús social dels habitatges provinents de pro-
cessos d’execució hipotecària, en favor d’aquelles administracions que tinguin re-
conegut aquest dret.

Modificar la regla de la despesa per a que no s’apliqui a les corporacions locals 
que tinguin els comptes sanejats, es a dir, que liquidin el seu pressupost en una po-
sició d’equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament, 
d’acord amb la definició del sistema europeu de comptes, un nivell de deute inferior 
al 75% dels ingressos corrents, i un període mitjà de pagament global a proveïdors 
que no excedeixi els 30 dies.

3.2. De la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018.

Prorrogar amb vigència indefinida l’aplicació de les regles contingudes a la Dis-
posició Addicional 116ª de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018 i incloure en l’apartat 3 d’aquesta disposició com a «inversió 
financerament sostenible» les inversions que portin a terme les anomenades Comu-
nitats Autònomes en habitatge a fi que aquestes puguin destinar a aquesta finalitat el 
seu superàvit pressupostari anual.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; José Rodríguez Fernández, diputat, GP ERC
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la vinculació del president de la Generalitat i el Govern amb les 
accions i els plans violents dels comitès de defensa de la República
252-00021/12

PRESENTACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB TRENTA-UN ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 51676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Los grupos parlamentarios abajo firmantes, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 67.1 del Reglamento del Parlamento, solicitan que el Pleno del Parlamento 
acuerde la creación de una comisión de investigación sobre la vinculación del Presi-
dent de la Generalitat, Sr. Torra, su Govern y las acciones y planes violentos de los 
autodenominados CDR.

Exposición de motivos
Lamentablemente el mandato del Sr. Torra i Pla como Presidente de la Genera-

litat se ha caracterizado por su apoyo y alentamiento de las acciones habitualmente 
ilegales, e incluso violentas, de los autodenominados Comités de Defensa de la Re-
pública (CDR).

A medida que ha ido avanzando la legislatura parlamentaria, lejos de retractarse 
de su público y explícito apoyo a los planes insurreccionales y violentos de los CDR, 
la adhesión y justificación del Sr. Torra a las acciones de estos grupos ha ido aumen-
tando de manera correlativa a la violencia de las acciones de los CDR.

A finales de 2018 y tras escasos meses en el cargo, el Sr. Torra, por un lado, in-
citó a los CDR a apretar y, por otro, ordenó públicamente el inicio de una purga de 
agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra que hubiesen cumplido con su obligación 
de atajar las acciones violentas de los CDR.

Desde entonces no solamente se ha negado el Sr. Torra a condenar la violencia 
empleada en muchas de las acciones de los CDR, sino que la ha justificado y ampa-
rado. Además, recientemente han aparecido informaciones públicas que apuntarían 
a la existencia de vínculos entre la actuación del Sr. Torra y la de los miembros de 
los CDR investigados por su presunta implicación en planes insurrecionales y te-
rroristas.

Asimismo, dichas informaciones y su propio reconocimiento por parte del Sr. 
Torra apuntarían a la concertación de su actuación con las directrices impartidas 
por los prófugos Sr. Puigdemont y Sras. Rovira y Gabriel para, con la coacción de 
las acciones violentas de los CDR, forzar la excarcelación y/o la impunidad de los 
condenados por sedición y malversación. 

La reciente incautación de elevadas cantidades de dinero en efectivo a algunos 
de los miembros de los CDR durante la perpetración de acciones violentas y el dise-
ño de planes de insurrección y terroristas que requerirían de ingentes fondos mone-
tarios son circunstancias graves más que suficientes para investigar el origen de la 
financiación empleada por los autodenominados CDR para el diseño y la ejecución 
de sus acciones.

Además, es imprescindible conocer e investigar la utilización por los CDR de 
entes pantalla como Tsunami Democràtic (sic) para la perpetración de acciones ile-
gales y concertadas. Este tipo de entes pantalla, con demostrada capacidad logística 
y conocido empleo de aplicaciones y redes de comunicación que intentan eludir la 
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efectividad de las resoluciones judiciales, son un claro indicio de la profunda estruc-
tura organizativa y logística de la que dispondrían los CDR. 

Por todo ello, es un deber democrático denunciar e investigar la simultánea ac-
tuación del Sr. Torra consistente en azuzar las acciones violentas de los CDR mien-
tras aprovecha su posición institucional para señalar, perseguir y cargar contra los 
servidores públicos que repelen e investigan dichas acciones. 

Por todo lo expuesto, los grupos abajo firmantes presentan la propuesta de reso-
lución siguiente: 

Propuesta de resolución
Objetivo
Investigar y dilucidar responsabilidades políticas del Sr. Torra y su Govern por 

su vinculación con las acciones y planes de los autodenominados CDR.

Ámbito de actuación
Acciones y actuaciones del Sr. Torra, los miembros del Govern de la Generalitat 

en el ejercicio de sus respectivos cargos y la administración autonómica de la Genera-
litat y/o su sector público que de los mismos depende que tuviesen por finalidad apo-
yar las actuaciones y planes de los autodenominados CDR y/o facilitarlos mediante 
el impedimento o la obstaculización de la labor de los servidores públicos encarga-
dos de impedirlas, repelerlas, investigarlas, denunciarlas y, en su caso, sancionarlas.

Contenido básico del plan de trabajo
Los contenidos básicos de la comisión de investigación son el conocimiento y la 

investigación de, al menos, las siguientes cuestiones: 
A. Actuaciones del Sr. Torra en el ejercicio del cargo de Presidente y del depar-

tamento de Presidencia (Cesicat, CTTI, TV3 y Catalunya Ràdio, etc.) que habrían 
apoyado las actuaciones y planes de los autodenominados CDR.

B. Actuaciones de la cúpula política de los Mossos y/o terceras personas ajenas 
a la misma encaminadas a purgar y/o perseguir a los servidores públicos del cuerpo 
destinadas a prevenir, denunciar y sancionar las ilegales actuaciones y planes de los 
autodenominados CDR.

C. Actuaciones del Govern de la Generalitat, la administración autonómica y el 
sector público dependiente que buscarían la impunidad de las acciones ilegales de 
los autodenominados CDR y/o la facilitación del éxito de las mismas.

D. Origen y estructura de la financiación y del apoyo logístico y tecnológicos 
(desarrollo y puesta en funcionamiento de aplicaciones informáticas) de los CDR 
para la perpetración de sus acciones ilegales y violentas.

E. Vinculo del Govern encabezado por el Sr. Torra con los CDR y con los prófu-
gos de la Justicia, Sres. Puigdemont y las Sras. Rovira y Gabriel.

F. Determinación y cuantificación de los daños y perjuicios económicos causa-
dos por las acciones ilegales y violentas de los CDR a todos los sectores afectados, 
incluyendo el lucro cesante.

Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mari-

na Bravo Sobrino, portavoz adjunta; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, 
Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, José 
María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de 
Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Mercè Escofet Sala, Antonio 
Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, 
Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz, 
Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas 
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Alfonso Sánchez Fisac, 
Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler 
González, Elisabeth Valencia Mimbrero, Laura Vílchez Sánchez, diputados; GP Cs
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2019 al 02.12.2019).
Finiment del termini: 03.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat El dret a la salut mental infantil i 
juvenil: garanties en l’accés i l’atenció als centres residencials
360-00020/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 51406).
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe El dret a la salut mental infantil i juvenil: garanties 

en l’accés i l’atenció als centres residencials, el qual s’ha elaborat a partir de l’anàlisi 
de les queixes rebudes, dels intercanvis amb professionals, i també de les visites a 
centres dutes a terme per l’equip del Síndic i pel Mecanisme Català de Prevenció de 
la Tortura (MCPT).

L’informe constata la manca de recursos suficients en la prevenció i la promo-
ció de la salut mental, i també en la intervenció precoç, i recomana una regulació i 
supervisió per tal que els internaments es duguin a terme un cop exhaurides totes les 
opcions alternatives disponibles i durant el mínim de temps possible.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’èsser objecte de debat parla-
mentari. Donada la matèria a la qual fa referència aquest informe, us suggereixo que 
sigui la Comissió de la Infància la que substanciï aquest debat.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe.
Cordialment,

Barcelona, 11 de novembre de 2019
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/29191712.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/29191712.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 224/XII, sobre les dotacions 
dels professionals sanitaris a l’àrea de Girona
290-00201/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51105 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 224/XII, sobre les 
dotacions dels professionals sanitaris a l’àrea de Girona (tram. 290-00201/12), us 
informo del següent:

Els habitants de la ciutat de Girona reben l’assistència sanitària mitjançant cinc 
àrees bàsiques de salut (ABS), tres d’urbanes (Girona-1, Girona-2 i Girona-3) i dues 
que abasten àmbits territorials d’altres municipis (Girona-4 i Sarrià de Ter).

Totes les ABS disposen de centres sanitaris: 

ABS CAP/CL Àmbit territorial

Girona 1 Santa Clara Barri vell

Girona 2 Can Gibert del Pla Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla

Girona 3 Montilivi Eixample

Vila-roja Vila-roja i Font de la Pólvora

Girona 4 Dr. Vilaplana (Taialà) Taialà i Germans Sàbat

Sarrià de Ter Pont Major Pont Major i Campdurà (els habitants de 
Campdurà utilitzen majoritàriament el CAP Sarrià 
de Ter)

Els equips de professionals que presten serveis estan composats per metges de 
família (MFiC), pediatres (PED), diplomades sanitàries (DSI), odontòlegs, auxiliars 
d’infermeria (TCAI), treballadors socials i personal administratiu. A més els equips 
d’atenció primària de la ciutat de Girona disposen d’altres professionals que presten 
serveis en els centres d’atenció primària, com els psicòlegs/es del programa de su-
port a primària que pertanyen a la Xarxa de Salut Mental, els fisioterapeutes a Giro-
na 2 i Girona 3, el psicòleg/a del projecte Equip d’Atenció Psico-Social (EAPs), i un 
equip PADES (Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport).

La plantilla autoritzada per al 2018 als centres de la ciutat de Girona és la següent: 

Girona-1 Girona-2 Girona-3 Girona-4 Pont Major

MFiC 13 16 19 9(2) 1
Pediatres 2,5 4,5 5,8 2,4  

Odontòleg 1,2 2 2 1  

DUI 17,3 22 27(1) 11,4(3) 1

TCAI 2 2,5 2 1  

Treballador social 1 1 1,2 0,8 1 dia/
setmana

Suport administratiu 9 12 14 7  
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Girona-1 Girona-2 Girona-3 Girona-4 Pont Major

Fisioterapeuta   3 dies 
setmana

2 dies 
setmana

   

Psicòleg 2 dies 
setmanals 

2 dies 
setmanals 
i 2n i 4art 
dijous de 
cada mes

1 dia 
setmana

(matí i 
tarda)

1 dia 
setmana 

i 1er. 
divendres 
de cada 

mes

 

(1) inclou 0,6 DUI per escola especial de Palau

(2) inclou 0,8 MFiC per Centre Puig d’en Roca i 0,2 Llar Oxalis

(3) inclou part proporcional (0,45) de la gestora de casos compartida amb EAP Celrà i Sarrià de Ter

 Font: Institut Català de la Salut

Les xifres corresponen a professionals amb contingent (no hi consten directors/
es i adjunts/es a direcció, tècnics, professionals anuals de reforç...).

A part de les àrees bàsiques de salut també hi ha altres dispositius assisten-
cials d’atenció primària ubicats al Centre d’Especialitats Güell com són el PADES, 
 l’ASSIR (que dona cobertura assistencial a les dones de les comarques del Gironès 
i Pla de l’Estany), el servei de Rehabilitació i el CUAP Güell.

Llevat de l’EAP Girona 1, la resta d’EAP de la ciutat de Girona fan formació 
postgrau de medicina de família i atenció comunitària i Girona 2 i Girona 4, a més, 
d’infermeria familiar i comunitària.

L’evolució de la població assegurada assignada a cada equip d’atenció primària 
en el període 2012-2017 és el que es mostra a la taula següent: 

Població assignada als EAP de la ciutat de Girona

   Girona 1   Girona 2   Girona 3   Girona 4
Sarrià de 

Ter (CL Pont 
Major)

0-14 
anys

> 14 
anys

0-14 
anys

> 14 
anys

0-14 
anys

> 14 
anys

0-14 
anys

> 14 
anys

0-14 
anys

> 14 
anys

2012 3.431 19.358 5.654 26.486 6.144 28.962 1.929 7.592 519 2.836

2013 3.352 19.145 5.596 26.132 6.128 28.944 1.940 7.752 517 2.738

2014 3.300 19.201 5.526 26.164 6.111 28.988 1.876 7.825 534 2.698

2015 3.213 19.006 5.476 25.928 6.094 28.869 1.829 7.839 523 2.768

2016 3.198 18.894 5.377 25.818 6.076 28.869 1.799 7.871 467 2.404

2017 3.224 19.053 5.416 25.880 6.003 29.067 1.736 7.837 525 2.500

2018 3.173 19.081 5.417 26.353 6.001 29.423 1.681 8.066 521 2.500

Font: SIIS

Com es pot observar tots els EAP tenen una població estable amb una lleugera 
tendència a la baixa.

D’altra banda, la dotació de professionals de MFiC i de pediatria en el període 
2012-2018 es mostra a continuació: 

Nombre de professionals amb contingent

Girona 1 Girona 2 Girona 3 Girona 41 Pont Major2

PED MFiC PED MFiC PED MFiC PED MFiC - MFiC

2012 3,0 13,0 5,0 15,8 6,0 18,2 2,0 7,0 - 1,0

2013 3,0 12,7 4,6 16,0 5,8 18,2 2,0 6,2 - 1,0

2014 3,0 12,7 5,0 15,4 5,4 17,8 2,0 7,0 - 1,0

2015 2,4 12,7 5,0 15,4 5,4 18,0 2,0 7,4 - 1,0

2016 2,4 12,7 4,6 15,4 5,4 18,0 2,0 7,4 - 1,0

2017 2,5 12,5 4,5 16,0 5,8 18,6 2,4 9 - 1,0

2018 2,5 13 4,5 16 5,8 19 2,4 9 - 1

1. Tota l’ABS, inclou Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres

2. El consultori del Pont Major atén els habitants d’aquest barri. Els de Campdurà van majoritàriament al CAP 
Sarrià de Ter.

Font: ICS
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Per tant, la mitjana d’usuaris assignats als professionals és: 

 Any Girona 1 Girona 2 Girona 3 Girona 41 Pont Major

  PED MFiC PED MFiC PED MFiC PED MFiC - MFiC

2012 1.144 1.489 1.131 1.676 1.024 1.591 1.335 1.622 - 1.467

2013 1.117 1.519 1.217 1.633 1.057 1.590 1.325 1.864 - 1.434

2014 1.100 1.524 1.105 1.699 1.132 1.629 1.320 1.677 - 1.403

2015 1.339 1.508 1.095 1.684 1.129 1.604 1.312 1.599 - 1.403

2016 1.333 1.488 1.169 1.676 1.125 1.604 1.320 1.601 - 1.388

2017 1.290 1.524 1.204 1.618 1.035 1.563 1.323 1.336 - 2.500

2018 1.269 1.468 1.204 1.647 1.035 1.549 1.301 1.369 - 2.500

1. Tota l’ABS, inclou Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres

Font: ICS

Però no tots els usuaris assignats acudeixen als nostres centres, l’indicador pobla-
ció atesa mesura els contactes de la població assignada al llarg d’un any: 

% Població atesa / assignada als EAP de la ciutat de Girona

Girona 1 Girona 2 Girona 3 Girona 41 Pont Major

0-14 
anys

> 14 
anys

0-14 
anys

> 14 
anys

0-14 
anys

> 14 
anys

0-14 
anys

> 14 
anys

0-14 
anys

> 14 
anys

2012 72,9% 65,2% 81,7% 69,9% 75,0% 67,3% 88,2% 76,0% - 74,10%

2013 71,6% 64,6% 86,3% 69,4% 77,0% 65,9% 86,5% 76,3% - 73,57%

2014 78,1% 69,4% 86,6% 73,7% 82,7% 70,3% 91,6% 79,4% - 77,19%

2015 75,5% 70,6% 85,9% 74,7% 83,7% 70,5% 90,9% 79,9% - 79,62%

2016 76,8% 70,0% 88,0% 75,3% 84,5% 70,9% 90,2% 79,5% - 80,2%

2017 69,7% 70,0% 85,8% 75,4% 79,8% 71,2% 88,2% 80,3% - 79,8%

2018 73,1% 71,9% 86,4% 77,5% 82,0% 72,7% 88,5% 81,6% - 81,8%

Font: Khalix sisap

1. Tota l’ABS, inclou Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres

Per tant, aquesta diferencia entre la població assignada i l’atesa fa que la mitjana 
d’usuaris atesos assignats als professionals sigui la següent: 

 Any Girona 1 Girona 2 Girona 3 Girona 41 Sarrià de Ter2

  PED MFiC PED MFiC PED MFiC PED MFiC - MFiC

2012 810 1.003 874 1.097 785 1.051 1.178 1.233 - 1.087

2013 791 1.035 992 1.064 834 1.034 1.146 1.423 - 1.055

2014 849 1.099 910 1.153 969 1.120 1.209 1.332 - 1.083

2015 1.038 1.125 891 1.163 977 1.111 1.193 1.277 - 1.117

2016 1.083 1.125 1.004 1.176 978 1.125 1.179 1.277 - 1.131

2017 990 1.107 1.132 1.140 867 1.117 960 1.175 - 1.100

2018 998 1.156 1.154 1.143 880 1.155 959 1.127 - 1.089

Font: Khalix sisap

1. Tota l’ABS, inclou Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres

2. Consultori del Pont Major

L’estudi de càrregues de medicina familiar i comunitària i de pediatria calculat  
pel centre corporatiu per a l’any 2019 calcula el número de professionals necessaris per  
EAP en base a un rati esperat d’usuaris assignats.
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El rati d’usuaris assignats per professional de l’estudi de càrregues és: 
 Any Girona 1 Girona 2 Girona 3 Girona 4 Sarrià de Ter

  PED MFiC PED MFiC PED MFiC PED MFiC  PED MFiC

2019 1.255 1.843 1.194 1.656 1.111 1.764 1.000 1.344 1.094 1.323

El número de professionals assistencials que el model d’estudi de càrregues pro-
posa és: 

 Any Girona 1 Girona 2 Girona 3 Girona 4 Sarrià de Ter

  PED MFiC PED MFiC PED MFiC PED MFiC  PED MFiC

2019 2,43 11,43 4,43 15,28 4,98 16,39 2,28 9,57 2,18 9

Font: ICS

La dotació de professionals assistencials autoritzada 2019 per la DAP és: 

 Any Girona 1 Girona 2 Girona 3 Girona 4 Sarrià de Ter

  PED MFiC PED MFiC PED MFiC PED MFiC  PED MFiC

2019 2,4 13,4 4,5 16,6 5,8 21 2,4 9,5 2,4 9,2

Font: ICS

D’altra banda, L’atenció domiciliària sanitària a la ciutat de Girona es presta 
mitjançant els equips assistencials habituals, metge i infermera, de forma puntual o 
programada a través del programa ATDOM. Aquest Programa està dirigit a pacients 
fràgils, amb patologies cròniques, terminals, amb deteriorament cognitiu, amb risc, 
amb malalties transitòries que donen cert grau de dependència i també a aquelles 
persones amb dificultat per a la mobilitat i, per tant, d’accés als centres d’atenció 
primària.

En cas de major complexitat els equips de Girona disposen de professionals, dins 
del mateix equip, amb competències de pràctica avançada que es van crear com a 
unitats de suport en l’atenció dels pacients crònics complexos (PCC) i per als pa-
cients amb malalties cròniques avançades (MACA).

A més a més els 5 EAP disposen dels professionals dels equips PADES (equips 
multidisciplinaris formats per metges/es, infermers/es i treballadors/es socials) que 
donen suport en l’atenció que es dona a aquests pacients. A partir del mes de juny del 
2018 es va fer efectiva una aliança estratègica entre l’ICS, MUTUAM i l’IAS en el 
sentit de poder treballar coordinadament els PADES de cada entitat (compartir els ma-
teixos espais, utilitzar els mateixos protocols i sistemes d’informació). Això va suposar 
la incorporació del personal professional de Treball social de MUTUAM que dona 
servei a la població de referència dels tres PADES. Pel que fa als usuaris de la ciutat 
de Girona, aquest servei es presta de la següent manera: L’ABS Girona-1, Girona-4 
i Sarrià de Ter (Pont Major) on el servei el presta el PADES ICS; i l’ABS Girona-2 i 
ABS Girona-3 on el servei el presta el PADES MUTUAM.

Un dia a la setmana a cada centre hi ha un psicòleg de l’Equip d’Atenció Psico-
social (EAPs), que treballa coordinadament amb els professionals, donant suport 
psicològic als pacients en situació de complexitat clínica i/o final de vida, a les seves 
famílies i als professionals.

Els cinc equips també disposen d’un treballador social sanitari que en cas de ne-
cessitat pot contactar amb els serveis socials de l’ajuntament amb els que treballa de 
manera coordinada per poder posar a l’abast de les persones els recursos que poden 
necessitar, com ara teleassistència o ajudes a domicili.

En darrer lloc, val a dir que millorar l’atenció domiciliària és una línia estratègi-
ca dels professionals de l’Institut Català de la Salut, augmentant el número de domi-
cilis si és necessari i millorant el contingut assistencial de la visita. Així, l’activitat 
domiciliària realitzada per professionals de la medicina i la infermeria durant l’any 
2018 pels equips de la ciutat de Girona respecte el 2017 ha tingut el següent com-
portament:
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– Girona 1: increment del 9,44% (4.603 visites domiciliàries totals)
– Girona 2: increment del 4,81% (4.884 visites domiciliàries totals)
– Girona 3: increment del 71,2% per incorporació activitat de la Residència ge-

riàtrica de Creu de Palau (11.745 visites domiciliàries totals)
– Girona 4: increment del 2,16% (3.166 visites domiciliàries totals)
– Pont Major: increment del 38,4% (931 visites domiciliàries totals)

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 365/XII, sobre la vacunació
290-00337/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51106 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 365/XII, sobre la 
vacunació (tram. 290-00337/12), us informo del següent:

L’estratègia comunicativa en relació a les vacunes des de Salut Pública del De-
partament de Salut s’adreça a tres públics diana diferents: a la població en general, 
als professionals sanitaris i als mitjans de comunicació, amb objectius diferenciats.

Aquesta estratègia té l’objectiu comú de mantenir les altes cobertures de vacuna-
ció en la població de Catalunya i el manteniment de la confiança de la població i dels 
professionals en les vacunes. Els eixos d’aquesta estratègia són tres: en primer lloc 
les video-càpsules, espots i materials d’educació per a la salut a la població, entre 
elles algunes d’informació general, algunes que aborden els falsos mites en relació 
a la vacunació, un qüestionari per valorar els coneixements sobre vacunació i di-
verses infografies (consultables a http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-
cions/). En segon lloc la comunicació mitjançant notes i rodes de premsa als mitjans 
de comunicació per tal que a través seu arribin a tota la població (http://salutpubli-
ca.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/). I en darrer lloc, la formació 
i comunicació als professionals sanitaris que son els que prescriuen i administren 
les vacunes als centres vacunals; això fa referència a manuals i guies tècniques en 
relació a les vacunes que s’administren a Catalunya, accessibles a través del web de 
canal Salut; a jornades d’actualització, organitzades a nivell central i territorial i 
també per Societats Científiques relacionades (AIFICC; CAMFIC; etcètera); a cur-
sos i seminaris de formació; i a notes informatives en relació a canvis en la pautes 
d’administració.

En aquest sentit, el mes de juny de 2018 es va presentar la nova edició del Manual  
de Vacunacions de Catalunya (5a edició), el qual està disponible a http://salutpu-
blica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manu-
al_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf. Aquest Manual de Vacunacions és 
una eina essencial per als professionals sanitaris, ja que és on es recullen totes les 
recomanacions de vacunació i l’evidència científica que dona suport a aquestes. Per 
tant, és un element clau per a incentivar l’ús de les vacunes per part dels professio-
nals sanitaris, inclosa la vacunació de la grip.

Val a dir que cada any s’aprofiten, com a mínim, dos moments comunicatius 
clau, que són la setmana mundial de la vacunació i l’inici i desenvolupament de 
la campanya de vacunació antigripal. Així, durant la Setmana Mundial de la Im-
munització propiciada per l’Organització Mundial de la Salut es realitzen dife-

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
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rents accions comunicatives com ara notes de premsa, missatges en xarxes socials 
 (facebook, vida saludable, twiter, etc) o infografies. Tanmateix, durant la campanya 
de vacunació antigripal es fa una roda de premsa a l’inici, una nota de premsa, un 
pòster informatiu i missatges de difusió en xarxes socials. També un espot del 012 
fomenta la vacunació.

La vacunació sistemàtica dels infants i adults, dels adults que estan en situació de 
risc per algunes vacunes i dels professionals sanitaris són una prioritat. Per aquest 
motiu, a banda d’informació a la població i professionals sanitaris és fa un gran es-
forç per a garantir la disponibilitat de vacunes i l’accessibilitat de les mateixes en 
més dels 1200 centres vacunals arreu de Catalunya. Les estratègies per a promocio-
nar la vacunació en tots els col·lectius es realitzen per a tot el territori i no es realit-
zen activitats diferents per àmbit sanitari.

D’altra banda, es realitzen també activitats per a garantir la vacunació dels ado-
lescents mitjançant la vacunació en els centres educatius. Aqueta estratègia, permet 
facilitar la vacunació i garantir l’accessibilitat a tots els estudiants a 6è de primària.

Augmentar les cobertures de vacunació en aquest col·lectiu és un objectiu prio-
ritari per al Departament de Salut i per aquest motiu es col·labora activament amb 
diverses societats científiques i entitats proveïdores presents a Catalunya mitjançant 
la seva participació activa al Consell Assessor de Vacunacions.

Naturalment, tota aquesta i altra informació està accessible a través de la web 
del Canal salut (a l’apartat Vacunacions de Salut de la A-Z) i a l’apartat Vacuna cions 
(Àmbits d’actuació/Promoció i prevenció) de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya.

En referència a la Coalició Europea per la Vacunació, cal assenyalar que establir 
aliances en el marc de la Comissió Europea per treballar conjuntament els grans 
reptes de la vacunació en el marc de la Coalició de la vacunació servirà tant per 
millorar com per mantenir cobertures i superar reticències, millorar els registres i 
establir estratègies vacunals comuns i pot ser una estratègia útil en un mon globa-
litzat com l’actual. Tot i això, de les diferents estratègies de la Comissió Europea, 
la Coalició per la Vacunació està orientada a les societats científiques i associacions 
professionals i per tant no hi formen part institucions ni governs. Aquesta informa-
ció es pot consultar a https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_es.

En definitiva, Catalunya sempre ha estat capdavantera en polítiques vacunals. 
Les vacunes incloses al calendari permeten evitar cada any més de 33.000 casos de 
malaltia i les malalties i morts associades.

Barcelona, 21 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 368/XII, sobre la resolució  
de les deficiències de l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma 
de Gramenet
290-00340/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51107 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 368/XII, sobre 
la resolució de les deficiències de l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de 
Gramenet (tram. 290-00340/12), us informo del següent:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_es
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Adjunta us faig arribar la comunicació adreçada al president del Patronat Funda-
ció Hospital de l’Esperit Sant, Josep Mª Cortes, per part de la gerent de l’Àmbit Me-
tropolità Nord del Servei Català de la Salut, en la qual l’insta a prendre les mesures 
oportunes per tal de donar resposta a la present resolució.

Tanmateix, i d’acord amb la informació facilitada des de la Fundació Hospital de 
l’Esperit Sant, us informo que aquesta està immersa en un procés de renovació ge-
neracional que afecta especialment el col·lectiu de facultatius. Al final d’aquest any 
2019 s’haurà renovat el 50% de l’staff facultatiu respecte fa sis anys. La incorporació 
de nous professionals especialistes a l’hospital s’està portant a terme amb resultats 
satisfactoris. Així doncs, la Fundació Hospital Esperit Sant mantindrà aquesta polí-
tica per tal d’assegurar perfils idonis per al projecte.

Pel que fa a l’accessibilitat, dins de les actuacions emmarcades en la línia d’op-
timització d’operacions, en destaquen el Pla específic de millora del circuit de poli-
somnografies; el reforç de l’activitat de mamografies de cribratge de càncer de 
mama; l’ampliació de l’oferta d’atenció cardiològica descentralitzada al CAP Santa 
Coloma; la consolidació de la interconsulta virtual amb l’EAP; i el Pla específic 
d’assumpció de petita cirurgia.

Durant aquest any 2019 es reformularan també els circuits de proves audiològi-
ques.

D’altra banda, pel que fa al confort dels pacients a l’àrea d’urgències, dins de les 
accions incloses en el Pla estratègic 2017-2021, a l’àrea d’urgències ja s’ha executat 
una primera actuació per tal de millorar la intimitat del pacient de l’àrea d’observa-
ció. Una segona actuació, de més envergadura, s’executarà en el marc del projecte 
d’adaptació i adequació de l’activitat de les urgències a la posada en marxa del nou 
dispositiu d’atenció urgent (ACUT +) de l’Institut Català de la Salut al CAP de San-
ta Coloma.

Barcelona, 24 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 435/XII, sobre l’entitat 
del Servei Català de la Salut que haurà de gestionar l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus
290-00405/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51108 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 435/XII, sobre l’en-
titat del Servei Català de la Salut que haurà de gestionar l’Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus (tram. 290-00405/12), us informo del següent:

El Servei Català de la Salut està treballant per tal de culminar el projecte amb la 
major seguretat jurídica abans de la finalització d’aquest any 2019, moment a par-
tir del qual s’estarà en disposició de retre comptes, en el si de la Comissió de Salut, 
sobre dita entitat.

Per tal de millorar la viabilitat i sostenibilitat dels dispositius destinats  actualment 
a l’assistència sanitària en funcionament dins del sistema públic, intensificant-ne la 
qualitat i la capacitat resolutiva en benefici de la població, així com fer-ho possible 
aprofitant l’experiència acumulada fins ara a l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, s’es-
tan fent les gestions necessàries per tal que la societat municipal Gestió Comarcal 
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Hospitalària formi part de la negociació d’actius i passius en el projecte de reorde-
nació de la gestió de l’assistència sanitària en les Regions Sanitàries Camp de Tar-
ragona i Terres de l’Ebre.

És per això que actualment s’estan enfocant els esforços a la creació de dues en-
titats de dret públic, una per la Regió Sanitària Camp de Tarragona, en la qual s’in-
tegrarien els actius i passius de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i una altra 
entitat de dret públic per la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, en la qual s’incorpo-
raria GECOHSA, que ha estat l’entitat encarregada de prestar el servei d’assistència 
hospitalària en la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, a través de l’Hospital Comarcal 
Móra d’Ebre, en virtut del contracte de concessió.

D’aquesta manera es pretén donar solució a l’entramat societari encapçalat per la 
Societat Anònima Municipal, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, ja que fins 
ara, la governança i les directrius de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre han estat di-
rigides des de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i per tant, des de la Regió 
Sanitària Camp de Tarragona.

En definitiva doncs, amb la creació de l’entitat de dret públic, Salut Terres de 
l’Ebre, es vol assolir la voluntat que aquesta entitat sigui el nucli vertebrador d’una 
gestió integral de la Salut a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre.

Barcelona, 28 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 461/XII, sobre la 
sobreocupació d’autobusos interurbans
290-00425/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50968 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 461/XII, sobre 
la sobre ocupació d’autobusos interurbans (tram. 290-00425/12), us informo del se-
güent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat conjuntament amb les Autoritats Ter-
ritorials de Mobilitat fa un seguiment de l’evolució de la demanda dels serveis de 
transport interurbà per tal de garantir que en tot moment l’oferta de serveis resulta 
ajustada, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries existents.

Cal tenir present que els serveis de transport interurbà en autobús són el mitjà 
de transport que ha tingut un increment de demanda més elevat en els darrers anys, 
fruit en gran part a l’increment del servei amb la implantació de la xarxa de bus ex-
pres.cat i amb altres actuacions de reforç de servei que han contribuït a un creixe-
ment continuat de la demanda.

En aquest sentit, es fa un seguiment per actuar en aquells casos de sobreocupa-
ció dels vehicles amb l’establiment de vehicles de reforç quan resulta procedent, tot 
tenint present que la normativa vigent preveu la possibilitat de transportar viatgers 
dempeus en els vehicles que estan habilitats a aquest efecte i que aquesta circums-
tància es produeix de forma habitual a totes les xarxes de transport d’altres territoris 
en els serveis de curt recorregut o en zones metropolitanes.

En el disseny de la xarxa de serveis es prenen en consideració, tal i com preveu 
el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020, els pols generadors de mobilitat 
i entre ells la mobilitat envers les universitats de forma que es disposa de serveis es-
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pecífics per atendre aquesta mobilitat que s’han incrementat recentment per exem-
ple en el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, els centres universitaris de 
Manresa o la Universitat Rovira i Virgili.

Barcelona, 8 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 462/XII, sobre l’aportació  
de la Generalitat al Consorci de l’Habitatge de Barcelona
290-00426/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50969 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 462/XII, sobre 
l’aportació de la Generalitat al Consorci de l’Habitatge de Barcelona (tram. 290-
00426/12), us informo del següent:

S’han realitzat les aportacions al Consorci de l’Habitatge de Barcelona compro-
meses, per import de 3.873.476,94 € en transferències corrents i per 3.970.000,00 € 
en transferències de capital.

Durant l’any 2018, la Generalitat de Catalunya va destinar 32,8 M€ a la ciutat de 
Barcelona només en les seves principals actuacions de política d’habitatge. L’any 2017 
van ser 26,8 M€. L’increment, en conseqüència, va ser del 23,6% en un any. Així ma-
teix, s’ha acordat una aportació plurianual de 4.050.000 € per al període 2019-2021 
per al finançament de programa 60/40 a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 8 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 466/XII, sobre la recuperació 
del tren hotel Granada-Barcelona
290-00430/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50970 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 466/XII, sobre la 
recuperació del tren hotel Granada-Barcelona (tram. 290-00430/12), us informo del 
següent:

El passat 27 d’agost es va adreçar un escrit al ministre de Foment per tal que es 
prenguin en consideració i s’impulsin les mesures adients per fer efectiu el mandat 
parlamentari. Així mateix, el 13 de setembre d’enguany, es va trametre aquesta re-
solució al secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge per tal que ana-
litzi la viabilitat de recuperació del tren hotel entre Granada y Barcelona, tot tenint 
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en compte que es tracta d’un servei ferroviari estatal sobre el que la Generalitat de 
Catalunya no ostenta competències.

Barcelona, 8 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 467/XII, sobre el 
perllongament de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya fins a Castellar del Vallès
290-00431/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50971 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 467/XII, sobre el 
perllongament de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
fins a Castellar del Vallès (tram. 290-00431/12), us informo del següent:

L’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de Territori i Soste-
nibilitat estan estudiant, en el marc de revisió del Pla director d’infraestructures 
del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 
(PDI), la incorporació del perllongament de la línia del Vallès de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya fins a Castellar del Vallès. En aquests moments el nou 
PDI 2021-2030 es troba en fase d’elaboració.

Barcelona, 8 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 468/XII, sobre l’increment de 
la freqüència de trens de la línia S7 de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya
290-00432/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50972 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 468/XII, sobre l’in-
crement de la freqüència de trens de la línia S7 de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (tram. 290-00432/12), us informo del següent:

El lliurament dels nous trens a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
començarà l’any 2020 i es farà de forma progressiva, de forma que puguin estar dis-
ponibles l’estiu del 2021.

Així mateix, FGC està treballant per millorar la resiliència i robustesa de les 
instal·lacions, per tal que les eventuals avaries es puguin resoldre amb un impacte 
mínim en el servei.
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Tanmateix, el remodelatge de la platja de vies de l’estació de Terrassa i la mi-
llora dels accessos no estan previstes al contracte-programa d’FGC 2017-21, ni al 
PDI 2011-20.

Finalment, cal dir que FGC segueix com sempre amb la màxima predisposició 
a donar resposta als suggeriments i peticions de les administracions territorials dins 
del seu àmbit d’actuació i responsabilitat.

Barcelona, 8 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 479/XII, sobre la neteja  
i el manteniment de les platges
290-00442/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50973 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 479/XII, sobre la 
neteja i el manteniment de les platges (tram. 290-00442/12), us informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com a administració hidràulica única de 
la Generalitat de Catalunya en matèria d’aigües, té la funció de controlar la qualitat 
de les platges i les aigües en general, d’acord amb l’article 8.2-f) del Decret legis-
latiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües a Catalunya (TRLMAC).

En l’exercici de les seves competències, l’ACA duu a terme el control de la 
qualitat de les aigües de bany d’acord amb els criteris que estableix la Directiva  
2006/7/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de febrer, relativa a la ges-
tió de la qualitat de les aigües de bany i per la qual es deroga la Directiva 76/160/
CEE, i el Reial decret 1341/2007, de l’11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitat de 
les aigües de bany. Així mateix, realitza el control de les masses d’aigua costaneres 
d’acord amb la Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 23 
d’octubre, por la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la po-
lítica d’aigües (Directiva marc de l’aigua, DMA) mitjançant un Pla de Seguiment i 
Control (PSiC) que permet avaluar l’estat ecològic i químic de les masses d’aigua.

En relació amb el control de la qualitat de les aigües de bany, l’ACA ha dut a 
terme i ha completat el Programa de vigilància i informació de les zones de bany 
costaneres i continentals a Catalunya durant la temporada de bany de 2019, i es 
compromet a continuar implementant-lo, de manera ininterrompuda, en futures 
temporades de bany.

Pel que fa a la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua costaneres, s’ha 
aprovat recentment el Programa de seguiment i control del districte de conca fluvial 
de Catalunya per al període 2019-2024, que contempla el control de les masses d’ai-
gua costaneres a Catalunya (Acord GOV/80/2019, del 4 de juny):

http://aca.gencat.cat/web/.content/30_Plans_i_programes/40_Programa_se-
guiment_i_control/3r_Programa_de_seguiment_i_control_2019-2024/Acord_
PSiC2019_2024.pdf

L’ACA compta amb un model de gestió integrada per al control de la qualitat de 
les aigües de bany que inclou la col·laboració i participació dels ajuntaments cos-
taners mitjançant els seus equips tècnics i serveis de salvament i socorrisme a les 
platges. Aquest model de gestió integrada, aplicat de forma pionera a Catalunya, 

http://aca.gencat.cat/web/.content/30_Plans_i_programes/40_Programa_seguiment_i_control/3r_Programa_de_seguiment_i_control_2019-2024/Acord_PSiC2019_2024.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/30_Plans_i_programes/40_Programa_seguiment_i_control/3r_Programa_de_seguiment_i_control_2019-2024/Acord_PSiC2019_2024.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/30_Plans_i_programes/40_Programa_seguiment_i_control/3r_Programa_de_seguiment_i_control_2019-2024/Acord_PSiC2019_2024.pdf
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permet consensuar amb les administracions locals els criteris de control, vigilància i 
informació de l’estat de les aigües de bany i facilita enormement l’intercanvi d’infor-
mació i coneixements en els diferents àmbits competencials. El seguiment del model 
de gestió s’efectua des de la Comissió de Seguiment de la Qualitat de les Platges i 
Aigües Litorals, creada per l’ACA l’any 2004, que es reuneix diverses vegades l’any.

Una de les qüestions que s’aborden amb màxima prioritat en les reunions de la 
Comissió és el control dels abocaments a mar durant episodis de pluges, els seus 
impactes sobre l’alteració temporal de la qualitat de les aigües de bany i l’arribada 
de sòlids al mar. En aquest sentit, l’ACA està treballant per endegar un pla pilot en 
l’àmbit local per millorar el control dels abocaments a mar en temps de pluges i la 
reducció de l’arribada de sòlids al mar.

L’ACA ha dut a terme durant l’any 2019 diverses campanyes de difusió sobre la 
problemàtica dels sòlids al mar, i té previst continuar potenciant aquestes iniciatives. 
Els enllaços a les mateixes són els següents:

– Campanya ‘Bones pràctiques en sanejament’
http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/bones-practi-

ques-en-sanejament/
– Campanya: ‘L’impacte dels plàstics’
http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/limpac-

te-dels-plastics/

Barcelona, 8 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 491/XII, sobre la 
immatriculació dels béns immobles de l’Església catòlica
290-00454/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51023 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment all punt 3 de la Resolució 491/XII,  
sobre la immatriculació dels béns immobles de l’Església catòlica (tram. 290-
00454/12), us informo que he tramès un escrit a la ministra de Justícia, en què li 
reclamo l’elaboració de l’estudi a què es refereix aquest punt de la Resolució, de ma-
nera urgent.

Barcelona, 11 de novembre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/bones-practiques-en-sanejament/
http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/bones-practiques-en-sanejament/
http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/limpacte-dels-plastics/
http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/limpacte-dels-plastics/
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Control del compliment de la Resolució 534/XII, sobre les propostes 
per a la Catalunya real
290-00573/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 51157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Alfred Bosch i Pascual, Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en un mes del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 354/XII del Parlament de Catalunya, sobre les propostes per a 
la Catalunya real (255-00007/12), adoptada pel Ple del Parlament el 25 de juliol de 
2019 i publicada al BOPC núm. 400 d’1 d’agost de 2019, atesa la complexitat de la 
seva elaboració a partit d’informacions i dades procedents del conjunt dels departa-
ments.

Barcelona, 11 de novembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals  

i Transparència. 

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals  
i Transparència (reg. 51157).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 100/XII, sobre les conclusions 
del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans
390-00100/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 51156 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 100/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans (tram. 
390-00100/12), s’informa del següent:

En compliment a l’establert a la Moció 100/XII, el Govern ha fet arribar una co-
municació específica a les seves contraparts internacionals detallant les conclusions 
del dictamen del Grup de Treball de les Nacions Unides sobre Detencions Arbitrà-
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ries, així com, i en diverses ocasions, ha demanat al Govern de l’Estat, el compli-
ment d’aquest dictamen.

Així mateix, el Govern que inclòs la referència a aquest dictamen, inclosa la po-
sició de no compliment per part del Govern de l’Estat, com a punt recorrent en els 
contactes internacionals de tot tipus amb els que es relaciona, especialment, a través 
del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i la seva 
xarxa de Delegacions a l’exterior.

Barcelona, 11 de novembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Moció 106/XII, sobre les accions que 
perjudiquen la convivència
390-00106/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 51339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó i Pla, Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a  

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Moció 106/XII del Parlament de Catalunya, sobre les accions que perjudiquen 
la convivència, (NT.: 390-00106/12, atesa la implicació de diferents Departa-
ments del Govern.

Barcelona, 14 de novembre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de la Presidència (reg. 51339).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 22.01.2020 a l’11.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 12.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019.

Control del compliment de la Moció 119/XII, sobre l’emergència 
climàtica
390-00119/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019
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Control del compliment de la Moció 120/XII, sobre els residus 
plàstics
390-00120/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019

Control del compliment de la Moció 121/XII, sobre la cobertura del 
servei públic de salut en l’àmbit rural
390-00121/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019

Control del compliment de la Moció 122/XII, sobre la salut mental
390-00122/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019

Control del compliment de la Moció 123/XII, sobre la vulneració  
de drets fonamentals
390-00123/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent al 2018
334-00081/12

PRESENTACIÓ: FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA

Reg. 51435 / Coneixement i tramesa a la Mesa de la Comissió de Justícia: Mesa del 

Parlament, 19.11.2019

Al president del Parlament
M. Hble. Sr.
Em complau fer-vos a mans la memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya cor-

responent a l’exercici 2018, en compliment del que estableix l’article 96.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya.

Barcelona, 12 de novembre de 2019
El Fiscal Superior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de 
responsable tècnic jurídic en contractació o responsable tècnica 
jurídica en contractació de l’Oficina de Contractació del Parlament 
de Catalunya
500-00015/12

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019

Secretaria general
De conformitat amb la base sisena del concurs específic per a proveir definitiva-

ment un lloc de treball de responsable tècnic jurídic en contractació o responsable 
tècnica jurídica en contractació de l’Oficina de Contractació del Parlament de Ca-
talunya (BOPC núm. 444, del 21 d’octubre de 2019), la Mesa del Parlament designa 
com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents: 

Membres titulars
President: 
Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament de Catalunya.

Vocals: 
Ferran Domínguez García, director de l’Oficina de Contractació del Parlament 

de Catalunya.
Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament, en representació del personal del 

Parlament.
Albert Lladó Martínez, professor de l’àrea de dret administratiu de la Facultat de 

Dret, a proposta de la Universitat de Girona.
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Maria Eugènia López Mora, vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, a proposta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Membres suplents
Presidenta: 
Esther Andreu i Fornós, lletrada del Parlament, com a suplent del president.

Vocals: 
Maria Guiu i Sallent, oïdora de comptes del Parlament de Catalunya.
Núria Lucena Cayuela, assessora lingüística del Parlament, com a suplent de la 

funcionària nomenada en representació del personal del Parlament.
Josep Maria Aguirre Font, professor de l’àrea de dret administratiu de la Facultat 

de Dret, a proposta de la Universitat de Girona.
Carme Lucena Cayuela, vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Pú-

blic, a proposta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de 
responsable de fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del 
Parlament de Catalunya
500-00016/12

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019

Secretaria general
De conformitat amb la base sisena del concurs específic per a proveir definiti-

vament un lloc de treball de responsable de fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 444, del 21 d’octubre de 2019), 
la Mesa del Parlament designa com a membres de la comissió tècnica d’avaluació 
les persones següents: 

Membres titulars
President: 
Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament de Catalunya.

Vocals: 
Maria Guiu i Sallent, oïdora de comptes del Parlament de Catalunya.
Marta Perxacs i Motgé, assessora lingüística del Parlament, en representació del 

personal del Parlament.
Joan Mauri i Majos, professor de l’àrea de dret administratiu de la Facultat de 

Dret, a proposta de la Universitat de Barcelona.
Rafael Morales Rosales, director del Gabinet Tècnic del síndic major, a proposta 

de la Sindicatura de Comptes.

Membres suplents
Presidenta:
Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament, com a suplent del president.

Vocals: 
Marta Payà Canals, assessora lingüística del Parlament.
Ferran Domínguez Garcia, lletrat del Parlament, com a suplent de la funcionària 

nomenada en representació del personal del Parlament.
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Domènec Sibina i Tomàs, professor de l’àrea de dret administratiu de la Facultat 
de Dret, a proposta de la Universitat de Barcelona.

Bruno González Valdelièvre, cap d’Anàlisi Particularitzada de la Despesa Públi-
ca, de la Direcció d’Anàlisi de l’Oficina Antifrau, a proposta de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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