
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació parcial del contingut d’un lloc de treball de la relació de llocs de treball de 
l’Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya sense incidència pressupostària
221-00005/12
Aprovació 7

Modificació parcial del contingut d’un lloc de treball de la relació de llocs de treball 
de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya sense incidència 
pressupostària
221-00006/12
Aprovació 8

Modificació parcial del contingut de tres llocs de treball de la relació de llocs de 
treball de l’Oficina d’Acció Exterior, Cooperació Interparlamentària i de Relacions 
amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya sense incidència pressupostària
221-00007/12
Aprovació 8

1.10. Acords i resolucions

Resolució 320/XII del Parlament de Catalunya, de suport a l’expresident del Brasil 
Lula da Silva
250-00436/12
Adopció 10

Resolució 321/XII del Parlament de Catalunya, de suport a les dones afectades per 
esterilitzacions forçades al Perú
250-00505/12
Adopció 11

Resolució 330/XII del Parlament de Catalunya, sobre els alumnes amb altes capa-
citats
250-00488/12
Adopció 12

Resolució 331/XII del Parlament de Catalunya, sobre els alumnes amb altes capa-
citats intel·lectuals
250-00489/12
Adopció 13

Resolució 332/XII del Parlament de Catalunya, sobre la revisió del Decret 161/1996, 
pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament 
de l’alumnat en l’educació obligatòria
250-00522/12
Adopció 13

Resolució 333/XII del Parlament de Catalunya, sobre el restabliment dels drets la-
borals dels mestres i els professors
250-00525/12
Adopció 14
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Resolució 334/XII del Parlament de Catalunya, sobre la introducció de la perspectiva 
de l’economia crítica, solidària, feminista i ecològica a les aules
250-00552/12
Adopció 15

Resolució 335/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’Escola Car-
me Guasch i Darné a Figueres
250-00559/12
Adopció 15

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d’unitats de valoració fo-
rense integral, per la lluita contra la violència masclista
202-00053/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de ca-
ràcter econòmic
202-00054/12
Presentació: GP CatECP 17

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
202-00055/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC 19

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
203-00014/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 124

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per mitjà de la Llei 
orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
250-00715/12
Tramesa a la Comissió 127
Termini de presentació d’esmenes 127

Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a Sant Llorenç Savall
250-00716/12
Tramesa a la Comissió 127
Termini de presentació d’esmenes 127

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un abocador a Ri-
ba-roja d’Ebre
250-00717/12
Tramesa a la Comissió 127
Termini de presentació d’esmenes 127

Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la violència masclista 
entre els joves
250-00718/12
Tramesa a la Comissió 128
Termini de presentació d’esmenes 128

Proposta de resolució contra l’esclavitud
250-00719/12
Tramesa a la Comissió 128
Termini de presentació d’esmenes 128

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-00720/12
Tramesa a la Comissió 128
Termini de presentació d’esmenes 128
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut d’Educació Secundària de 
Vallcarca, a Barcelona
250-00721/12
Tramesa a la Comissió 128
Termini de presentació d’esmenes 129

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels efectius de 
l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12
Tramesa a la Comissió 129
Termini de presentació d’esmenes 129

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12
Tramesa a la Comissió 129
Termini de presentació d’esmenes 129

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes de l’Hospital 
Josep Trueta de Girona
250-00724/12
Tramesa a la Comissió 129
Termini de presentació d’esmenes 129

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12
Tramesa a la Comissió 130
Termini de presentació d’esmenes 130

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos departaments de la 
Generalitat al districte administratiu de Barcelona
250-00726/12
Tramesa a la Comissió 130
Termini de presentació d’esmenes 130

Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica a 
Girona
250-00727/12
Tramesa a la Comissió 130
Termini de presentació d’esmenes 130

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre Lloret de Mar 
i Vidreres
250-00728/12
Tramesa a la Comissió 130
Termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Els 
Ganxets, de Reus
250-00729/12
Tramesa a la Comissió 131
Termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12
Tramesa a la Comissió 131
Termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del Mobile 
World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
250-00731/12
Tramesa a la Comissió 131
Termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones activistes al món
250-00732/12
Tramesa a la Comissió 132
Termini de presentació d’esmenes 132

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació d’Isona i de la 
línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 quilovolts
250-00733/12
Tramesa a la Comissió 132
Termini de presentació d’esmenes 132
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Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12
Tramesa a la Comissió 132
Termini de presentació d’esmenes 132

Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa entre la Secre-
taria General Iberoamericana i la Generalitat per a impulsar la mobilitat d’estudiants 
i professors d’universitats i centres de recerca d’Iberoamèrica
250-00735/12
Presentació: GP Cs 133

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes inter-
nacionals
250-00736/12
Presentació: GP Cs 134

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
250-00737/12
Presentació: GP Cs 135

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions del president del Parlament
246-00009/12
Resolució 136

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
Elecció de la vicepresidenta 136

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 117/XII, sobre la prevenció de la radicalitza-
ció i l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme
290-00099/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  137

Control del compliment de la Resolució 148/XII, sobre el manteniment de les línies 
de P3 a Cambrils
290-00130/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  139

Control del compliment de la Resolució 149/XII, sobre l’augment de la visibilització 
de les dones i de les relacions no heteronormatives en els continguts educatius
290-00131/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  139

Control del compliment de la Resolució 150/XII, sobre coeducació
290-00132/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  140

Control del compliment de la Resolució 151/XII, sobre centres educatius de noves 
oportunitats
290-00133/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  142

Control del compliment de la Resolució 159/XII, sobre la millora de la mobilitat 
transfronterera
290-00139/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  142

Control del compliment de la Resolució 163/XII, sobre el desplegament del Pla d’ac-
tivitat física, esport i salut
290-00143/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  143
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Control del compliment de la Resolució 167/XII, sobre la protecció del corall vermell
290-00147/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  144

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 19/XII, sobre la igualtat d’oportunitats en el 
temps educatiu
390-00019/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 146

Control del compliment de la Moció 59/XII, sobre la igualtat de gènere
390-00059/12
Designació de la Comissió competent 149

Control del compliment de la Moció 60/XII, sobre els drets de les dones i les des-
igualtats de gènere
390-00060/12
Designació de la Comissió competent 149

Control del compliment de la Moció 61/XII, sobre les llengües en l’ensenyament
390-00061/12
Designació de la Comissió competent 149

Control del compliment de la Moció 62/XII, de condemna dels insults de col·labora-
dors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de l’estratègia comunicativa 
del Govern amb relació als pressupostos de la Generalitat
390-00062/12
Designació de la Comissió competent 149

Control del compliment de la Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa
390-00063/12
Designació de la Comissió competent 149

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de 
la modificació en la composició del Govern
350-00008/12
Anunci 150

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’Héctor Perea, geòleg i investigador del Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00398/12
Substanciació 150

Compareixença de Luis González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria geològica de 
la Universidad Complutense de Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00400/12
Substanciació 150

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00425/12
Substanciació 150

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir onze places d’uixer o uixera del Parlament de 
Catalunya
501-00002/12
Ampliació del nombre de places 151
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació parcial del contingut d’un lloc de treball de la relació 
de llocs de treball de l’Oficina de Contractació del Parlament de 
Catalunya sense incidència pressupostària
221-00005/12

APROVACIÓ

Mesa del Parlament, 20.03.2019

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de març de 2019, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, ha aprovat la modificació següent en la relació de llocs 
de treball del Parlament de Catalunya: 

Modificació parcial del contingut d’un lloc de treball de la relació de llocs de tre-
ball de l’Oficina de Contractació sense incidència pressupostària 

Nom del lloc: Responsable tècnic/a jurídic/a en contractació
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: S
Titulació: Llicenciatura en dret o el grau corresponent a aquesta llicenciatura
Formació específica: Contractació pública i/o l’experiència equivalent que esta-

bleixin les bases de la convocatòria.
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: CE
Mobilitat entre administracions: personal funcionari de carrera de qualsevol ad-

ministració pública catalana, que pertanyi a cossos o escales del grup A, subgrup 
A1, que permetin d’exercir funcions iguals o reconduïbles a les del lloc a proveir

Funcions: donar suport al director o directora de l’Oficina de Contractació en 
l’assessorament jurídic en tasques de tramitació d’expedients contractuals; exercir 
de vocal jurídic de les meses de contractació o dels òrgans auxiliars com a titular, 
substitut o en delegació d’algun membre; supervisar la tasca dels centres gestors du-
rant el procediment de contractació i assessorar-los; redactar i preparar la documen-
tació contractual, especialment dels plecs de clàusules administratives; dur a terme 
les relacions institucionals amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
i altres òrgans, ens i organismes amb responsabilitats en matèria de contractació 
pública, i supervisar la tramesa d’informació contractual als organismes pertinents.

Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Modificació parcial del contingut d’un lloc de treball de la relació de 
llocs de treball de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de 
Catalunya sense incidència pressupostària
221-00006/12

APROVACIÓ

Mesa del Parlament, 20.03.2019

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de març de 2019, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, ha aprovat la modificació següent en la relació de llocs 
de treball del Parlament de Catalunya: 

Modificació parcial del contingut d’un lloc de treball de la relació de llocs de tre-
ball de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya sense incidència 
pressupostària 

Nom del lloc: Responsable de fiscalització
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: S
Titulació: Llicenciatura en ciències econòmiques o en dret, o el grau correspo-

nent a aquestes llicenciatures
Formació específica: contractació, gestió pressupostària i comptabilitat pública 

i/o l’experiència equivalents que estableixin les bases de la convocatòria
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: CE
Mobilitat entre administracions: personal funcionari de carrera de qualsevol ad-

ministració pública catalana, que pertanyi a cossos o escales del grup A, subgrup 
A1, que permetin d’exercir funcions iguals o reconduïbles a les del lloc a proveir

Funcions: dur a terme les tasques que li encomani l’oïdor o oïdora de comptes 
relatives a la fiscalització de les institucions estatutàries i altres entitats adscrites al 
Parlament, d’acord amb els diferents tipus de control pels quals es regeixen, segons 
les normes que els són aplicables, és a dir, la intervenció prèvia en el cas de la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries i el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, el control intern posterior de caràcter permanent en 
el cas del Síndic de Greuges de Catalunya, i el control financer permanent en el cas 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i també fer les altres tasques que l’oïdor o oïdo-
ra de comptes li pugui delegar.

Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

Modificació parcial del contingut de tres llocs de treball de la 
relació de llocs de treball de l’Oficina d’Acció Exterior, Cooperació 
Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament 
de Catalunya sense incidència pressupostària
221-00007/12

APROVACIÓ

Mesa del Parlament, 20.03.2019

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de març de 2019, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
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del Parlament de Catalunya, ha aprovat la modificació següent en la relació de llocs 
de treball del Parlament de Catalunya: 

Modificació parcial del contingut de tres llocs de treball de la relació de llocs de 
treball de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions 
amb la Unió Europea sense incidència pressupostària 

Nom del lloc: cap de l’Àrea d’Acció Exterior i Cooperació Interparlamentària
Grup: A1
Nivell: 15
Tipus: C
Titulació: doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o equivalent. 

Acreditació del nivell C1 d’anglès o francès, o un nivell superior, d’acord amb el 
Marc europeu comú de referència

Formació específica: 
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: CE
Observacions: especialització i experiència en l’àmbit de les relacions interna-

cionals
Funcions: donar suport al director o directora de l’Oficina d’Acció Exterior, de 

Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea en el compli-
ment de les seves funcions; coordinar, d’acord amb els criteris fixats pel director o 
directora, les tasques de l’Oficina amb relació a altres organismes, tant nacionals 
com internacionals, altres parlaments i, especialment, les institucions de la Unió Eu-
ropea; coordinar les tasques de l’Oficina amb relació al seu personal i, més concre-
tament, coordinar-ne l’actuació amb altres departaments del Parlament quan aquesta 
afecti les funcions de l’Oficina i amb altres institucions de la Generalitat de Catalu-
nya, en especial amb el Govern i el Síndic de Greuges; comunicar-se amb organis-
mes que actuïn en l’àmbit de les relacions internacionals, i trametre’ls informació; 
fer el seguiment de les iniciatives i la documentació en àmbits d’interès de l’Oficina 
plantejades per altres parlaments, i complir qualsevol altra funció que li sigui enco-
manada pel director o directora de l’Oficina.

Nombre de places: 1

Nom del lloc: tècnic/a de relacions internacionals
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: S
Titulació: doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o equivalent. 

Acreditació del nivell C1 d’anglès o francès, o un nivell superior, d’acord amb el 
Marc europeu comú de referència 

Formació específica: 
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: CE
Observacions: especialització i experiència en l’àmbit de les relacions interna-

cionals
Funcions: gestionar la participació del Parlament en organismes i organitzacions 

internacionals i fer el seguiment de les iniciatives i la documentació que aquests 
plantegin en àmbits d’interès de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interpar-
lamentària i de Relacions amb la Unió Europea; elaborar i trametre informació de 
documents i qüestionaris d’altres parlaments o organitzacions internacionals; orga-
nitzar reunions de treball entre representants i funcionaris d’organitzacions inter-
nacionals i òrgans del Parlament, i prestar-hi suport; fer el seguiment d’iniciatives, 
seminaris i fòrums d’interès en el marc de les relacions internacionals, i dur a terme 
qualsevol altra funció que li encomani el director o directora de l’Oficina.

Nombre de places: 1
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Nom del lloc: tècnic/a de relacions amb la Unió Europea
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: S
Titulació: llicenciatura en dret o el grau corresponent a aquesta llicenciatura. 

Acreditació del nivell C1 d’anglès o francès, o un nivell superior, d’acord amb el 
Marc europeu comú de referència

Formació específica: 
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: CE
Observacions: coneixements especialitzats sobre la Unió Europea
Funcions: d’acord amb les instruccions del director o directora de l’Oficina d’Ac-

ció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea, 
elaborar propostes d’informes i dictàmens en la funció de control de l’adequació al 
principi de subsidiarietat dels actes legislatius de la Unió Europea; fer l’anàlisi ju-
rídica de documents preparatoris del procediment legislatiu de la Unió Europea, en 
especial del programa anual de treball; fer l’anàlisi de les iniciatives legislatives de 
la Unió Europea d’especial importància per a la Generalitat de Catalunya; fer el se-
guiment d’iniciatives, seminaris i fòrums d’interès en el marc de la Unió Europea; 
fomentar una relació permanent del Parlament amb altres organismes de la Unió 
Europea, especialment el Parlament Europeu i la Comissió Europea, i dur a terme 
qualsevol altra funció que li encomani el director o directora de l’Oficina.

Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

1.10. Acords i resolucions

Resolució 320/XII del Parlament de Catalunya, de suport a 
l’expresident del Brasil Lula da Silva
250-00436/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 9, 

14.03.2019, DSPC-C 213

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 14 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció de suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva (tram. 250-00436/12), presen-
tada pel diputat Ruben Wagensberg Ramon, juntament amb dos altres diputats del 
Grup Parlamentari Republicà.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport i la seva solidaritat al Co-

mitè de Solidaritat Internacional en Defensa de Lula i de la Democràcia al Brasil, 
que exigeix l’alliberament de l’expresident Luiz Inácio Lula da Silva i defensa el dret 
del poble brasiler a escollir els seus propis representants.

2. El Parlament de Catalunya considera internacionalment exigible el compli-
ment de les mesures provisionals adoptades pel Comitè de Drets Humans de les 
Nacions Unides, en què insta el Brasil a permetre la candidatura de Lula da Silva.
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3. El Parlament de Catalunya es compromet a donar suport a les iniciatives ciu-
tadanes i a les dels ens locals a favor de la sensibilització de la ciutadania vers la 
defensa dels drets i llibertats de l’expresident del Brasil Lula da Silva.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el vicepresident de la Co-

missió, Gerard Gómez del Moral i Fuster

Resolució 321/XII del Parlament de Catalunya, de suport a les dones 
afectades per esterilitzacions forçades al Perú
250-00505/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 9, 

14.03.2019, DSPC-C 213

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 14 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció de suport a les dones afectades per esterilitzacions forçades al Perú (tram. 250-
00505/12), presentada pels diputats Francesc de Dalmases i Thió, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ruben Wagensberg Ra-
mon, del Grup Parlamentari Republicà; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, i Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya se solidaritza amb les dones afectades per l’esteri-

lització forçada al Perú i amb llur exigència de veritat, justícia i reparació.
2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poder judicial actuï 

amb la deguda diligència per a investigar i sancionar els qui van vulnerar els drets 
sexuals i reproductius de les dones indígenes al Perú. A més, demana que es conti-
nuïn rebent denúncies de les víctimes i que tots els casos recollits siguin incorporats 
en el procés judicial. Això és el que ha estat recomanat per organismes internacio-
nals com la Comissió Interamericana de Drets Humans, el Comitè per a l’Elimi-
nació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona (2014), el Comitè per a 
l’Eliminació de Discriminació Racial (2016) i l’Examen Periòdic Universal - Naci-
ons Unides (2017), que alhora insten l’Estat peruà a adoptar les mesures necessàries 
per a assegurar que s’investigui el cas d’esterilització forçada, sense demores i de 
manera exhaustiva, i que es vetlli perquè els responsables siguin degudament casti-
gats i les víctimes tinguin accés a una reparació adequada.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència que la Taula de Treball 
sobre Esterilitzacions Forçades, instal·lada pel Ministeri de Justícia i Drets Humans 
del Perú el 28 de setembre de 2018, en el marc del compliment del Pla nacional de 
drets humans, estableixi compromisos concrets per a atendre les demandes de repa-
ració integral i justícia proposades per les organitzacions d’afectades i les organit-
zacions de drets humans.

4. El Parlament de Catalunya dona suport a la demanda d’una política de repara-
ció integral al Perú que inclogui programes de reparacions en salut, reparacions col-
lectives i reparacions econòmiques, entre altres, d’acord amb el que va recomanar 
la Defensoria del Poble del Perú en els informes número 7 i 27 des de l’any 1998.

5. El Parlament de Catalunya manifesta la importància que el Registre de vícti-
mes d’esterilitzacions forçades (Reviesfo), creat el 2015, garanteixi de manera efec-
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tiva l’accés de les afectades a la defensa pública (denúncia i acompanyament legal). 
Cal assenyalar que, de 5.758 dones inscrites en el Reviesfo, fins ara només s’han 
interposat 417 denúncies. Considera que aquesta defensa pública ha d’ésser integral, 
amb accés a un servei integral de salut especial i als centres d’emergència de les do-
nes del Ministeri de les Dones i Poblacions Vulnerables (MIMP) del Perú per a una 
atenció integral i intercultural en salut i acompanyament psicosocial.

6. El Parlament de Catalunya considera necessari comptar amb una comissió 
d’experts en qüestions de gènere i interculturalitat que permeti donar més elements 
per a comprendre el context que van viure i viuen actualment les dones afectades 
per les esterilitzacions forçades al Perú. Cal recordar que el fiscal superior del Perú, 
Luis Landa, va recomanar a la fiscal Marcelita Gutiérrez que es prengui en compte 
un informe de Medicina Forense sobre els casos d’esterilització forçada.

7. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que es reconeguin les organit-
zacions de dones afectades i a les entitats defensores els seus propis mecanismes de 
defensa mitjançant els quals puguin presentar proves de l’afectació i de les seqüeles 
que les esterilitzacions forçades al Perú han deixat en les comunitats i en la salut fí-
sica i mental de les dones. En aquest sentit, saluda totes les iniciatives provinents de 
la societat civil encaminades a sumar-se a la demanda de veritat, justícia i reparació 
de les dones afectades.

8. El Parlament de Catalunya reclama que es brindin les garanties necessàries 
per a protegir les persones defensores dels drets humans de les dones afectades per 
les esterilitzacions forçades al Perú i els de les líders i llurs organitzacions.

9. El Parlament de Catalunya saluda la denúncia penal formalitzada per la Se-
gona Fiscalia Supraprovincial Penal de Lima contra Alberto Fujimori Fujimori i els 
ministres de salut i alts funcionaris del que va ésser el seu govern, per la comissió 
del delicte de lesions greus seguides de mort i altres, com greus violacions dels drets 
humans, en el cas de les esterilitzacions forçades.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el vicepresident de la Co-

missió, Gerard Gómez del Moral i Fuster

Resolució 330/XII del Parlament de Catalunya, sobre els alumnes 
amb altes capacitats
250-00488/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 12, 19.03.2019, DSPC-C 217

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 19 de març de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats (tram. 
250-00488/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 25051).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incorporar al currículum dels estudis universitaris de formació de mestres, de 

psicologia i de pedagogia per al curs 2019-2020 un temari de referència sobre les 
altes capacitats.

b) Impulsar, en el marc del Pla de formació del Departament d’Educació, una 
oferta formativa específica per a atendre els alumnes amb altes capacitats perquè els 
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professionals dels centres educatius puguin donar una resposta adequada a les ne-
cessitats d’aquests alumnes.

c) Vetllar perquè els projectes educatius dels centres garanteixin i fomentin 
l’atenció als alumnes amb altes capacitats, d’acord amb el que estableix el Decret 
150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 331/XII del Parlament de Catalunya, sobre els alumnes amb 
altes capacitats intel·lectuals
250-00489/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 12, 19.03.2019, DSPC-C 217

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 19 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats in-
tel·lectuals (tram. 250-00489/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 25052).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar el grup de treball específic sobre altes capacitats intel·lectuals, for-

mat per representants del personal docent, professionals dels equips d’assessorament 
psicopedagògic i personal expert en aquesta matèria, perquè treballin per revisar i 
modificar, si cal, les mesures i els suports sobre altes capacitats de què disposa el 
Departament d’Educació.

b) Convocar el grup de treball esmentat en el termini d’un mes a comptar de 
l’aprovació d’aquesta resolució.

c) Demanar al grup de treball que revisi els resultats de la guia Les altes capaci-
tats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu, publicada el 2013.

d) Presentar en seu parlamentària els resultats dels treballs del grup de treball 
abans del finiment de la legislatura.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 332/XII del Parlament de Catalunya, sobre la revisió del 
Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per 
tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria
250-00522/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 12, 19.03.2019, DSPC-C 217

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 19 de març de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel qual 
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es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alum-
nat en l’educació obligatòria (tram. 250-00522/12), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 26944).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la desigualtat d’oportunitats que pateixen 

les famílies que viuen en nuclis de població que, malgrat trobar-se en el municipi de 
llur centre escolar, tenen una distància al centre igual o superior a altres que són en 
un municipi veí, i, en canvi, no tenen el dret al servei de transport escolar gratuït, ja 
que l’article 82.2 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, i el Decret 
161/1996, del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, estableixen com a 
transport escolar gratuït només el que correspon a alumnes que s’han de desplaçar 
fora del terme municipal, sense considerar criteris de distància.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar, abans del començament del curs escolar 2019-2020, la revisió del De-

cret 161/1996 amb criteris de distància, de dificultat d’accés i de renda.
b) Implicar la comunitat educativa, de manera representativa a la realitat territo-

rial, en la revisió de les condicions del Decret 161/1996, basant-se en la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, que en l’article 6.3 estableix que «les administracions 
públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat als serveis escolars de men-
jador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats 
gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en 
nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als 
alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes».

c) Impulsar negociacions amb el Govern de l’Estat destinades a aconseguir que 
l’article 82.2 de la Llei orgànica d’educació deixi de tenir caràcter bàsic.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 333/XII del Parlament de Catalunya, sobre el restabliment 
dels drets laborals dels mestres i els professors
250-00525/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 12, 19.03.2019, DSPC-C 217

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 19 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels 
mestres i els professors (tram. 250-00525/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 26945).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Restablir l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal docent 

(vint-i-tres hores a primària i divuit a secundària) per al curs 2019-2020.
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b) Establir com a límit mínim inferior de jornada laboral dels docents la mitja 
jornada (50% de reducció) i, per tant, eliminar les jornades laborals d’un terç de 
l’horari lectiu normal, llevat dels casos en què ho demani la persona interessada.

c) Incrementar el personal de suport a la docència per a atendre la diversitat.
d) Recuperar el caràcter lectiu de les dues hores de reducció per al personal més 

gran de cinquanta-cinc anys.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 334/XII del Parlament de Catalunya, sobre la introducció 
de la perspectiva de l’economia crítica, solidària, feminista i 
ecològica a les aules
250-00552/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 12, 19.03.2019, DSPC-C 217

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 19 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules (tram. 
250-00552/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 28822).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a integrar en el currículum i la pràc-

tica educativa la perspectiva de l’economia crítica, solidària, feminista i ecològica, 
perquè sigui impartida a les aules pel professorat del Departament d’Educació.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 335/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de l’Escola Carme Guasch i Darné a Figueres
250-00559/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 12, 19.03.2019, DSPC-C 217

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 19 de març de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch 
i Darné a Figueres (tram. 250-00559/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 28821).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure el projecte de l’Escola Carme Guasch i Darné, de Figueres (Alt Em-

pordà), en el Pla d’infraestructures educatives.
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b) Incloure en el pressupost de la Generalitat per al 2019 una partida per a la 
construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné.

c) Intensificar els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els departa-
ments implicats en el projecte de l’Escola Carme Guasch i Darné i l’Ajuntament 
de Figueres amb l’objectiu de redactar l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu 
i l’estudi de seguretat i salut laboral, i qualsevol altre que calgui, durant el primer 
trimestre del 2019.

d) Assegurar la posada en funcionament de l’Escola Carme Guasch i Darné a 
l’inici del curs escolar 2020-2021.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració 
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència 
masclista
202-00053/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.03.2019 a l’11.04.2019).
Finiment del termini: 12.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions 
socials de caràcter econòmic
202-00054/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 33777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent i sol·liciten que d’acord amb l’article 138 del Reglament es tramiti pel pro-
cediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions 
socials de caràcter econòmic

Exposició de motius
La protecció que reben els infants i joves tutelats per l’administració catalana té 

data de caducitat. Quan assoleixen la majoria d’edat els joves que, degut a la seva 
situació familiar han estat tutelats per l’administració, es troben, de sobte, totalment 
desprotegits.

El Govern i el Parlament de Catalunya, conscients de la situació d’extrema vul-
nerabilitat del jovent extutelat i amb aquest propòsit, ha regulat al respecte durant 
els darrers anys.

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència, va regular el suport posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat i va 
preveure que l’organisme competent, en aquest cas, la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), ha de facilitar l’orientació, la formació i el 
suport necessaris als joves extutelats que en arribar a la majoria d’edat, l’emancipa-
ció o l’habilitació d’edat ho sol·liciten, sempre que compleixin els requisits establerts 
pels programes d’autonomia personal (art. 152).

Anteriorment, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, ja va crear una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, equi-
valent a l’IRSC, per atendre situacions de necessitat dels joves que han estat tute-
lats per l’Administració. Aquesta prestació s’aplica des dels divuit anys fins que en 
compleixin vint-i-un, i es reconeix amb excepcions als nois i noies que hagin estat 
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tutelats durant un període, com a mínim, de tres anys, que segueixin un programa 
d’inserció i que visquin de manera autònoma fora del nucli familiar amb un màxim 
d’ingressos.

Fins a l’any 2014, aquesta prestació anava dirigida només a joves amb un temps 
de tutela superior als 3 anys però mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es va obrir la possibilitat 
que poguessin ser perceptors de la prestació, per un període de tres mesos, aquells 
joves que, tot i estar tutelats a l’arribar la majoria d’edat, no complien amb el requisit 
d’haver estat tres anys o més tutelats.

Posteriorment, la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, va allargar el període de 3 a 6 mesos la prestació per aquests joves 
i el mes de maig de 2015 es va començar a fer efectiva.

Tot plegat es gestiona des de l’Àrea de Suport als Joves Extutelats, que acompa-
nya aquest suport econòmic amb programes específics per a ajudar-los en el seu pro-
cés d’emancipació. Aquest suport es concreta amb diferents programes d’habitatge, 
d’inserció sociolaboral, d’acompanyament Jurídic i de suport psicològic.

D’altra banda, la Renda Mínima d’Inserció també preveia que el jovent extutelat 
hi podia tenir accés a la a partir dels 18 anys, si es quedaven sense cap mena d’ingrés.

Però en els darrers anys hi ha hagut canvis evidents en el país que han convertit 
l’emancipació en un objectiu cada cop més difícil per a tot el jovent, també per als i 
les joves extutelats: l’eventualitat i precarietat del mercat de treball, l’increment del 
preu de l’habitatge i l’encariment també de l’accés als estudis fan que sigui un som-
ni que una o un jove de 18 anys pugui sortir-se’n per si sola. En paral·lel, el col·lectiu 
de joves extutelats també ha patit dos canvis clars que s’han sumat a aquestes difi-
cultats generals: 

– Hi ha més població jove tutelada durant menys de 3 anys per part del sistema 
de protecció a la infància a Catalunya, que quan compleix 18 anys queda al carrer 
o amb una ajuda de màxim 6 mesos, i amb processos d’inserció laboral o en estudis 
a mitges.

– L’eliminació de la Renda Mínima d’Inserció per l’entrada en vigor de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, sense que aquesta dar-
rera prevegi mantenir l’excepcionalitat que es feia amb la RMI per a permetre ac-
cedir a aquest tipus de garantia d’ingressos mínims al jovent extutelat, des dels 18 
anys, si quedava sense cap tipus d’ingrés.

Els joves extutelats estan en una situació d’una vulnerabilitat especial, atès que 
generalment no disposen de suport familiar ni de recursos en el procés de transició 
a la vida adulta. En aquest sentit, es tracta d’un col·lectiu que presenta un alt risc 
d’exclusió social i econòmica, com han destacat diferents estudis tant a Catalunya 
com en l’àmbit europeu.

Aquesta Proposició de Llei es planteja amb la voluntat d’adaptar el marc legal 
que regula la prestació per als i les joves extutelats i per a mantenir la voluntat de les 
institucions catalanes d’oferir aquest suport especial i específic a aquest col·lectiu, i 
fer-ho amb vies adaptades a les noves realitats existents.

Article únic
Es modifica l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 19. Prestació per a joves extutelats
1. Es crea una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, per a atendre si-

tuacions de necessitat dels joves que han estat tutelats per l’organisme públic com-
petent en matèria de protecció de menors de la Generalitat. Aquesta prestació és 
aplicable als joves extutelats des dels 18 anys i fins que en compleixin 23.

2. Tenen dret a ésser beneficiaris de la prestació regulada per aquest article els 
joves que estan tutelats per l’òrgan competent en matèria de protecció a la infància 
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i l’adolescència en el moment de complir els 18 anys i segueixen el programa d’in-
serció vinculat a uns objectius específics establert per l’òrgan competent de l’Admi-
nistració de la Generalitat. Així mateix, cal que visquin d’una manera autònoma i 
fora del nucli familiar i no disposin d’uns ingressos iguals o superiors a una vegada 
i mitja l’indicador de renda de suficiència.

3. La quantia de la prestació per a joves extutelats és equivalent a l’indicador de 
renda de suficiència. Aquesta prestació s’ha de percebre en pagaments mensuals.

4. La prestació per a joves extutelats es pot incrementar amb altres prestacions 
econòmiques o complementar-se amb prestacions de serveis de l’Administració de 
la Generalitat que tinguin per finalitat la formació, la integració social i la plena in-
serció dels joves en el mercat de treball.

5. Són causes d’extinció de la prestació per a joves extutelats, a més de les esta-
blertes amb caràcter general, les següents: 

a) Dur a terme una activitat laboral remunerada amb una retribució igual o supe-
rior a una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència.

b) Abandonar el programa d’inserció o no seguir-ne les pautes.
c) Complir 23 anys.
d) Deixar de viure d’una manera autònoma i fora del nucli familiar.»

Disposició transitòria

Disposició transitòria primera. Reconeixement de les prestacions de 
dret subjectiu 
Als efectes previstos a l’article únic d’aquesta Llei de modificació de l’article 19, 

es reconeix el dret subjectiu a rebre la prestació d’extutelats a les persones nascudes 
l’any 1.999 i en endavant.

Disposicions finals

Disposició final Primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la 

Generalitat.

Disposició final Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressupos-

tos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia 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, 19 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

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

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 34168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
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que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposició de llei següent: 

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals

Exposició de motius

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.

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 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.
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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.

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 aplicables, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2010, del 3 d’agost, que regula les prestacions esmen-
tades d’acord amb els conceptes i principis rectors del dret tributari, el contingut 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
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 
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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.

III
Aquesta llei, amb 247 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 onze 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 
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 de-
manial i contractual, dels serveis en el sistema portuari i, finalment, del règim eco-
nòmic 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.
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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, 
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 la concessió demanial i l’autorit-
zació, sempre basant-se en 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 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.
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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.

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-
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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 determina-
des 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’ins-
tal·lacions per a l’amarrament i la descàrrega dels productes pesquers i de les ins-
tal·lacions per a la manipulació, la preparació, la comercialització i la distribució 
dels productes 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 pes-
ca i centres 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 desenvolu-
pen a l’empara de la Llei i que, d’una manera o altra, són beneficiàries d’un aprofi-
tament privatiu o especial del domini públic o de l’activitat de l’Administració por-
tuària, 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 ingressos li han de permetre, en règim d’autonomia econòmica, afrontar les 
despeses d’explotació, conservació, depreciació i amortització, les obligacions legal-
ment exigibles, i el manteniment i la millora de les condicions mediambientals i de 
seguretat 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 ins-
tal·lacions portuàries de recepció de residus generats per vaixells i residus de càr-
rega.

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-
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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 persones, 

el seu règim de prestació i els requisits de prestació mitjançat un sistema de comu-
nicacions 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.

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 deu 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 
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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-
gilància del conjunt de la urbanització marítim terrestre, inclosos els canals o vials 
navegables.

Llibre primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte
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 del port 
de Barcelona i del port de Tarragona.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica: 
a) Al sistema portuari.
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
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 

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.
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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 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 
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-
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 
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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.

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 
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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 ele-
ments de sèrie prefabricats, mòduls, panells o similars, sense elaboració de mate-
rials 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: 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 amar-
ratge subjecte a un punt fix del fons que permeti fixar la proa o la popa del vaixell, 
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, 
mesurada 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.

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.
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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.

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, 
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.
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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 
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.
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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 generada 
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.

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.
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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 que en matèria de ports corresponen a la Generalitat s’exer-

ceixen 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 normes reglamentà-
ries 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.»

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.
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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 les funcions de policia i de coordinació 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.
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.
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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.
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: 
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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.
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.
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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.
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 priva-

des.
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 
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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.

2. Els actes i les actuacions d’aplicació dels tributs portuaris i els actes d’impo-
sició 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.
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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.

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.
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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.

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 
demanial, l’autorització per a la prestació de serveis específics, la llicència, la co-
municació d’activitats, les declaracions responsables i comunicacions prèvies, i els 
contractes per a la construcció d’obres públiques portuàries o de concessió de ser-
veis de les infraestructures portuàries subjectes a la normativa reguladora dels con-
tractes 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-

Fascicle segon
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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 
als efectes del canvi climàtic
1. L’administració portuària dins del seu àmbit competencial ha de vetllar perquè 

les polítiques, la planificació, l’elaboració i execució de projectes i la gestió de les 
infraestructures portuàries incorporin els elements relatius a la mitigació i adaptació 
al canvi climàtic previstos a la normativa de Catalunya sobre Canvi Climàtic

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 1 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.

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 de proce-

diment 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.
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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 establert 
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.
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.
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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 tí-
tols 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’ex-
plotació si es desenvolupa la mateixa activitat i si es disposa o es pot disposar d’ele-
ments comuns necessaris per a fer-ne l’explotació correcta, de manera que l’explota-
ció 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.
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.
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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 
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.
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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.

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.
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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-
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 ti-
tular 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.

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: 
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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 modi-
ficació de servituds. La relació de béns i drets afectats d’expropiació, ocupació tem-
poral o imposició de servituds ha d’ésser sotmesa a informació pública amb caràcter 
previ a l’atorgament de la concessió.

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.
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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 perso-
nes titulars dels requisits legals exigibles. El procediment i els efectes de la trans-
missió 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.
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.
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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 
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.
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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-
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: 



BOPC 297
28 de març de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 52

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.

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 

comunicació prèvia a l’Administració portuària. Aquesta comunicació s’ha d’efectu-
ar 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 
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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-
cessionària per a ocupar el domini públic que resulti necessari per a executar-los, 
en 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 es fixa en el plec de clàusules administratives particulars, 
sense que pugui excedir el raonablement necessari perquè l’empresa concessionària 
recuperi 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.
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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.

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 títols habilitants
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.
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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.

Capítol V. Regulació ambiental 

Secció primera. Disposició comuna

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

biental de l’activitat i la sostenibilitat del sistema portuari. A aquest efecte, ha d’apli-
car criteris de prevenció, control i lluita contra la contaminació, d’estalvi de recur-
sos, de protecció de l’entorn, 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.

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.
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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 amb sistemes de propulsió o de mante-

niment 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 
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 titularitat de la Generalitat han de tenir un pla interior marítim, 

en la forma establerta per la legislació sectorial.
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·la-

cions 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.
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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·la-

cions 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 instal·la-
cions de reparació naval o de desballestament, emplaçades en la zona de servei por-
tuari, 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.

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
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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.

3. 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. 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 
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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-
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.
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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.
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.

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-
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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.

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 obligacions 
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.
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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-
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 
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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.

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 execu-
tar l’ordre inicial donada per la persona que comanda el vaixell remolcat o per la 
persona 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.
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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 recolli-
da 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 valorització 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.

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.
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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.
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 de-
sestiba 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 
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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 
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-
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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’aquesta 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-
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.
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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.

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.
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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’ator-
gament de la corresponent concessió que n’habiliti la gestió i l’aprofitament. La con-
cessió atorgada 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.
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 



BOPC 297
28 de març de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 70

competència de l’Administració portuària que afecten o beneficien de manera parti-
cular 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.
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, especial-
ment 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 terrenys i de les superfícies, i reflectir-hi també el grau de centralitat i de con-
nexió amb els altres mitjans i infraestructures de transport i llur localització.
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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 
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.
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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 
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 
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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.

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.
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 
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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.

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: 
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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.

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 
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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 
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.
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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.

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.
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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 €

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: 
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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.

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.
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.
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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.

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.
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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’armador 
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.

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 quadrats i 

es calcula multiplicant l’eslora màxima del vaixell o embarcació per la màniga màxima.
3. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa per dies com-

plets. Com a regla general, els terminis inicial i final del període d’utilització coin-
cideixen amb les dates d’atorgament i extinció de l’autorització pertinent. Tanma-
teix, 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.

Fascicle tercer
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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 
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) Les embarcacions de la Creu Roja dedicades a les tasques que tenen encoma-
nada aquesta institució en matèria de salvament marítim.

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.
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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-
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.
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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.

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 trans-
port marítim en curta distància i compleix els estàndards ambientals. Per al trans-
port marítim 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%.
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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.

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) Les embarcacions de la Creu Roja dedicades a les tasques que té encomanada 
aquesta institució en matèria de salvament marítim.

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.
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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.

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 
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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.

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) El material de la Creu Roja destinat a les tasques que té encomanades aquesta 

institució en matèria de salvament marítim.
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.
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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.

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.
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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: 

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.
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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.
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.
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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.

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.
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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 
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 còmput 
anual. En cas que no hi restin subjectes, han d’abonar la taxa corresponent d’entra-
da, 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 
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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.

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 
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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 
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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.

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.
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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 €

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 
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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 adminis-
tratiu competent en matèria de marina mercant i aplicable en la infraestructura por-
tuària 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 
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de deixalles generades per vaixells i embarcacions i residus de càrrega en la infra-
estructura 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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 
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.
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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 
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.
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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
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 
desperfectes 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.
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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.

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·la-
ció 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.



BOPC 297
28 de març de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 110

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.

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.
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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 
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-
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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.
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.
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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 
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.
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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.

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·la-
cions 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.
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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.

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 
sancions és el president de Ports de la Generalitat, sens perjudici de sancions acces-
sòries 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 
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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 
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.
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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-
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 és-
ser 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.

Fascicle quart
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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.

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.
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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.

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 nauti-
coesportives, 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.
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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 
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 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 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.
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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.

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 
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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.

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 interessa-
da.

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.
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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.

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·la-
cions integrades en el sistema portuari català i que tingui en compte les especifici-
tats 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
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 21 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
203-00014/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 34138 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.03.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de març de 2019, 
ha pres coneixement del Decret llei 6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut, publicat al DOGC 7836, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el 
Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del 
Parlament s’inicia el dia 22 de març 2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 19 de març de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Salut, s’aprova la iniciativa SIG19SLT0297 Pro-

jecte de decret llei sobre restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la persona titular del Departament 
d’Economia i Hisenda i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la 
Salut

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord 

amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go el següent

Decret llei

Exposició de motius
L’article 26.3 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Genera-

litat de Catalunya per al 2012, reduïa al 50% les retribucions fixades al II Acord 
de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, sobre les condicions de treball del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de 
productivitat variable, reducció que s’ha vingut mantenint fins ara sense solució de 
continuïtat.

Els apartats 1 i 3 de l’article 23 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, 
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, determinen que les administracions i la resta de les entitats que integren el 
sector públic que en exercicis anteriors haguessin minorat les retribucions dels seus 
empleats en quanties no exigides per les normes bàsiques de l’Estat, podran restablir 
les quanties vigents abans de la minoració o les que corresponguin fins que s’acon-
segueixi l’increment permès en les lleis de pressupostos, mesura que només poden 
aprovar les administracions i entitats que compleixin els objectius de dèficit i deute, 
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així com la regla de despesa, en els termes que resulten de l’article 17, apartats 3 i 4 
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

Al llarg de l’any 2018, la situació de les finances de la Generalitat ha anat millo-
rant successivament, en relació amb l’any anterior i que totes les dades financeres 
disponibles actualment, fan pensar que no hi ha circumstàncies que puguin posar en 
risc el compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa.

El pes del complement de productivitat variable dins de l’estructura salarial del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut ha fet que la reducció de les retri-
bucions d’aquests professionals hagi estat molt superior a la de la resta de col·lec-
tius d’empleats públics, fet que obliga a restablir, en la mesura que ho permetin les 
possibilitats financeres, l’equilibri existent amb anterioritat a la Llei de pressupostos 
per a l’any 2012.

La recuperació dels imports del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en els termes que estaven previstos al 
II Acord de condicions de treball de personal estatutari de l’Institut Català de la Sa-
lut 2006-2010, va ser debatuda per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat en les 
sessions que van tenir lloc els dies 30 de novembre de 2018 i 15 de febrer de 2019.

El complement de productivitat variable s’abona anualment en el mes d’abril, 
tal com va acordar, el 14 d’abril de 2008, la Comissió de Seguiment del II Acord 
de condicions de treball de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 2006-
2010. Fer efectiva, abans del mes d’abril de 2019, aquesta mesura mitjançant una 
llei del Parlament de Catalunya no seria possible atesos els terminis de tramitació 
parlamentària que es requereixen.

Vist el que s’ha exposat, es considera que concorren les circumstàncies que fan 
imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquesta me-
sura i recuperar parcialment l’import del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, establert al II Acord de la Mesa 
Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball d’aquest personal.

S’ha valorat que és possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats, 
prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquesta mesura i que no és pos-
sible la seva aplicació sense una disposició normativa amb rang legal i de caràcter 
urgent. Així mateix, és voluntat del Govern de la Generalitat no demorar la imple-
mentació d’una mesura que, sens dubte, beneficiarà aquest col·lectiu de persones al 
servei de l’Institut Català de la Salut, i millorarà l’organització i la prestació de ser-
veis en matèria de salut d’aquest Institut mitjançant l’increment de la motivació del 
seu personal.

Fer efectiva aquesta mesura requereix, doncs, d’una disposició normativa amb 
rang legal i de caràcter urgent, fet que habilita la figura del Decret llei, en els termes 
que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern.

En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta de la consellera de Salut, la persona titular del Departament 
d’Economia i Hisenda i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article únic
Durant l’exercici 2019, el personal estatutari percep fins al 75% de les retribuci-

ons fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les con-
dicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte 
de complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius fixats 
per a l’any 2018.
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Disposició final única
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i autoritats als 
quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 19 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Alba Vergés i 

Bosch, consellera de Salut; Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda; per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 
de març, DOGC 7826A, de 8.3.2019), Ester Capella i Farré, consellera de Justícia; 
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Antecedents del Decret llei
Expedient SIG19SLT0297 - Projecte de decret llei sobre restabliment del com-

plement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la 
Salut.

Document 1. Comunicat al secretari del Govern d’inici de tramitació del Projecte 
de decret llei d’acord amb l’article 38.2 de la llei 13/2008, del 5 de novembre.

Document 2. Memòria justificativa (Informe article 38.3 de la llei 13/2008, del 
5 de novembre).

Document 3. Memòria econòmica.
Document 4. Certificat de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat.
Document 5. Informe jurídic.
Document 6. Certificat de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.
Document 7. Informe de la Direcció General de la Funció Pública.
Document 8. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
Document 9. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pública del dia 19 

de març de 2019.
Document 10. Text aprovat a la sessió del Govern del 19 de març de 2019.
Document 11. Diligència del secretari general autoritzant la tramesa de l’expe-

dient al Parlament.
Document 12. Certificat, de l’advocada en cap del Departament de Salut, d’au-

tentificació de la documentació tramesa.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per 
mitjà de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals
250-00715/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a Sant 
Llorenç Savall
250-00716/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un 
abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.
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Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la 
violència masclista entre els joves
250-00718/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució contra l’esclavitud
250-00719/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-00720/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut d’Educació 
Secundària de Vallcarca, a Barcelona
250-00721/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels 
efectius de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona
250-00724/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.
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Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos 
departaments de la Generalitat al districte administratiu de 
Barcelona
250-00726/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de 
distribució elèctrica a Girona
250-00727/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre 
Lloret de Mar i Vidreres
250-00728/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
del Mobile World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes
250-00731/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.



BOPC 297
28 de març de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 132

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones 
activistes al món
250-00732/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació 
d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 
quilovolts
250-00733/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.03.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2019.
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Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa 
entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a 
impulsar la mobilitat d’estudiants i professors d’universitats i centres 
de recerca d’Iberoamèrica
250-00735/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada 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 para la firma 
de un Memorandum de Entendimiento entre la Secretaría General Iberoamericana 
y la Generalidad de Cataluña para impulsar la movilidad de estudiantes y profesores 
de Universidades y Centres de Investigación de Iberoamérica, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es un organismo internacional 

compuesto por 19 países de América Latina y de la Península Ibérica: España, Por-
tugal y Andorra. Las áreas prioritarias de actuación se centran en educación, cultura 
y cohesión social.

Cataluña recibe multitud de estudiantes y profesorado del área iberoamericana 
en sus grados, postgrados, centros de investigación universitarios y viceversa.

Asimismo, y en atención a los últimos datos publicados por Idescat la comuni-
dad iberoamericana es de las comunidades extranjeras más numerosas de Cataluña.

Hay que tener en cuenta, además, que la legislación vigente y, en particular, la 
Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Eu-
ropea, permiten la acción exterior de Cataluña en ámbitos que son de su competen-
cia, siempre que se respete la competencia y dirección del Estado en política exterior 
y relaciones Internacionales.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Firmar un Memorándum de Entendimiento con la Secretaria General Ibero-

americana (SEGIB) a fin de impulsar intercambios y movilidad entre estudiantes, 
profesores e investigadores de Cataluña y del espacio iberoamericano.

2. Introducir al Sistema Universitario de Cataluña en la Alianza para la Movili-
dad Académica de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y en particular, 
en el Campus Iberoamérica.

3. Informar al Parlament de Catalunya de los resultados alcanzados en un plazo 
de seis meses desde la aprobación de la presente resolución.

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00736/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolució sobre la 
participació de la Generalitat en organismes internacionals, para que sea sustancia-
da ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con 
el siguiente texto: 

Exposició de motius 
A la pàgina oficial de la Generalitat s’indica que el Govern treballa amb orga-

nismes del Sistema de Nacions Unides, així com d’altres organitzacions internacio-
nals, que són d’interès per a Catalunya. Així, s’impulsa la participació de Catalunya 
al Consell d’Europa, interactuant amb diversos departaments i organismes, espe-
cialment amb els anomenats «acords parcials». Hi ha presència i relació amb l’Or-
ganització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE). Es col·labora amb 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Es 
contribueix a la missió dels organismes internacionals de l’àmbit econòmic i finan-
cer com el Grup Banc Mundial (GBM)

Igualment, es fomenta programes amb organitzacions internacionals com l’Or-
ganització Internacional per les Migracions (OIM), l’Organització Internacional del 
Treball (OIT), l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o l’Organització d’Estats 
Americans (OEA).

De les informacions que apareixen a la pàgina web no queda prou clar quina és 
la participació de la Generalitat de Catalunya, (si és directa o indirecta), el cost de 
les esmentades col·laboracions, el personal i els departaments implicats, els potenci-
als beneficis per a la ciutadania.

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. Elaborar i publicar un balanç d’activitat de la participació de la Generalitat en 

els esmentats organismes, relatius als exercicis 2017 i 2018.
2. Informar en seu parlamentària sobre l’esmentada participació en organismes 

internacionals, almenys un cop a l’any, de forma que es pugui fer el seu seguiment.
3. Incorporar les recomanacions resultants del debat parlamentari sobre aquestes 

qüestions.

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions de 
l’Hospital Clínic de Barcelona
250-00737/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les instal·lacions de l’Hospital Clínic de Barcelona, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A l’Hospital Clínic de Barcelona fa molts anys que tenen grans problemes d’es-

pai. Aquesta mancança els impedeix tenir consultes còmodes, moltes d’elles minús-
cules i sense gairebé espai per a moure’s en el seu interior, habitacions amb els llits 
dels pacients que gairebé es toquen, amb la incomoditat i falta d’intimitat que això 
comporta, i ascensors que no es poden usar amb pacients inestables perquè l’espai 
no permet accedir al pacient en cas d’emergència, entre altres.

Per tot això es necessita una ampliació física, que fa molts anys que es demana 
i que té algunes propostes d’edificis pròxims que podrien contribuir a la seva am-
pliació. Ja hi ha molta activitat transferida a altres centres i consultes habilitades. Es 
tracta d’un hospital capdavanter que rep gairebé un milió de pacients anuals, amb 
gairebé 5.000 treballadors i alumnes, i que necessita treballar amb l’última tecno-
logia assistencial.

A més a més, una part de l’edifici és ocupada per Barnaclínic, una entitat d’acti-
vitat privada que es realitza a les mateixes instal·lacions.

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) Presentar, en un termini màxim de tres mesos, un projecte d’ampliació de 

l’Hospital Clínic de Barcelona que permeti donar resposta a les seves necessitats 
assistencials, docents i investigadores.

2) Incloure la partida pressupostària necessària per a la redacció del projecte i la 
posterior execució del mateix.

3) Estudiar, en aquest projecte d’ampliació, la situació concreta de Barnaclínic 
dins les instal·lacions de l’Hospital Clínic, així com avaluar i debatre, a la Comissió 
de Salut, la seva transparència i funcionament.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions del president del Parlament
246-00009/12

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya el dia 26 de març de 2019.

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a president del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Josep Costa i Rosselló, el dia 26 de març de 2019, o, 
eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00009/12).

Palau del Parlament, 25 de març de 2019
Roger Torrent i Ramió, president

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya, en la sessió tinguda el dia 26 de març de 2019, d’acord amb 
els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem, ha elegit vicepresidenta la diputada Jéssica 
Albiach Satorres en substitució de la diputada Elisenda Alamany Gutiérrez.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Gemma Espigares Tribó; el president de la Comis-

sió, Antoni Morral i Berenguer

https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=2011
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 117/XII, sobre la prevenció 
de la radicalització i l’extremisme violent que porten els joves al 
terrorisme
290-00099/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33839 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.03.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 117/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la prevenció de la radicalització i l’extremisme violent que porten els 
joves al terrorisme.

1. Antecedents
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies porta treballant aquesta 

qüestió des de l’estiu de 2016 amb l’objectiu d’aprofundir en les estratègies de pre-
venció social, detecció intervenció contra els extremismes violents. Fruit d’aquest 
treball intern interdepartamental es va incorporar un programa d’actuació específic 
al Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020, aprovat el 17 de setembre de 
2017, en concret el programa 1.3.3. Prevenció dels extremismes violents.

L’aplicació de l’article 155 va paralitzar el desplegament d’aquest programa. Tan 
bon punt es va acabar aquest període, es va començar a desplegar el programa.

El desplegament del programa inclou un conjunt de mesures generals i específi-
ques de prevenció dels extremismes violents des de la perspectiva social, un dispo-
sitiu de detecció primerenca basat en el treball comunitari i un centre d’anàlisi de 
casos amb la participació d’experts de les diferents disciplines socials en el diagnòs-
tic de risc. A banda, aquest programa inclou accions de formació específiques per 
als professionals públics en aquesta matèria.

Actualment s’han posat en marxa les accions de formació i les accions generals 
de prevenció.

2. Seguiment de compliment de la resolució
Les accions desplegades des del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-

lies són les següents:

a) Desenvolupar programes de prevenció social, detecció i intervenció en l’àmbit 
dels extremismes violents per als professionals que tracten amb persones joves en els 
diferents àmbits socials.

Programes de prevenció social
La prevenció social dels extremismes violents es desplega en dos nivells, general 

i específic.
A nivell general, les polítiques de prevenció són totes aquelles polítiques que re-

forcen la perspectiva intercultural de la societat, és a dir, les polítiques que:
– Fomenten la inclusió, la igualtat d’oportunitats i de drets per a totes les perso-

nes.
– Posen en valor la diversitat cultural, religiosa o d’orígens, com un element que 

enforteix la societat i augmenta les seves potencialitats de benestar, prosperitat i lli-
bertat.
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– Fomenten la interacció entre totes les persones per tal de construir una societat 
amb vincles forts de cohesió.

– I tot això, amb la finalitat de contribuït a la creació d’un sentit de pertinença a 
la societat, entès des de la proximitat i la quotidianitat, que serveixi de base sòlida a 
l’exercici d’una ciutadania plena i responsable per tothom.

En aquest nivell general, les polítiques de prevenció que desplega específicament 
la SIMC aborden aquests reptes amb especial atenció a les persones migrants i/o als 
seus descendents i, de manera més àmplia, en relació a la diversitat cultural i d’orí-
gens. Les accions més destacades en aquests àmbits són:

– Inclusió
• Èxit escolar per a tothom, corregint el diferencial existent entre l’alumnat au-

tòcton i el d’origen migrant. En aquest àmbit: programes de formació de famílies 
d’origen migrant per al coneixement del sistema educatiu, tallers de reforç educatiu, 
programa Instituts Oberts per a oferta d’activitat extraescolar en centres de secun-
dària amb alta diversitat d’alumnat.

• Millora de l’ocupabilitat de les persones migrades, a través del Programa de 
Reincorporació al Treball (formació i inserció laboral) i del reconeixement de titu-
lacions i qualificacions professionals per a persones estrangeres.

• Lluita contra la irregularitat administrativa, amb el suports als processos d’ar-
relament de les persones estrangeres. En aquest àmbit, aquest any el SOC ha iniciat 
una línia de subvencions a entitats socials per a facilitar la contractació de persones 
en situació irregular que així poden culminar amb èxit el seu procés d’arrelament i 
obtenir els permisos de treball i residència.

– Diversitat
• Prevenció del racisme i la discriminació a través del servei d’assessorament ju-

rídic especialitzat en delicte d’odi i discriminació de la SIMC i a través de la imple-
mentació de xarxes anti-rumors en diferents municipis.

• Accions per a la visibilització de la diversitat cultural i d’orígens en l’espai pú-
blic.

– Interacció
• Programes de mentoria adreçats a diferents col·lectius de persones d’origen es-

tranger (refugiats i demandants d’asil, joves migrants sols)

De manera específica, s’ha iniciat un programa de formació de tècnics i pro-
fessionals dels ens locals en matèria de prevenció social dels extremismes violents. 
Aquest programa inclou dues sessions de formació sobre la perspectiva d’anàlisi i 
intervenció davant aquests fenòmens i sobre els processos de construcció de la iden-
titat dels joves. Durant el 2018 s’ha format 230 professionals de 9 ens locals.

Programes d’intervenció
Estem col·laborant molt directament amb els serveis socials de la comarca del 

Ripollès per a fer una primera experiència d’intervenció social en aquest àmbit.

b) Portar a terme accions de comunicació i sensibilització especialitzada per a 
contrarestar el discurs ideològic i propagandístic dels extremismes violents.

– No s’han desenvolupat accions específiques en format «campanya», ja que es-
tem treballant en el desenvolupament del que la literatura sobre el tema anomena 
«contra-narratives», és a dir, discursos alternatius contraris al discurs ideològic que 
fonamenta l’extremisme violent. Els vectors d’aquestes contra-narratives són diver-
sos i no està clar que l’ús de campanyes en un sentit genèric sigui la millor via per a 
aconseguir aquest objectiu. Per aquesta raó, proposem un concepte més ampli, com 
el de «accions de comunicació i sensibilització especialitzada», que inclou des de 
grups de diàleg interreligiós i interconviccional, al treball amb referents comunita-
ris, etc...
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– En aquest àmbit, hem actuat a través de l’instrument de foment via subvenció 
d’alguns projectes específics de diàleg interreligiós i interconviccional, o de treball 
amb joves en situació de risc.

L’esborrany de bases de la propera convocatòria de subvencions, COSPE 2019-
2020, preveu la creació d’una línia de subvencions específica per a aquest tema.

Barcelona, 13 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 148/XII, sobre el manteniment 
de les línies de P3 a Cambrils
290-00130/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33755 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.03.2019

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 148/XII, sobre el 
manteniment de les línies de P3 a Cambrils (tram. 290-00130/12), us informo del 
següent:

El Departament d’Educació, està treballant en la programació de l’oferta inicial 
per al curs 2019-2020 del municipi de Cambrils, que donarà resposta a les necessi-
tats d’escolarització del municipi, garantirà la qualitat de l’educació i una adequada 
i equilibrada escolarització de l’alumnat amb necessitats específiques de suport edu-
catiu que propiciarà la cohesió social.

Les plantilles dels centres educatius s’elaboren amb els criteris establerts en la 
Resolució que publica cada any el Departament d’Educació.

Barcelona, 13 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 149/XII, sobre l’augment de la 
visibilització de les dones i de les relacions no heteronormatives en 
els continguts educatius
290-00131/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33756 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.03.2019

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 149/XII, sobre 
l’augment de la visibilització de les dones i de les relacions no heteronormatives en 
els continguts educatius (tram. 290-00131/12), us informo del següent:

El Pla de Govern per aquesta legislatura preveu la revisió dels àmbits curriculars 
per fer un disseny nou que incorpori referents femenins.

L’article 2 apartat b de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix que 
la igualtat com a valor propi de la societat democràtica esdevé un dels principis rec-
tors del sistema educatiu.
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Des del Departament d’Educació es promouen els projectes de convivència fent 
un èmfasi especial en l’establiment de mesures de prevenció, i posa a l’abast de tots 
els centres educatius una aplicació informàtica amb instruments de diagnosi, orien-
tacions i recursos perquè cada centre elabori el seu Projecte de convivència, i pugui 
treballar.

Les accions del Projecte de convivència estan classificades d’acord amb els tres 
àmbits d’intervenció (aula, centre o entorn) en el benentès que una bona acció coe-
ducadora és fonamental per potenciar la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de 
tota mena de discriminació per raó de sexe.

Barcelona, 13 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 150/XII, sobre coeducació
290-00132/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33757 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.03.2019

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 150/XII, sobre co-
educació (tram. 290-00132/12), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 2 apartat 1.m de la Llei 12/2009, del 10 de ju-
liol, d’educació, la coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre homes i 
dones, son principis generals que regeixen el nostre sistema educatiu.

Des del Departament d’Educació s’està treballant en l’elaboració d’un projecte 
de decret de concerts educatius per adaptar-los a la normativa vigent, així com a les 
necessitats d’escolarització de tot el territori.

El Departament d’Educació ha elaborat un espai específic dins de la Xarxa Te-
lemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), anomenat «Espais exteriors» que posa a 
disposició dels centres educatius, orientacions i recursos per organitzar espais amb 
perspectiva de gènere i des d’una visió coeducativa. Els àmbits temàtics d’aquest 
espai son els següents:

– Espais d’oportunitats educatives
– Espais en transformació
– La convivència en el temps d’esbarjo
– L’hort escolar
– Jocs tradicionals
– Normativa
També s’ha elaborat el document «Espais, una mirada estètica» en què es pre-

senten conceptes i fonaments teòrics, així com models que poden esdevenir font 
d’inspiració i ajuda per a la transformació i la millora dels entorns educatius. S’hi 
exposen experiències de diferents centres que consideren els espais i la seva funció 
estètica com un factor fonamental en l’aprenentatge dels infants. I per últim, des 
d’una perspectiva oberta i qüestionable, sense propostes tancades ni úniques, es do-
nen orientacions útils i adaptables a la pròpia realitat de cada centre educatiu.

El Pla anual d’actuacions del curs 2018/2019 del Pla per a la Igualtat de gènere en 
el sistema educatiu conté una actuació per elaborar orientacions sobre el llenguatge 
inclusiu i no sexista.

En la reunió de la Comissió intradepartamental de seguiment del Pla per a la 
igualtat de gènere en el sistema educatiu, el 16 d’octubre de 2018, es va acordar fer 
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arribar aquest «Document d’orientacions sobre el tractament de la igualtat de gènere 
i la diversitat en el material didàctica», a les diferents editorials.

Per promoure un educació afectiva i sexual que respecti la diversitat afectiva i de 
gènere, des del Departament d’Educació s’estan elaborant uns materials formatius 
específics per al professorat en diversitat sexual i de gènere.

D’acord amb el Decret 102/210, d’autonomia de centres, estableix que cada cen-
tre, en el marc dels seu projecte educatiu, pot establir les activitats de formació que 
consideri més adients.

Actualment el Departament d’Educació, en el marc del Pla de Formació Perma-
nent del Professorat organitza activitats formatives referents a les matèries objecte 
d’aquesta Resolució, com per exemple:

– Curs de prevenció de violència masclista en l’àmbit educatiu.
– Formació en coeducació, bàsic.
– Formació en coeducació, aprofundiment.
– Formació en coeducació a professorat escoles adults.
– Estratègies d’intervenció per incloure la diversitat sexual i de gènere.
– Estratègies d’intervenció per a garantir els drets de les persones LGBTI i con-

tra la discriminació: protocol dels deures d’intervenció dels treballadors públics.
– Curs de pràctica coeducativa.
– Curs de llenguatge no sexista.
– Curs de diversitat sexual i de gènere.
– Curs sobre violència masclista a l’àmbit educatiu.
Des del Departament d’Educació s’està treballant en les següents actuacions pre-

vistes en el Pla anual d’actuacions per al curs 2018-2019 del Pla per a la igualtat de 
gènere en el sistema educatiu:

– Elaboració de materials didàctics per treballar l’educació sexual i afectiva en 
les diferents etapes educatives.

– Actualitzar dins del marc del programa Salut i Escola, el document d’orienta-
cions per a l’educació afectiva i sexual.

– Incorporar a la guia d’orientació la perspectiva de gènere.
– Elaboració d’orientacions per al professorat de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial
– Elaboració d’una guia d’orientació professional no sexista.
També us informo que actualment s’està elaborant el Protocol de prevenció, de-

tecció i intervenció davant la violència masclista entre iguals, amb la col·laboració 
d’entitats que treballen en l’àmbit de l’abordatge de la violència masclista. La im-
plementació d’aquest protocol comporta l’elaboració de materials pedagògics per a 
l’alumnat, les família i el personal docent, i l’organització d’activitats formatives en 
els diferents centres educatius.

La Comissió departamental ha dut a terme les funcions establertes a l’Acord de 
Govern de 20 de gener de 2015:

– Proposar iniciatives per a la implantació, desenvolupament i aprofundiment 
del Pla.

– Fer el seguiment del projecte de desplegament del Pla i de la seva implantació.
– Vetllar per la coherència entre el desenvolupament del Pla i les línies estratègi-

ques i les directrius sobre polítiques educatives del Departament d’Educació.
– Elaborar una memòria de l’aplicació del Pla i les propostes de millora.
– Proposar, quan escaigui, la creació de grups de treball de caràcter tècnic, in-

terns o interdepartamentals, en funció de les necessitats detectades en l’aplicació o 
en la valoració del Pla.

El Departament d’Educació ha elaborat el Protocol per a l’atenció i acompanya-
ment de l’alumnat transgènere en els centres educatius amb la participació de les 
associacions i plataformes LGBTI.
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A fi que la tasca de les persones referents de coeducació als consells escolars 
esdevingui mes eficaç i mes eficient, s’està elaborant un document que especifiqui 
les funcions d’aquestes i posi a disposició orientacions i recursos per la tasca que 
desenvolupen.

El Departament d’Educació té previst incrementar les activitats formatives bàsi-
ques en coeducació, per donar resposta a les necessitats formatives de les persones 
referents en coeducació dins dels consells escolars.

Barcelona, 13 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 151/XII, sobre centres 
educatius de noves oportunitats
290-00133/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33758 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.03.2019

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 151/XII, sobre cen-
tres educatius de noves oportunitats (tram. 290-00133/12), us informo del següent:

L’acord signat entre el Departament d’Educació i el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) per al desenvolupament del programa interdepartamental de noves 
oportunitats per a joves (PNO), s’ha prorrogat i s’han ampliat contractes d’escola-
rització compartida als programes de noves oportunitats (UEC-PNO) pel període 
comprès des de l’1 de setembre de 2018 fins el 31 d’agost de 2020.

Tenint en compte les necessitats d’escolarització i la demanda del mercat laboral, 
el proper curs escolar 2019-2020, s’ampliarà el nombre de grups dels Programes de 
Formació i Inserció.

Barcelona, 13 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 159/XII, sobre la millora de la 
mobilitat transfronterera
290-00139/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33948 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.03.2019

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 159/XII, sobre la 
millora de la mobilitat transfronterera (tram. 290-00139/12), us informo del següent:

El web de Rodalies de Catalunya només dona informació sobre els serveis que 
en formen part, però aquesta informació es podria ampliar en determinats casos per 
donar un millor servei a l’usuari, tal i com es fa amb l’R12, que dona informació so-
bre els serveis d’autobús que cobreixen de manera «coordinada» el mateix trajecte.
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Actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat treballa amb les admi-
nistracions franceses del Consell Departamental de Pirineus orientals i de la Regió 
Occitània Pirineus Mediterranis en un projecte, anomenat ConnECT, que forma 
part del programa europeu POCTEFA, i que té com a objectiu principal millorar 
la mobilitat en transport públic a I’Espai Català Transfronterer. En concret, en el 
marc d’aquest projecte s’està treballant per ampliar l’àmbit geogràfic de la web de 
planificació de rutes en transport públic mou-te.gencat.cat, per tal de donar infor-
mació dels serveis de transport públic transfronterers entre Catalunya i la regió 
d’Occitània.

En el marc del projecte ConnECT, també s’està treballant per la coordinació dels 
horaris de transport públic en I’Espai Català Transfronterer (entre la demarcació de 
Girona i el departament de Pirineus Orientals) i es farà un treball d’anàlisi per a 
la coordinació dels serveis ferroviaris transfronterers a la Tour de Carol i Cerbére.

Per tant, un dels objectius del projecte europeu ConnECT és estructurar una 
oferta de transport públic sostenible eficient en I’Espai Català Transfronterer. Per a 
fer-ho, una de les accions del projecte consisteix a realitzar una anàlisi de les neces-
sitats existents en matèria de mobilitat per poder garantir un transport públic multi-
modal sostenible, competent, adaptat, sense ruptura de servei públic ni limitacions 
relacionades amb la frontera.

Barcelona, 21 de març de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 163/XII, sobre el 
desplegament del Pla d’activitat física, esport i salut
290-00143/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33664 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 163/XII, sobre el desplegament 
del Pla d’activitat física, esport i salut (tram. 290-00143/12), us informo, amb el do-
cument annex facilitat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física del 
Departament de la Presidència i la Secretaria de Salut Pública del Departament de 
Salut, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 18 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, informen del següent:
El Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) és una iniciativa interdeparta-

mental del Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física, que té com a objectius incrementar els nivells d’activitat física dels adults per 
millorar la salut i la qualitat de vida, i aconseguir una població més activa.

El Pla actua a través de la capacitació dels professionals per a la prescripció i el 
consell d’activitat física, de la promoció d’entorns per a la pràctica d’activitat física 
a nivell local i de la creació de xarxes locals per a la promoció de l’activitat física.

El PAFES, alhora, impulsa projectes i actuacions amb la voluntat de convertir 
l’activitat física en un hàbit diari i assolir una ciutadania més saludable.
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Així, el Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) que enguany se celebra per 
10è any consecutiu al voltant del dia 6 d’abril, es duu a terme una campanya de tres 
setmanes amb accions i esdeveniments arreu del territori català per animar i recor-
dar als ciutadans la importància de mantenir-se actius. Aquest any el lema és «Ac-
tiva la vida, millora la vida».

Alhora, amb l’objectiu de potenciar el Pla, se celebra la Jornada Internacional de 
Promoció de l’Activitat Física «10 anys del Dia Mundial de l’Activitat Física a Ca-
talunya». L’impacte d’aquesta jornada en el sector dels professionals de l’esport i la 
salut, esdevé un impuls en la relació del professional amb el ciutadà.

Es continua amb la promoció d’entorns facilitadors per a la pràctica d’activitat 
física a nivell local, dissenyant i validant noves rutes saludables arreu del país.

Una altra línia a destacar en el marc del PAFES és la formació als professionals 
de l’esport i de la salut. A banda dels tallers per a referents PAFES als centres de sa-
lut i dels cursos en línia adreçats a professionals de la salut per conèixer com fer una 
intervenció d’activitat física a l’atenció primària, aquest 2019 està previst reactivar 
els cursos de formació i capacitació impartits per l’Escola Catalana de l’Esport per 
als professionals de l’esport vers la promoció, consell i prescripció d’activitat física.

Atès que totes les Àrees Bàsiques de Salut de Catalunya (el 100% del territori) ja 
estan incorporades al PAFES, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Físi-
ca i el Departament de Salut estan treballant conjuntament en la definició de noves 
accions que potenciïn la relació dels Actius d’activitat física als municipis.

També s’ha incorporat el consell d’activitat física i vida social a la nova Guia 
d’alimentació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

Finalment, i atenent al mandat del Parlament, el secretari general de l’Esport i de 
l’Activitat Física i del secretari de Salut Pública es posen a disposició de la Comissió 
d’Afers Institucionals per a presentar l’informe d’actuació i els resultats obtinguts.

Barcelona, 14 de març de 2019
Gerard. M. Figueras i Albà, secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, 

Departament de la Presidència; Sr. Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública, 
Departament de Salut

Control del compliment de la Resolució 167/XII, sobre la protecció 
del corall vermell
290-00147/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33778 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.03.2019

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 167/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre la protecció del corall vermell (tram. 290-00147/12), us 
informo del següent:

En compliment del punt a, el Govern de la Generalitat ha rebutjat formalment 
la concessió de les 12 llicències d’extracció de corall vermell en les aigües exteriors 
entre Arenys de Mar i Begur davant el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient.

El passat 4 de maig de 2018 el Secretari General del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va presentar un recurs d’alçada davant la 
titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en relació a 
la Resolució del Secretario General de Pesca de 6 d’abril de 2018 per la qual s’atorga 
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autorització a 12 corallers per extreure corall vermell a les aigües exteriors compre-
ses entre la línia E/W d’Arenys de Mar i el cap de Begur.

A dia d’avui, no s’ha tingut cap resposta, per tant, el recurs cal entendre’l com a 
desestimat, per silenci administratiu negatiu.

Pel que fa al punt b, el darrer any i en el nou marc de la moratòria, s’ha treba-
llat molt intensament des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DG-
PAM) del DARP per tal de coordinar les actuacions en matèria d’inspecció sobre 
corall vermell per part dels tres cossos i col·lectius implicats: el Cos d’Agents Rurals 
(CAR), els Cos de Mossos d’Esquadra (CME) i els propis inspectors de pesca i afers 
marítims de la DGPAM. Gràcies a aquesta optimització dels recursos en el marc 
del nou dispositiu permanent de coordinació s’ha incrementat substancialment el 
nombre d’intervencions sobre el terreny, destacant la realitzada el 21 de setembre de 
2018, on es va poder comissar prop d’1 kg de corall vermell extret de forma il·legal 
de la zona vedada propera al Cap de Creus per part d’un coraller, que tenia autorit-
zació del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, per aigües 
exteriors, competència que correspon a l’Estat.

En aquest sentit, cal destacar la complexitat de les actuacions de control i inspec-
ció d’aquesta activitat ja que l’existència de corallers autoritzats a Catalunya fa que 
s’hagin de cobrir les zones terrestres i marítimes gairebé de manera simultània per 
verificar que el corall s’ha extret de la zona vedada.

Així mateix, donant compliment al punt c, el DARP ha implementat el «Protocol 
de restauració del Coral·ligen», amb l’objectiu de recuperar el nombre més gran de 
colònies viables de corall vermell potencialment replantables en el seu medi d’ori-
gen procedent d’accions de decomís per part dels cossos involucrats en les tasques 
de vigilància i inspecció.

El protocol encarregat des de la DGPAM ha estat elaborat per investigadors de 
l’Institut de Ciències de Mar de Barcelona (ICM-CSIC) i de la Universitat de Bar-
celona, a partir d’experiències de repoblació exitoses efectuades amb anterioritat. El 
document es pot visualitzar i descarregar a la següent adreça:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/proteccio-recursos-litoral/habi-
tats-interes-pesquer/coralligen/

La primera actuació es va realitzar el 23 de setembre de 2018, per part dels es-
mentats científics de la Universitat de Barcelona i de l’Institut de Ciències del Mar 
(CSIC), duent a terme la reimplantació del 75% de les colònies extretes il·legalment 
i comissades, mitjançant les tècniques establertes al protocol.

En compliment del punt d, el DARP estableix que la forta resposta popular a 
la concessió irregular de les llicències d’extracció de corall per part de l’adminis-
tració de l’Estat, fa palès l’elevat grau de presa de consciència entre la ciutadania 
respecte als valors naturals d’aquesta espècie. Els anys 2017 i 2018 s’han impulsat 
accions de sensibilització en el marc de la moratòria per part del DARP, incloent-
-hi, entre d’altres, l’elaboració de material divulgatiu disponible al web (https://bit.
ly/2F2X55f), sessions formatives específiques sobre corall per als Guies de Parcs 
Submarins (parcs naturals del Cap de Creus i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter). També el març de 2018 es va procedir a la signatura, a la seu del DARP, del 
«Manifest per a la Conservació del Coral·ligen», que va implicar les diverses orga-
nitzacions i federacions del món de la immersió a Catalunya.

Durant l’any 2019, el DARP té previst encarregar la producció de material divul-
gatiu valorant els paisatges submarins associats al corall vermell destinat, especial-
ment, al col·lectiu d’activitats subaquàtiques.

En referència a la formació de Guies de Parcs Submarins s’ha previst una forma-
ció sobre les activitats pesqueres que es desenvolupen al Parc, i en que s’estableix 
que la pesca de corall vermell és senzillament, com les pesques industrials, una ac-
tivitat prohibida.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/proteccio-recursos-litoral/habitats-interes-pesquer/coralligen/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/proteccio-recursos-litoral/habitats-interes-pesquer/coralligen/
https://bit.ly/2F2X55f
https://bit.ly/2F2X55f
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Finalment, pel que fa el punt e, la pressió exercida des del DARP, ha comportat 
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publiqués al BOE, en data 
16 de novembre de 2018 l’ordre Ministerial APA/1186/2018, de 14 de novembre, per 
la qual, en ús de l’habilitació continguda en la seva disposició final segona, es mo-
difica en matèria de vedes i límits de captura el Reial Decret 629/2013, de 2 d’agost, 
pel qual es regula la pesca del corall vermell, la seva primera venda i el procediment 
d’autorització per a l’obtenció de llicències per a la seva pesca.

L’ordre modifica les vedes i límits de captures així com el Reial Decret que re-
gula la pesca de corall vermell, la seva primera veda i el procediment d’autorització 
per a l’obtenció de llicències per a la seva pesca. I concretament, limita la quota mà-
xima d’extracció de corall vermell per pescadors autoritzats fins a 150 quilograms 
en brut i en el cas de la zona 1 de Catalunya la quota màxima per pescador a l’any 
en aigües exteriors autoritzada es limita a 25 quilograms de corall.

En relació a la modificació anterior, després d’informar que tota modificació ten-
dent a reduir l’esforç sobre el corall era benvinguda per part de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, es va incorporar el redactat següent:

«Dicho lo anterior, reiteramos nuestra posición de que debería interpretarse cor-
rectamente la disposición adicional segunda del RD y eliminar la palabra “colin-
dantes” del punto segundo.2 y el segundo párrafo de este mismo punto de la Orden 
APM/1101/2017, de 2 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento de auto-
rización para la extracción y venta de coral rojo. De esta forma se resolvería directa-
mente el problema de compatibilidad de las vedas con las Comunidades Autónomas 
y seria innecesaria la modificación del Decreto en este aspecto.»

L’atorgament de les 12 llicències a les aigües exteriors no «colindantes» es basa 
en la tinença per part de l’Estat d’uns suposats estudis científics que indiquen que la 
situació de les colònies de corall no és tan dramàtica com demostra l’informe con-
tractat per la Generalitat. Durant el 2019 s’ha previst un crèdit de 35.000 euros per 
a què l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) efectuï un seguiment 
de poblacions en la zona d’afectació de les llicències emeses per l’Estat.

Barcelona, 19 de març de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 19/XII, sobre la igualtat 
d’oportunitats en el temps educatiu
390-00019/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 33759 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.03.2019

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 19/XII, sobre la igualtat d’oportuni-
tats en el temps educatiu (tram. 390-00019/12), us informo del següent:

Des del Departament d’Educació, en col·laboració amb els municipis i amb re-
presentació d’entitats de cada territori, es promouen els plans educatius d’entorn que 
tenen entre els seus objectius el de potenciar l’educació en valors, el compromís cí-
vic i la participació dels alumnes en espais de lleure.
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Els plans educatius d’entorn promouen la participació de tots els infants i joves, 
especialment els que tenen entorns socialment més desafavorits, en els diferents es-
pais educatius: activitats de l’aula, complementàries, extraescolars i les que s’oferei-
xen des de diferents àmbits en temps de lleure.

El curs 2018-2019 s’han iniciat tres nous Plans Educatius d’Entorn 2.0 (0-20 
anys).

Aquesta versió 2.0 dels Plans Educatius d’Entorn posa l’accent de l’educació en 
la xarxa educativa esdevenint un model capaç de:

– Generar un contínuum educatiu (formal i no formal).
– Crear trajectòries educatives personalitzades, d’acord amb els interessos i ne-

cessitats de l’alumnat.
– Garantir l’accés a les activitats educatives (formals i no formals) per a tot 

l’alumnat en igualtat d’oportunitats.
– Dotar de l’acompanyament i orientació acadèmica i laboral necessària per ga-

rantir l’èxit educatiu tant en l’etapa d’educació obligatòria com en l’etapa d’educació 
post obligatòria.

– Esdevenir un model consensuat entre les diferents administracions.
– Apostar per un centre educatiu interconnectat, que impulsi la coresponsabilitat 

escola i família i coordini de forma àgil i eficaç l’acció dels diferents agents educa-
tius d’un territori.

Els Plans Educatius d’Entorn han aconseguit, entre d’altres coses, reduir les des-
igualtats en la participació de l’alumnat en les activitats extraescolars.

Un dels canvis normatius encaminats a garantir les condicions de qualitat i se-
guretat en les activitats d’educació en el lleure es va produir amb l’aprovació del 
Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys.

Amb l’objectiu de garantir que tots els alumnes puguin participar en els plans 
i programes socioeducatius i en les activitats d’educació en el lleure en condicions 
d’equitat, s’articulen mecanismes de coordinació entre els centres educatius, els ens 
locals, les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i les entitats, associa-
cions i empreses d’educació en el lleure. Concretament, pel reforç de les activitats 
d’educació en el lleure que s’organitzen en els centres educatius.

Des del Govern de la Generalitat s’han impulsat mesures pel foment de l’accés a 
l’educació en el lleure en condicions d’igualtat amb el desplegament i la consolida-
ció d’una política de beques i ajuts i que dona compliment a l’establert a l’article 5 
de la Llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència.

S’impulsa un programa d’ajuts econòmics per accedir a les activitats d’educa-
ció en el lleure que afavoreix la inclusió d’infants i adolescents en risc o situació 
d’exclusió social. Aquest programa compta amb un pressupost anual consolidat de 
1.150.000 €, beneficia més 8.000 infants i adolescents i es desenvolupa mitjançant 
dues línies d’actuació diferenciades:

– Beques per incloure infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en acti-
vitats organitzades per la pròpia administració durant el període de vacances esco-
lars d’estiu.

– Subvencions per a les principals federacions i moviments d’educació en el lleu-
re perquè incloguin infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en les activi-
tats educatives que duen a terme durant tot l’any

En relació amb les activitats d’educació en el lleure impulsades per la pròpia ad-
ministració, cal fer referència al programa de colònies L’estiu és teu, organitzat per 
l’Agència Catalana de la Joventut als albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials 
de Catalunya, que inclou una bossa especial de beques per a infants i adolescents de 
famílies que reben atenció dels serveis socials dels ens locals.
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Els beneficiaris d’aquestes beques gaudeixen d’una bonificació que oscil·la entre 
el 65% i el 100% del preu de venda al públic de l’estada. L’any 2014 la despesa per 
a l’atorgament de beques de l’Estiu és teu va ser de 300.000 euros i, posteriorment, 
s’ha ampliat fins a 550.000 euros pels anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

El nombre de beneficiaris es situa al voltant dels 1.300 anuals que suposa, apro-
ximadament, el 25% del total de participants del programa.

En relació amb la subvenció a les principals federacions i moviments d’educa-
ció en el lleure s’atorguen beques per a garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés 
a les activitats de les entitats. Concretament, s’atorguen beques i ajuts a infants i 
adolescents en situació de vulnerabilitat i que les entitats han de justificar de forma 
separada.

La depesa per aquestes subvencions s’ha incrementat progressivament de 500.000 
euros l’any 2014, a 600.000 euros l’any 2018. També s’ha ampliat i diversificat el 
nombre d’entitats destinatàries, de manera que s’ha aconseguit fer una distribució 
territorial més equitativa dels ajuts.

El nombre de beneficiaris es situa al voltant dels 7.000 anuals.
Juntament amb les administracions locals, en el marc dels Plans educatius d’en-

torn, s’impulsa la realització d’actuacions fora de l’horari lectiu per promoure hàbits 
saludables i l’activitat físicoesportiva de l’alumnat, fent ús dels espais dels centres i 
dels poliesportius dels quals són titulars. Entre aquestes actuacions la promoció dels 
Patis Oberts permet la pràctica d’activitats esportives i l’ús d’espais dels centres en 
horari extraescolar i el foment de la convivència i la cohesió social.

Així mateix, el Departament d’Educació i el Consell Català de l’Esport promo-
uen en tot l’àmbit territorial de Catalunya el Pla Català de l’Esport a l’Escola com a 
eina per dinamitzar la realització d’activitats esportives extraescolars.

També us informo que el Departament d’Educació està compromès amb la ne-
cessitat d’actualitzar la normativa que regula el servei de menjador escolar i, per 
aquest motiu, s’ha obert un procés de debat previ al procés de consulta, amb l’ob-
jectiu de millorar aquest servei i redefinir l’espai del menjador escolar com un espai 
educatiu.

Actualment, a través de la Inspecció d’Educació, es vetlla perquè l’alumnat amb 
necessitats educatives especials (NEE) estigui inclòs al servei de menjador escolar, 
garantint l’accés i donant una atenció adequada sense cap tipus de discriminació.

Des del Govern es recolzen totes aquelles millores de les condicions laborals que 
persegueixin la igualtat de drets de les persones treballadores, i que garanteixen el 
compliment dels convenis col·lectius, en aquest cas, dels i les professionals de l’edu-
cació en l’àmbit no lectiu.

Els òrgans del Departament de Treball que asseguren i vetllen perquè aquest ob-
jectius es compleixi són el Consell de Relacions laborals, com a òrgan de diàleg i 
concertació social, i la Inspecció de Treball, com a òrgan encarregat de vetllar pel 
compliment de les normes laborals.

Pel que fa a la formació específica necessària que han de tenir els professionals 
de l’educació en l’àmbit no electiu, dins de la qual s’ha de incloure la matèria de pre-
venció de riscos laborals, l’article 19 de la Llei de la 31/95, de prevenció de riscos la-
borals, ja preveu l’obligatorietat de l’empresari de garantir que cada treballador rebi 
una formació teòrica i pràctica suficient i adequada en aquesta matèria.

Barcelona, 13 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Moció 59/XII, sobre la igualtat de 
gènere
390-00059/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019

Control del compliment de la Moció 60/XII, sobre els drets de les 
dones i les desigualtats de gènere
390-00060/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019

Control del compliment de la Moció 61/XII, sobre les llengües en 
l’ensenyament
390-00061/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019

Control del compliment de la Moció 62/XII, de condemna dels insults 
de col·laboradors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
de l’estratègia comunicativa del Govern amb relació als pressupostos 
de la Generalitat
390-00062/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019

Control del compliment de la Moció 63/XII, sobre la feminització de la 
pobresa
390-00063/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
donar compte de la modificació en la composició del Govern
350-00008/12

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 34469).
Coneixement: Presidència del Parlament, 25.03.2019.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’Héctor Perea, geòleg i investigador del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00398/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 25.03.2019, DSPC-C 220.

Compareixença de Luis González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria 
geològica de la Universidad Complutense de Madrid, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00400/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 25.03.2019, DSPC-C 220.

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00425/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 25.03.2019, DSPC-C 220.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir onze places d’uixer o uixera del 
Parlament de Catalunya
501-00002/12

AMPLIACIÓ DEL NOMBRE DE PLACES

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de març de 2019, ha acordat 

d’ampliar en tres places més el nombre de places convocades en el concurs oposició 
lliure per a proveir onze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya (acord 
de la Mesa del Parlament del 19 de juny de 2018), les quals en lloc d’onze passen a 
ésser catorze.

Les persones interessades, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 39/2015, 
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, poden interposar davant la Mesa del Parlament un recurs potestatiu de reposi-
ció contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a defensar llurs interessos.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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