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En cornpliment del que disposa l’apartat ir de l’article 58 de la Llei 30/1 992, de régim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu, i de conformitat amb la
tramitació, contirigut i terminis previstos a l’apartat 2n de l’esmentat article, us trametem,
adjunt, cópia compulsada de la resolució del Director General de Ports, Aeroports i Costes,
de data 24 de novembre de 2010, adoptada en relació a l’assumpte de referéncia.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, en virtut de l’article 107.1 ¡
amb la forma prevista en els articles 110 i 114 de la Llei 30/1992, de régim jurídic de les
administracions públiques 1 del procediment administratiu comú, podeu interposar recurs
d’alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
comptador des de l’endemá de la rebuda d’aquesta notificació.

La bdirectora general de Ports i Co s

osa Bus

Barcelona, de n .10

Annex:
• Cópia compulsada de la Resolució de data 24.11.2010 d’aprovacíó definitiva del

reglament d’explotació 1 policia de la marina d’Empuriabrava 1 cópia segellada del
Reglament.
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Assumpte: Aprovació definitiva del reglament d’explotació i policia de la marina
d’Empuriabrava

Antecedents de fet

Primer.- En el marc del que disposa la disposició addiclonal del Decret 20612001, de 24 de
juriol, d’aprovació del Reglament de policia portuária, ¡‘empresa Port d’Empuriabrava, SA.,
en la seva condició de concessionária de la Marina d’Ehipuriabrava, va presentar, en data
12 de juny de 2009, davant de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes una
proposta de reglament d’expiotació ¡ policia de la Marina d’Empuriabrava.

Seqon.- L’esmentacia proposta va ser sotmesa a informació pública, durant el termini de vint
dies hábils, mitjançant publicació en el DCCC núm. 5602 de data 7 d’abril de 2010.

Així mateix va ser tramesa formalment a PAjuntament de Casteiló d’Empuries 1 a l’Associació
de Propietaris d’Empuriabrava.

Tercer.- Durant el període d’informació pública es van presentar un total de 1536
ailegadons, segons detall que consta en I’annex 2 que s’acompanya a aquesta Résolució.

L’Ajuntament de Castelló d’Empuries va evacuar informe en el qual formuiava observacions

en relació amb la franja de servei náutic, a diferents installacions de la marina, a aspectes

referents a la gestió deis drets d’ús, i a la imputació de despeses. -

Quart.- En data 13 d’octubre de 2010 la Subdirecciá General de Ports ¡ Costes ha emés

informe de valoració sobre les aIiegacions interposades, que s’adjunta com annex núm. 2

d’aquesta Resolució .

fi: . .
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Disposicions Aplicables

L1i/
,:.,

La Llei 5/1998, de ports de Catalunya, el Decret 206/2001, d’aprovació del Reglament de
Policia Portuária, el Decret 258/2003, d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la
Llei 5/1998, de ports de Catalunya, el Decret 17/2005, pel qual s’aprova el Reglament de
marines interiors de Catalunya.

Fonaments de dret

Primer.- En la tramitació d’aquest procediment s’han seguit les disposicions del Decret
206/2001, d’aprovació del Reglament de Policía Portuária. Així mateix, ¡ , en virtut del que
disposa l’article 86 de la LIei 30/1992, de 26 de raovembre, de régim jurídic de les
administracions públiques ¡ del procediment administratiu comú, la Direcció General de
Ports, Aeroports i Costes va considerar adequat, atases les peculiaritats de la marina
d’Empuriabrava, i, molt especialment, el gran nombre d’usuaris afectats, sotmetre a
informació pública la proposta de reglament presentada pel concessionari.

Seqon.- Pel que fa a les aHegacions presentadas en el trámit dinformació pública, la
Subdirecció General de Ports i Costes efectua la sevá análisi en l’informe que s’adjunta com
annex núm. 2 d’aquesta Resolució, amb indicació del seu contingut i la resolució que
s’adopta als afectes de la seva incorporació en la proposta de reglament.

Tercer.- D’acord amb les consideracions exposádes, i un cop analitzades les allegacions

formulades en el període d’informació pública, i concretades aquelles que han de ser

incorporades en el reglament definitiu, s’ha dut a terme la modificació i adaptació pertinents

deis següents articles i disposicions de la proposta de reglament d’explotació ¡ policia de la

marina d’Empuriabrava: articles 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31,

32, 35, 36, 37, 41, 44, 46, 47, 54, 56, 57, 64, 66, 67, 91, 92, Disposició Transitória Primera i

Disposició Transitória Segona.

Així rnateix s’han afegit les Disposicions Addicionals Primera i Segona relativas al seguiment

de la concessió ¡ a la protecció de dades personais, la Disposició Transitória Sisena

referida a la constitució de la comunitat d’usuaris i la Disposició Final Tercera referida al
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criteri de prevalença del Decret 206/2001, de policía portuaria, sobre el reglament
d’explotació ¡ policía cje la marina dEmpuriabrava.

En conseqüéncia, d’acord amb l’exposat, la Subdirecciá General de Ports ¡ Costes formula la
següent proposta de resolució:

Uer l1cil -

R

Ot.; rr’— -J5

Aprovar definitivament el reglament d’explotacíó ¡ policía de la marina d’Empuriabrava que
s’acompanya com annex 1 d’aquesta Resolució.

¡ Costes

Conforme amb la proposta,

1
de Ports, Aeroports i Costes

Oriol Balaguer ¡ Juliá

Ii
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Aquest reglament té per objecte establir les normes generals d’ús, explotació ¡ poilcia de
La marina interior d’Brnpuriabrava, ubicada en el terme municipal de Castelló d’Empúries
(Girona), la gestió 1 explotació de la qual correspon a la companyia Port d’Empuriabrava, SA
de conformitat amb el que estableix l’autorització del Consell de Ministres, de 24 dejuliol del
1980, ¡ la resolució del Director General de Ports i Transports del Departament de Polftica
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 30 de novembre del 2005,
sens peiudici de totes aquelles altres normes que tambó resultin aplicables, en particular la
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, el Decret 206)2001, de 24 dejuliol, pel qual
s’aprova el Reglament de Policia Portuária, el Decret 258/2003, de 21 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de ports de Catalunya, el Decret
17/2005, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de marines interiors de Catalunya,
així com les cláusules deis contractes de cessió del dret privatiu d’ús 1 gaudi sobre els
elements de la marina subscrits entre l’entitat concessionária i els cessionaris.
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TÍTOL PRIMER

DISPOSICIONS GENERALS

C’apítol Primer

Objecle 1 &mbit d ‘aplicació del reglament

Article 1

Objecte de! reg!arnent
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Articie2

Áinbit d’aplicació

•:.

Aquest regiament és d’apiicació en la marina interior o zona de servel portuAria de la
urbanització maritimoterrestre d’Empuriabrava, la qual compren tots els elements que
s’enumeren en l’article , i afecta:

a) Ais titulars d’un dret privatiu d’ús ¡ gaudi sobre un amarrador o d’altres elernents de
la marina interior o de participaeions indivises sobre aquests elements 1 qualsevoi
altres usuaris de la marina interior,

1,) Les embarcacions que, de manera permanent, habitual o circumstancial, es trobin en
la marina interior o utilitzin qualsevol deis elements que hi formen part.

c Les persones, els vehicles ¡ la maquinária que, de manera permanent, habitual o
circurnstancial, es trobin en Ea marina interior o utilitzin o transitin per qualsevol
deis elements que la integren.

4) Les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que, de manera
permanent, habitual o circunstancial exercitin una activitat económica en la marina
interior o realitzin trebalis o tasques en el seu ámbit.

Article 3

CapItol Segon

Deis elemenís que integren la marina interior

Eleinenís que integren 1(1 marina interior

1. La marina interior o zona de servel portuAria de la urbanització maritimoterrestre
d’Empuriabrava coniprén els elements segUents:
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a) La bocana, amb els dios de recer i el canal d’entrada.

19 Els canais interiors, amI, els reclaus o entrants de parcel’la.

e) Las dársenes 1 ports interiors

ci) La lámina d’aigua que oobreix els elements anteriors.

e) La franja de servei náutic adjacent als canals.

fi Les superffoies de terra necessáries per a les insta Fiacions ¡ serveis portuaris

Aquests eiements estan identificats en el plánol de delimitació de la marina que figura
com ANNEX 1 d’aquest reglament, sens perjudici, peL que fa a la franja de servei náutic,
d’alLá que estableix I’article 9 d’aquest reglament.

2. Correspon a l’administració portuária autoritzar qualsevol modificació deis elements
que integren al marina interior,

3. Es podrá modificar el número d’amarratges que actualment integren els diferents
elements de la marina interior per raons operatives, de seguretat o d’altres circumstáncies prvia
autorització de la Direcció General competent en matéria de polis (la Administració portuária)

Artiele 4

La bocana (le la marina interior

La bocana de la marina interior constitueix l’accés marftim a la instal’lació portuária. Disposa de
tres dios o cspigons d’escullera, els dos més al sud formen l’entrada als canaLs i el del nord la
protegeix contra els temporals del primer quadrant. Entre aquest últim espigó i l’intermedi resta
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una platja per amortir les eventuals marors que puguin arribar a la boca del canal. Els dics es

denominen de ponent, de llevant ¡ d’espera. En el tercer hi ha una caseta per efectuar les tasques

de control d’accés marftim a la marina interior,

Article 5

Eh’ canais (le 1(1 marina interior

1. Els canals de la marina s’ordenen en tres categories: El d’entrada, els principals 1 els

secundaris.

2. El canal d’entrada comunica la bocana amb l’intcrior de la marina. La marina interior

disposa de dos canals principals. Reben la denominació de Marina i Central. Ambdós discorren

des del canal d’entrada,

3. Els canals secundaris es classifiquen, al seu torn, en dos grups: Els amplis ¡ els estrets.

La marina interior compta amb 15 canals secundaris amplis. Aquests canais reben la

denominació de ir Salins, 2n Salins, Ter, Ebre, Segre, Llobregat, Fluviá, Tordera, Flamicell,

Empúries, Alberes, Noguera, Freser, Francolí i Valira. A excepció del Ir Salins, tots els

canals amplis estan comunicats, o bé anib el d’entrada o bé amb algun deis principals.

La marina interior també disposa de 5 canals secundaris estrets. Áquests canals reben la

denominació de Cap-ras, Medes, Creus, Norfeu i Falconera. Tots els canals estrets estan

comunicats amb el canal principal Marina.

Eis canals secundaris Valira, Flamiceil, Tordera, Fluvié, Llobregat, Segre, Ebre, Ter, Cap

ras, Medes, Creus, Norfeu 1 Falconera disposen en la part final de petits eixamplaments per

facilitar les operacions de revirament.

Els diferents canals compten amb els corresponents punts d’amarratge.
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4. També formen part de la marina interior tots els reclaus o entrants de parcel’la 1 altres

llocs habilitats per atracar embarcacions existents en els canais descrits.

Article 6

Les clársenes esportives de la marina Interior

1. La marina interior compta amb les dársenes esportives següents

a) La primera dársena compta amb 150 amarradors disposats en fueres perpendiculars a

Peix del canal. La dársena s’organitza en dos sectors dividits per l’eix del canal, Els

amarradors que cauen al sud de l’eix del canal es corresponen amb la zona A i els

ubicats al nord, amb la zona E, La zona A de la dársena té 82 arnarradors i la E en té 68.

b) La segona dársena compta amb 88 amarradors 1 s’organitza en dos sectors dividits per

l’eix del canal. Els arnarradors situats al sud-oest del canal es corresponen amb la zona

C 1 els ubicats al nord-est amb la zona D. La zona C de la dársena té 40 amarradors i la

D en té 48,

c) La tercera dársena cornpta amb 112 amarradors 1 s’organitza en dos sectors dividits

per l’eix del canal. Els amarradors ubicats al sud-oest del canal es corresponen amb la

zona E ¡ els ubicats al nord-est amb la zona F. La zona E de la dársena alberga 58

amarradors i la zona F, 54 amaru’adors.

d) La quarta dársena cornpta amb 46 amarradors.

Av. de Joeep Tarradellas, 2.6
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2. També integra la concessió l’espai denominat Llac de Sant Maurici, que compta amb 200
amarradors, 1 és gestionat per l’empresa concessionária de la Marina en els mateixos termes
que les drsenes esportives a que es refereix aquest article.

Artiele 7

Bis pofls in(eriors de la marina interior

1. La zona de servei portuária de la urbanització maritimoterrestre aiberga 19 pons
inteniors que es coneixen arnb els noms de Primer, Moixo, Cavallet de Mar, Bahía, Salins,
Rodes, deis Argonautes, Grec, lila Cartago, Petit, Empúries, Empúries E, Fino, Sotavent,
Empordá, Curnican, Porto Alegre, Banyuls i Mistral.

2. El port interior Primer comunica amb el canal d’entrada i disposa de 42 amarradors.

3. El port interior Moixo comunica amb el canal d’entrada. Disposa de 192 anarradors i
alberga els espais coneguts amb els noms de Port Ducal i Poit Marqués.

4. El port interior Cavallet de Mar comunica amb els canals secundanis amplis de ir
Salins i 2n Salins. Disposa de 61 amarradors.

5. El port interior Bahía comunica amb el canal secundan ampli de Ir Salins. Disposa de
56 amarradors.

6, El port interior Salins comunica amb el canal secundan ampli de 2n Salins. Disposa de
34 amarradors.

-

7. El pont interior Rodcs comunica amb el canal d’entrada. Disposa de 110 amarradors.

Av. de Josep Tarradellas, 2-8
08029 Barcelona
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8. El port interior deis Argonautes comunica amb el canal d’entrada. Disposa de 50

amarradors.

9. El port interior Grec comunica amb el canal d’entrada. Disposa de 65 amarradors.

10. El port interior lila Cartago comunica amb el canal d’entrada. S’organitza en tres

zones denominades A, 13 i C. La zona A disposa de 100 amarradors, la zona B té 28

amarradors i la zona C compta amb 47 amarradors

11. El port interior Petit comunica amb el canal principal Marina a través del port interior

d’Empúries. Disposa de 26 amarradors.

12. El port interior Ernpúries comunica amb el canal principal Marina. Disposa de 74

amarradors.

13. El port interior Empúries 13 comunica amb el canal principal Marina. Disposa de 12

amarradors.

14. El pofl interior Fino comunica amb el canal principal Marina. Disposa de 60

amarradors.

15. El port interior Sotavent comunica amb el canal principal Marina. Disposa de 30

amarradors.

16. El port interior Empordá comunica amb el canal principal Marina. Disposa de 195

arnarradors.

Av. da Josep Tarradellas, 2-e
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17. El port interior Currican comunica amb el canal principal Marina, Disposa de 69
amarradors.

18. El port interior Porto Alegre comunica amb el canal principal Marina. Disposa de 36
amarradors.

19. El port interior Banyols comunica amb el canal principal Marina. Disposa de 37
amarradors.

20. El port interior Mistral comunica amb el canal secundan ampli Alberes a través de la
quarta dársena esportiva. Disposa de 50 amarradors.

Article 8

Ets nwlls de la marina interior

1. La marina interior disposa de cinc molls emplaçats en els marges del canal d’entrada.
Aquests molls reben la denominació de Nord Ponent, Nord Llevant, Nuber Mar, Sud i de La
Verge.

2. El moll de Nord Ponent compta amb 29 amarradors.

3. El molI de Nord Llevant compta arnb 61 amarradors.

4. El molI de Sud compta amb 178 amarradors.

5. El moll de Nuber Mar compta amb 66 amarradors.

Av. de .Josep Tarradellas. 2-8
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6. El moil de La Verge compta amb 18 amarradors.

Artiele 9

Lafranja de serve? nc’wt?c de ¡a marina interior

1. La franja de servei náutic de la marina interior, es delimitará d’acord amb alIé que

estableix la disposició transitória segona del Reglament de marines interiors de Catalunya en

relació amb l’at’ticle 26 del mateix Reglament.

2. La utilitzaeió de la franja de servei náutie resta subjecta a les previsions establertes a

l’article 26 del Reglarnent de Marines interiors de Catalunya. La instal’lació de casetes de

venda de tiquets per al lloguer de les embarcacions d’ús turístie deis canais, requerirá

l’aprovació prévia de l’administració portuária, de conformitat amb l’article 26,4 del

reglament esmentat.

Articie 10

Edlficis ¡ instal’Iacions de la marina interior

1. La marina interior també comprén determinades superficies de terra sobre les quals

s’emplacen edificacions ¡ instaPiacions necessáries per atendre correctament les embarcacions

d’esbarjo. En particular, la marina disposa de: a) Pescar, b) l’estació de subministrament de

combustibles i, e) dues grues.

2. L’escar es troba en i’extrem sud-oest del moil Sud, a la riba sud des del segon tram del

canal d’entrada, L’escar té una amplária aproximada de 5 metres. És una inc.linació del pla del

Av. de Josep Tarradetlas. 2-6
08029 Barcelona
Tel. 934958000
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terreny ferm per permetre l’accés deis reinolcs d’embarcacions a l’interior del canal. Ocupa

una superficie aproximada de 25 metres quadrats sobre el niveli del canal. EL pas

d’embarcacions está controlat mitjançant una cadena Lligada als pals a arnbdós costats de la

rampa.

3. L’estació de subininistrament de combustibles está situada en la riba sud del segon

tram del canal d’entrada i ocupa una superficie total de 200 metres quadrats. Está formada per
sis assortidors de gasolina i dos de gasoil. Consta, a més, d’una construcció d’una planta,

d’uns 18 metres quadrats de superficie construtda, destinada a supermercat, Part d’aquests

terrenys estan afectes als scrveis portuaris d’acord amb el conveni aprovat per l’Ajuntament

de Castelló d’Empúries en data 10 dejuny de 1988.

La marina interior també disposa de dues grues d’acer properes a la vora del canal per a servel

de Les embarcacions. Estan físicament ubicades a la riba sud del segon tram del canal

d’entrada i ocupen una superfície total de 420 metres quadrats.

4. La marina interior compta addicionalment amb trcs casetes, dues situades en el canal

d’entrada, una davant de l’altra, i la tercera en la bocana destinada a controlar i’accés de les
embarcacions a la marina interior.

5. A més a inés, la Direcció de la marina compta amb un edifici d’oficines a l’ámbit de

la urbanització marítimo-terrestre amb la finalitat de poder desenvolupar les funcions de

control i gestió portuária que corresponen a l’entitat concessionária.

L’adtninistraeió portuária podrá autoritzar el eoncessionari a substituir o ampliar les

instaFlacions esmentades en aquest artiele per tal de garantir la bona prestació dels serveis

portuaris.

Av. de Josep Tarradailas, 2-6
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Article 11

Desfinach5 deis elemenís compresos en la marina interior

1. La marina interior té corn a principal destí l’ús per paft d’embarcacions esportives o de

lleure i, amb carácter general, tots aquells usos complen-ientaris d’acord amb la naturalesa de

la marina degudament autoritzats per la seva Direcció,

2. No obstant, en cas d’emerg&ncia o força major, les embarcacions d’altres
característiques podran utilitzar ocasionalment la marina el temps imprescindible que duri

aquesta circumstáncia. Aquesta situació d’emergóncia o força major en cap cas eximirá a
l’embarcació i a llurs tripulants i usuaris del compliment deis preceptes d’aquest reglament 1

resta de disposicions aplicables, aixf com de l’obligació d’obeir les indicacions 1 les

instruccions que dicti la Direcció, ni eximiran en cap cas de l’abonarnent de les tarifes que
siguin d’aplicació.

El Capitá o Patró de l’embarcació que arribi a la marina en aquestes circumstáncies, ha de
formalitzar davant la Direcció el corresponent comunicat d’arribada forçosa i omplir la
corresponent fitxa contractual.

3. Les embarcacions que depenguin de les diferents administracions, en el

desenvoLupament de les seves tasques inspectores o de vigiláncia podran fer servir les

instal’lacions de la marina amarrant sense cárrec al lloc on s’indiqui per la Direcció de la

marina, abonant en tot cas el subministraments o altres serveis específics que puguin

soNicitar.

•

•.:

•. ;‘:.

‘•.

1
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4. Les reparacions en aigua o en seo, el carenat, el subministrament de combustible i les
altres operacions similars que no siguin les de navegació, es porten a terme en els llocs de la
marina interior especfficament habilitats per l’entitat concessionária amb aquesta finalitat
adoptant les mesures i precaucions que s’establcixin. Les embarcacions auxiliars, niotors,
peces d’aparell, efectes d’avituallament 1 altres elements destinats o procedents deis vaixelis,
només poden romandre a terra durant el temps que en cada cas s’aiztoritzi 1 en els llocs
assenyalats per la Direcció de la marina.

Anide 12

Direeció de la narina interior

C’apítol Tercer

Direcció 1 inspecció de la marina interior

1. L’entitat concessionária nomenará un Director de la marina, a qui correspondrá el dia
a dia de la seva gestió i explotació.

2. El nomenament del Director shaurá de notificar a la Administració portuária per al scu
coneixement, la qual nomes podrá oposar-se al nomenament per raons objectives degudament
justificades.

3. Corresponen a la Direcció de la marina les funcions segtients:

a) La direcció, l’organització general i la gestió deis serveis administratius de la
marina interior i de tots els elements de la concessió en l’aspecte operacional.

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
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b,) La regulació de la circulació ¡ el control de l’accés deis vehicles de motor 1
ciclomotors al recinte de la marina interior.

e.) Vetllar per tal que els usuaris de la marina interior compleixin els preceptes

cPaquest reglament ¡les normes a les quals es refereix l’article 1.

d) La regulació ¡ el control de les operacions de moviment general d’embarcacions,

entrades, sortides, ancoratges, maniobres d’atracada i desatracada ¡ assignació
d’amarradors, així com de les mercaderies, embarcacions ¡ vehicles en els

elements de terra que integren la marina.

e,) Controlar i, si s’escau, denegar l’entrada de persones en els espais d’ús restringit
del recinte de la marina interior.

fi Acordar la suspensió o negativa a prestar els serveis portuaris en els casos
previstos en aquest reglament.

& Controlar el funcionament normal de tots els elements de la concessió.

Ji,) Inspeccionar totes les instaHacions, els serveis i els béns ubicats dins de la marina
interior.

‘2 Prevenir, evitar i denunciar les infraccions que es puguin cornetre en relació amb
la normativa vigent, aixf com donar cornpte de les actuacions corresponents a les
autoritats administratives competents.

fi Controlar l’estat de neteja de totes les installacions i serveis, i el eompliment de
totes les mesures de control mediambiental exigides legalment o
reglamentriament.

4) Controlar que les embarcacions amarrin en els lloes autoritzats i impedir
l’atracament als usuaris que incompleixin les obligacions establertes en aquest
reglament.

O Ordenar la retirada deIs vebicles, les mercaderies i els objectes que difleultin el

normal funcionament de la marina interior o no utilitzin les zones previstes per a la
seva ubicació.

Av. de Josep Tarad alIas, 2-6
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m) Ordenar el tancament de les entrades i sortides de la marina interior quan sigui
necessari per raons de seguretat o mediambientals.

ti,) Ostentar la direcció del personal de marineria i vigiláncia, regulant ¡ coordinant la
seva actuació,

o,) Emetre les factures corresponents pels serveis prestats i quotes que corresponguin.

4. El director de la marina interior pot delegar en un cap d’operacions ¡ d’altres empleats
de l’entitat concessionária o en terceres empreses les fiincions de vigiláncia, explotació,
ordenació, distribució de serveis, així com les tasques tcniques, administratives ¡ d’altres que
consideri convenient. No obstant aixó, el personal que desenvolupi aquestes funcions sempre
haurá de portar-les a terme d’acord amb les instruccions que doni el director i sota la seva
immcdiata inspecció i resporisabilitat. En tot cas, i d’acord amb l’article 57 de la Llei 5/1998,
de Ports de Catalunya, les funcions tácniques d’explotació i conservació han d’ésser exercides
per personal amb la necessária capacitació professional.

Article 13

Inspecció ¡ vigiláncia de la marina inteilor

La inspecció i vigiláncia de la marina interior, en relació arnb l’ocupació del domini
públie, i pel que fa a les obres, serveis 1 operacions que s’hi desenvolupen, correspon a
1 ‘Administració portuária.
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Article 14

Régim discipiluari

• .
— . .

En matria d’infraccions i sancions són d’aplicació les normes que estableix a aquest

efecte la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de pofls de Catalunya, i el Decret 206)2001, de 24 de

juliol, pel quai s’aprova el Regiament de policia portuária o les normes que, si s’escau, les

substitueixin,

Articie 15

Deure (le fi Direeció de ¡a nutrían de subrninistrqr informacló ¡ cursar den úncles

4 $

La Direcció está obligada a informar a l’Administració portuária de les incidéncies que es

produeixin en relació a la protecció i conservació deis béns i la prestació deis serveis. A tal
efecte ha de formular les denincies que fossin procedents i també cursar les que Ii presentin

els tercers.

Article 16

Segureta! interior

Capítol Quart

Seguretat de la marina interior

Av. de Joaep Tarradefias, 2-6
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1. La marina interior compta amb un servei de vigiláncia de carácter general i en cap

cas de servel de vigiláncia individualitzada. Per tant, ni l’entitat concessionária ni el personal

que designi a aquest efecte no responen ni deis danys ni deis furts o robatoris que puguin patir
les persones, les ernbarcacions o els seus accessoris i efectes o els vehicles aparcats dins del
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recinte de la marina, ni deis eus continguts, corresponent a llurs titulars adoptar les mesures

de seguretat necessáries per evitar uns ¡ altres i, en especial, dotar-se d’una assegurança que

cobreixi aquests risos.

2. L’acceptació d’un servei portuari o la titularitat d’un dret d’ús ¡ gaudi privatiu

impliquen l’acceptaciá d’aquesta manca de responsabilitat, tal ¡ com es regula als documents

de cessió d’aquest dret d’ús i els que es formalitzen per a l’exercici d’activitats económiques

a la marina,,

3. L’entitat concessionária, als sois efectes de vigiláncia 1 seguretat, podrá instal’lar en

els espais de la marina que no siguin d’accés lliure cárneres de vídeo, gravació, web-cams ¡

CTTV al recinte de la marina donant la deguda publicitat en l’accés, d’acord amb els termes

establerts a la normativa sobre dret a la intimitat i a la prápia ¡niatge ¡ d’altres norrnes

especifiques que resultin d’aplicació. En tot cas, aquests aparells no podran enfocar als

habitatges i els suports d’enregistrament seran esborrats a les 72 hores de la seva utilització, a

menys que existeixi causa justificada que faci presumir que es requerirá la seva utilitzaciá

posterior en proccdiment judicial de carácter penal.

Artiele 17

Persona! de control

1, L’entitat concessionária podrá establir un servei de control general, consergeria,

porteria i marineria, i podrá contractar personal de seguretat per tal d’exercir les funcions de

control d’adcés i general del recinte, a les ordres de ¡a Direcció.

2. En tot cas, tot el personal de seguretat que realitza aquestes tasques de forma

permanent a l’interior de la marina, encara que hagi estat contractat pels titulars «un dret d’ús
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1 gaudi privatiu o pels tiwlars d’una activitat económica, haurá de comunicar-ho a l’entitat
concessionária, i ajustar la seva actuació a la legislació sobre seguretat privada i a les
instruccions 1 directrius fixades en aquesta matéria per la Direcció de la marina.

Artiele 18

Limitació de í’aceés de peiwones ¡ ve/rieles

1. L’entitat concessionária es reserva la facultat d’impedir l’accés a la marina interior a les
persones que puguin ésser presumiblement conflictives per al normal funcionament de
l’explotació i, més concretament:

-A les persones que manifestin actituds violentes, agressives o provoquin aldarulls.
- A les persones que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals.
- A les persones amb robes o símbols que incitin al racisme o a la xenofóbia
- A les persones que mostrin signes d’estar embriagades o d’haver consumit drogues o

substáncies estupefaents.

2. El Director o personal de la marina podrá impedir l’entrada de persones o vehicles tora
deis horaris establerts anib carácter general.

Artiele 19

Pía d’autoproteeeió de íes instaliacions paría??rles de la marina interior

1. Correspon a la Direcció General competent en matéria de protecció civil homologar, a
proposta de l’entitat concessionkia, el pla d’autoprotecció de les instaFlacions portuáries de
la marina. Aquest pla ha d’avaluar els risc d’emérgéncies, descriure les mesures
d’autoprotecció i determinar el manual d’actuació en cas d’emergéncia.
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2. En cas de produir-se un sinistre en la zona de servel portuária, s’aplicaran les mesures
que preveu el pla d’emergéncia de la marina interior liomologat per l’administració.

3. Sens peijudici d’alló que estableix el pla d’autoprotecciá de la marina interior, sán de
comp liment obligat per a tots els usuaris les normes segtients:

a) Si es produeix un inccndi, un temporal o una altra ernergneia de tipus catastrófle
o susceptible d’arribar a ser-ho, tots els patrons, les tripulacions i els propietaris de
vehicles de motor han d’adoptar les mesures immediates de precaució necessáries i
obeir les instruccions que rebin de la Direcció de la marina.

b) Si es produeix un foc a bord d’una embarcació, el patró i la tripulació, a més
d’adoptar les mesures de precaució immediates, han d’avisar la Direcció de la
marina i les tripulacions deis vaixells contigus, sense ocultar de cap manera
l’emergncia que s’ha produtt.

e,) Si s’enfonsa una embarcació en la marina interior, s’ha de seguir el procediment
establert en la legislació vigent.

a9 En tots els casos d’emergéncia, accident catastrófic o amenaça d’accident
catastróflc que puguin afectar les embarcacions o aigües de la marina interior, la
Direcció de la marina ha de donar compte a l’Administraci6 portuária, tan aviat
com pugui, de les mesures que s’hagin hagut d’adoptar de forma immediata per tal
d’evitar uns danys superiors.

Av. de Josep Tarradeflas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 4958000
http:ftw-ww.gencatcatfptop 24

PAC-tiDl



fJffi Generalitat de Catalunya
IW!i Departament de Política Territorial

i Obres Públiques
Direcció General de Ports,
Aeroports ¡ Costes

Capka! C/nqua

Réghn de responsabilitats

Artiele 20

Responsabilitais de l’ent!tat concessionñria

1. L’entitat concessionria únicament respon davant deis usuaris, deis titulars de
qualsevol dret d’ús i gaudi privatiu sobre cls elements de la marina o de tercers d’aquelis actes
que, d’aeord amb la normativa vigent, 11 siguin a aquella directament imputables o al personal
a les seves ordres.

2. Els visitants i usuaris de la marina són admesos dins el seu recinte sota la seva própia
responsabilitat. Ni l’entitat eoncessionkia, ni la Direeció de la marina ni elsseus agents
responen deis aeeidents que aquelis puguin patir llevat les supásits esmentats a l’apartat
anterior.

3. Pel que fa a la responsabilitat front l’Administraeió portuária, s’estará a allá que
preveu a la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Pons de Catalunya, i l’article 17 del Regiament de
policia portuária, aprovat pel Decret 206/2001, de 24 de juliol.

4. Els tereers 1 usuaris que, com a conseqLineia del funcionament del servei públie
portuari pateixin perjudicis en els seus béns o interessos directament imputables a l’entitat
concessionária, podran requerir-la per tal que aquesta respongui pel peiudiei causaL
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Article 21

Responsabilitats per danys causais al do;ninipúblic

1. De conformitat anib ¡‘article 112 de la Llei de Ports de Catalunya, i I’article 17 del

Reglarnent de Policia Portuária, qualsevol persona que, per acció o omissió, causi danys al

domini públic portuari está obligada a la restitució de les coses i reposició al seu estat anterior,

tot i indemnitzant els danys ¡ perjudicis causats i, si es el cas, amb imposició de les multes

coercitives que corresponguin.

2. En el supósft que per raons d’emergéncia l’entitat concessionária hagi de realitzar amb

carácter subsidian aquesta restitució, el causant ha d’abonar l’itnport del cost de la restitució

en un termini no superior a quinze dies (15) comptadors des de la notificació,

Articie 22

Responsabilitais per danys causats a!s béns ¡ drets de ¡‘entitat concessionñria ¡ d’aitres de

propietat privada.

1. BIs usuaris de la marina interior, siguin o no titulars d’un dret d’ús i gaudi privatiu, els

titulars d’activitats econónliques, aixf coin qualsevol persona visitant o tercer, responen,

d’acord amb les normes de dret privat, deis danys i prejudicis que puguin ocasionar, per la

seva culpa o negligéncia, als béns 1 drets de l’entitat concessionária i als de propietat privada

de terceres persones.

2. Es presumirá la negligéncia quan arnl la conducta s’liagin infringit preceptes iegals,

regiamentaris, ordres i/o instruccions de la Direcció de la marina o del personal designat per

aquesta.
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3. L’entitat concessionária podrá portar a terme la reparació deis danys causats,

repercutint al eausant el seu irnport.

Artícle 23

Responsabilitais1ner danys causaís al serve! ¡úhlic -

Seas prejudici de les sarieions 1 responsabilitats a qué fan referéncia els articles anteriors

d’aquest reglament, els tercers o usuaris deis serveis i/o instai1acions de la marina que, per

acció o omissió, amb culpa o negligéncia, perjudiquessin la prestació d’algun servei portuari

han d’indemnitzar els danys 1 perjudicis causats a l’entitat coneessionria o als titulars del

servei afectat peis fets.

Artiele24

Responsabilita! de les persones alienes a la marina interior

1. Les persones que es trobin dintre de I’ánibit de la marina per a l’exercici d’alguna

funció, tasca o treball, i tots eis altres prestadors de qualsevol mena de serveis dina de la

marina, han de complir les prescripcíons legalment establertes en matéria de prevenció de

riscos Iaborals i han de tenir subscrites les assegurances corresponents que cobreixin les

contingéncies derivades d’accidents de treball, de responsabilitat civil i incendis, aixi com els

perjudicis ocasionats per paralitzacions deis serveis, avaries, trencaments fortutts o males

maniobres deis elements disposats per a la prestació del servei.

2. La Direcció de la marina está facultada per exigir en qualsevol moment a les persones

esmentades l’exhibició deis documents que acreditin el compliment de l’obligació referida en

l’apartat anterior. En el cas que no s’atengués el requeriment, la Direcció está facultada per

suspendre l’activitat que es porti a terme.
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Articie 25

Responsabililal civil

1. Lis propietaris d’embarcaeions 1 vehicles de motor i els tituiars d’uii dret d’ús 1 gaudi
privatiu sobre qualsevol element de la marina interior, responen davant l’entitat
concessionária peis danys ¡ cia peiudieis que causin en quaisevol deis seus béns, drets ¡
serveis,

2. Les persones esmentades en l’apartat anterior, també són responsables solidaris quan
eis danys ¡ peiudicis referits siguin causats per tercera que, arnb el seu consentiment o sota les
seves indicacions, utiiitzin, per qualsevoi títol, les embarcacions, els amarradors, els vehicles
de motor o qualsevoi altre eiement la propietat o ús i gaudi privatiu deis quals els
cori’espongui.

3. Els usuaris del amarradors, siguin o no titulars d’un dret d’us 1 gaudi privatiu,
respondran soiidáriament amb i’armador o, si s’escau, el patró de les embarcacions, de la
reparació deis danys que s’hagin causat als elements de la marina, així coni de les
eorresponents ¡ndemnitzacions pels danys 1 perjudicis ocasionats 1, igualment, deis dbits que
s’hagin contret amb l’entitat coneessionária per la prestació de serveis portuaris

4. Els titulars d’un dret d’ús 1 gaudi privatiu, són responsables davant l’entitat
concessionária deis danys que les persones que realitzen al seu crrec trebalis o serveis puguin
causar ais eiements que integren la marina.

5. LIs titulars d’ac(ivitats económiques que es desenvolupin a l’ámbit de la marina, són
responsables deis danys que es puguin causar per les persones que estiguin sota la seva
dependéncia o autorització, o peis usuaris de les activitats econórniques que desenvoiupen.
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TÍTOL SEGON

DE LA CESSIÓ DEL DRET D’ÚS 1 GAUDI PR1VATIU SOBRE

AMARRADORS 1 EL REGISTRE D’USUÁRIS

Capítol Primer

De la cessió tic! dra’ d’ús 1 gandiprivai’iu sobre un amarrador

Artiele 26

Rg!mjurkllc

1. De confonnitat amb eIs artieles 29 1 30 del Reglament de marines interiors, l’entitat
eoncessionria pat cedir el dret d’ús ¡ gaudi privatiu deis amarradors no subjectes a l’ús públie
tarifat a una persona física o jurídica mitjançant la formalització del corresponent contracte.

La cessió &aquest dret no comporta en cap cas la cessiá de la titularitat de la concessiá ni
de les faeultats de direcció 1 gestió de la marina que corresponen a l’entitat concessionária.

2. Els contractes es regiran, pel que fa a les relacions entre les parts, pel dret privat, sens
peijudici de restar subjectes a la normativa aplicable a les marines interiors ¡ a aquest
reglarnent.

3. Aquests contractes confereixen al cessionari un dret d’ús i gaudi privatiu sobre
I’amarratge, en els termes previstos per la legislació portuária.

En el cas d’amarratges no vinculats a parcella, aquests contractes confereixen al
cessionari un dret d’ús i gaudi preferent i no exelusiu sobre l’amarrador, peyó en els supósits
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d’abséncia del seu titular l’entitat concessionária resta facultada per a la seva utilització en els
termes i condicions que es prevegin en el corresponent contracte.

4. En el supósit de titulars de drets ¡ dus i gaudi privatius sobre un amarrador vinculat a
parcella confrontant, que tenen el dret a la utilització de l’amarratge en rgiin d’exclusivitat,
s’aplica el previst en la Disposició Transitória primera d’ aquest Reglament.

5. La durada del contracte no pot ésser superior a la durada del termini eoncessional.

6. En el Registre d’usuaris de la marina, es faran constar les dades corresponents a les
persones titulars deis drcts d’ús 1 gaudi privatiu de l’arnarrador, de conformitat arnb el que
preveu aquest reglament.

7. Les disposicions d’aquest reglament relatives a la cessió del dret d’ús ¡ gaudi preferent
sobre un amarrador no vinculat a parcella, també sán d’aplieació a la cessiá, del dret d’ús i
gaudi sobre els pallols o, si s’escau, d’altres elenients de la marina interior

Artiele 27

Tjpus de cessions

1. La eessió del dret d’ús i gaudi privatiu sobre un amarrador, pot esser:

a) Per tot el termini de la concessiá

b) Temporal, quan la scrva durada és per un termini superior a una setmana i inferior a
la durada de la concessiá

ç) Ocasional o puntual, quan la seiva durada sigui inferior a una setmana.
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Anide 28

Ceesió ¿le! dret d’ús ¡ gaudí exciusin deis amarradors vinculais a les pareefles confi’ontants

1. Els amarradors confrontants amb parcelies destinades a habitatges unifamiliars estan

vincuiats a aquestes parceHes i es destinaran a l’ús i gaudí exclusiu deis seus titulars, d’acord

amb el previst a Particle 26,4. El dret d’ús 1 gaudi exciuslu d’aquests amarradors no es pot en

cap cas transmetre amb independneia de la parceHa.

2. Els amarradors confrontants amb parcel’ies destinades a l-iabitatges plurifaniiliars

queden vinculats a aquestes parcel1es, amb el previst a l’article 26.4.

En aquest cas, l’amarrador es considerará, en eis estatuts de la corresponent cornunitat de

propietaris de l’edifici, com un element comó d’ús privatiu ¡ la transmissió de l’habitatge

comportará la de l’ús de i’amarrador vinculat. No obstant, en el cas que l’adquirent de

l’habitatge no desitgi l’ús de l’amarrador, se seguirá el Ñgim de cessiá que al respecte es

prevegi en els Estatuts de la cornunitat de propietaris de l’ediflci.

3. Aquests amarradors no poden ser utilitzats per embarcaoions que es dediquin o estiguin

destinades a l’exercici d’activitats econórniques.

Article 29

ce,swIó del tire! d’ús 1 gaudípreferen! deis anwrradors no vincuiats a parcel’ies

1. Els amarradors situats en la marina interior que no estiguin destinats a ús públic tarifat

o vinculats a una parcel’la confrontant són gestionats lliurement per l’entitat concessionária,

que pot cedir-ne l’ús rnitjançant la formalització del contracte privat corresponent, sens

pezudici del que estableix l’at-ticle 33 d’aquest reglament.
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2. Aquests amarradors no poden ser utilitzats per ernbarcacions que es dediquin o
estiguin destinades a l’exercici d’activitats econámiques, tret que l’exercici d’aquestes
activitats estigui autoritzat en els termes establerts al capítol y del l’ftol Tercer &aquest
reglament.

Article 30

Requislis del coniracte (le cessió del dret d’ús ¡ gaudi privada d’un ainarrador

1. Són requisits esseneials del contracte:

a) Identificar perfectament la persona física o jurídica a la qual es cedeix el dret d’ús 1

gaudi privatiu, així com l’amarrador objecte de cessió i si aquest es troba o no
vinculat a parcel4a

b) Termini de duració de la cessió, en funció del termini concessional.

c) Transcripció de les obligacions 1 drets dels adquirents del dret.

ci,) La submissió expressa de les parts al present Reglament.

2. La cessió s’haurá d’ajustar al contracte tipus aprovat per l’Administració portuária.

Article 31

Fonnalització en escriptura pública de la cessió del drel d’ús ¡ gaudi priva!fu d’un
ainarrador

1. Els contraetes que subscrigui l’entitat concessionária amb un tercer per a la cessió del
dret dús ¡ gaudi privatiu d’un an-iarrador per un termini superior a un any hauran de
formalitzar-se necessáriament en escriptura pública.

Av. de Joaep Tarraclellas, 2-6
08029 Barcelona
TeL 934958000
http:llwww.gencatcauplop 32 PAClInl



ffflj4 Generalitat de Catalunya
WJ!1 Departament de Politica Territorial

i Obres Publiques
Direocló General de Ports,
Aeroports ¡ Costes

.

2. Les escriptures públiques que s’atorguin de conformitat amb el que preveu aquest

article es poden inscriure en el Registre de la Propietat. Les despeses corresponents aniran a

cárrec de l’adquirent,

Atilde 32

La cessió entre particulars cíe! drel d’ús ¡gaudiprivatiu deis ciniarradors

1. Els titulars d’un dret d’ús i gaudi privatiu sobre un amarrador en virtut d’un contracte

atorgat per l’entítat concessionária, poden cedir-lo o transferir-lo a tercers en Les condicions
previstes en aquest reglament i en el seu títol constitutiu, subrogant-se el tercer en tots els
drets i obligacions nascuts del contracte de cessió. Si l’amarrador es troba yinçulat a una
parcella, en cap cas la cessió es podrA portar a terme de forma desvinculada a aquesta.

2. Les cessions a tercers, siguin persones físiques, jurfdiques o entitats sense nim de
lucre, s’han de notificar seinpre, arnb carácter previ a la transmissió i de manera fefaent, a
l’entitat concessionária per tal que verifiqui les dades del Registre d’usuaris, emeti la
corresponent certificació acreditativa de la inexist&ncia de deutes pendents i, aixi mateix,
pugui exercir, si s’escau, el dret de tempteig previst a l’article 34.

La notificació esmentada indicará el noin del tercer a qul es pretén transmetre el dret, el
termini de la cessió i, quan es tracti d’amarradors no vinculats a parcella, el preu convingut
per la cessió, que el fixaran lliurament les parts.

3. En les cessions entre particulars del dret d’ús i gaudi sobre l’amarratge, estiguin o no
vinculats a parcella, els trámits i gestions que comporti per al concessionari el canvi de la
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titularitat o cessió del dret, aixi com l’emissió deis corresponents certiflcats, donará lloc al
pagament de la tarifa que, si s’escau, s’aprovi per aquest concepte

¡ 4. La cessió, sempre que no sigui ocasional o puntual o inferior a un any3 s’ha de
forrnalitzar en escriptura pública, restant obligat el transmitent a facilitar una cópia a l’entitat
concessionária en el termini d’un mes des del seu atorgament.

5. En el cas de cessions temporals entre particulars, el nou contracte declarará en suspens
els drets atorgats al titular originan en el pnimitiu contracte, que recuperará la seva vigéncia
en qualsevol supósit de resolució del nou. Malgrat la suspensió del contracte, el titular del dret
d’ús i gaudí privatiu respon f’ront l’entitat concessionária de tots els actes i omissions del
cessionari temporal.

6. Els drets cedits en régirn d’ús temporal no podran ésser cedits o subarrendats pels seus
titulars.

7. Per tal que la cessió del dret d’ús i gaudí pnivatiu tingui efeetes davant l’entitat
concessionária és, en tot cas, obligat:

a) Que el cedent estigui al corrent en el paganient de les obligacions económiques
que tingui contretes amb l’entitat concessionária. Per acreditar aquesta . -

circurnstáncia davant el nou adquirent, l’entitat coneessionária ernetrá la
corresponent certificació.

b) Que l’adquirent es subrogui en el drets i obligacions del títol objecte de cessió.
e,) Que s’hagi notificat fefaent amb carácter previ a l’entitat concessionária la cessió

que es pretén portar a terme 1 s’hagin complinientat tots els requisits establerts en
el present article.
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ci) Que l’entitat concessionária no hagi exercitat el seu drct de tempteig dins del
termini establert en l’article 34 d’aquest Reglament.

8. En cap cas I’entitat concessionária reconeíxerá la condició de nou usuari al tercer quan
els contracte s’atorgui sense complir aquests requisita. L’incornpliment d& que preveu aquest
article constituirá una causa de resolució del contracte de cessió origináriarnent atorgat per
aquella, sens peijudici de la suspensió provisional del servei o d’altres efectes previstos en el
mateix contracte,

Aflide 33

PrefeÑneia en l’adjudicaeió de la cessió del dret d’ús ¡ gaudi d’un ainarrador no vincalat a
parceHa

1, Els titulars d’habitatges o locals comerelals en l’ámbit de la urbanització
maritimoterrestre tenen un dret preferent en l’adjudicació del dret d’ús 1 gaudi preferent sobre
els amarradors no vinculats a cap parcella, d’acord arnb els criteris que expressament
s’estableixin en les normes reguladores de la cornunitat d’usuaris de la marina interior les
quals han de tenir en compte, en qualsevol cas, l’ordre de sol1icituds.

2. Per a l’exercici d’aquest dret, els interessats han de dirigir una soFlicitud escrita a
l’entitat concessionária en la qual manifestin el seu interés en resultar adjudicataria de la
cessió del dret d’us i gaudi preferent d’un aniarrador no vinculat, tot 1 acreditant les seves
dades personals, l’habitatge o local de la seva titularitat en l’ámbit de la urbanització
maritirnoterrestre, preu que ofereix per a l’adquisició del dret d’ús i gaudí preferent,
identificació i caraeterístiques de l’embarcaçió que ha d’ocupar l’amarrador. L’adjudicació es
portará a terme segons els criteris assenyalats en les normes reguladores de la comunitat
d’usuaiis, i es subjectará a allá que disposen els articles 30 i 31 d’aquest reglament.
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-

Dret de tempteig

1. En tota cessió entre particulars del dret d’ús i gaudi preferent d’un anianador no

vinculat a parcel’la, l’entitat concessionária tindrá un dret de ternpteig pel rnateix preu ¡

condicions que ofereíx el tercer.

2. Als efectes estableris a l’apartat anterior, el titular del dret d’ús i gaudí preferent resta

obligat a notificar de forma fefaent a l’entitat concessionária qualsevol transrnissió que

pretengul portar a terme indicant el preu, les condicions de la transmissió, les circumstáncies i

la identitat del possible adquirent. L’entitat concessionária ha de respondre, també de forma

fefaent, en el termini de 30 dies hábils següents a la recepció de la notificació si exerceix o no

el dret de tempteig 1, en cas d’exercir-lo, es formalitzará la transmissió al seu Favor.

3. Transcorregut el termini assenyalat de 30 dies, cas que I’entitat concessionária no hagi

exercit el seu dret de tempteig, el titular podrá, en el termini niáxim de tres mesos a comptar

des de la notificació, transmetre el seu dret d’ús 1 gaudí preferent al tercer que va indicar, pel

mateix preu ¡ condicions ofertes a l’entitat concessionária. A aquests efectes, la cessió al nou

adquirent es podrá portar a terme de conformitat amb el que preveu l’article 32

Article 35

Resolució del contraete

1. El contracte de cessió del dret d’ús 1 gaudí privatiu ha d’establir les causes de resolució

del mateix.
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2. En el supásits que concorri una causa de resolució del contracte, l’entitat concessionária
podrá optar entre exigir judicialrnent, iJo administrativament, si s’escau, el complirnent de
l’obiigació o considerar resolt el contracte de cessió de dret d’ús i gaudi privatiu. Tant si opta
per la resolució del contracte com per exigir judicialrnent el cornplirnent de l’obligació, queda
facultada per a suspendre els serveis d’acord i amb els efectes que preveu l’article 48 d’aquest
Reglament ¡ l’article 25 dci Reglament de Policia Portuária.

3. La resolució del contracte de cessió del dret d’ús ¡ gaudi preferent suposará l’obligació
de deixar l’amarrador completament lliure, buit ¡ a disposició de l’entitat concessionária, així
com la p&dua de la totaiitat de les quantitats iliurades.

Capítol Segon

Registre d ‘Usuaris

Articlc 36

Objeete ¡ contingut del Registre cl’Usuaris

1. L’entitat concessionária ha de disposar d’un registre actualitzat deis titulars deis drets
d’ús 1 gaudi privatiu deis aniarradors ¡ d’altres elements que integren la marina interior.

2. En el Registre d’usuaris ha de constar;

a) El noni i els cognoins o la raó social o denominació completa de i’usuari, així com

l’anagrama, si en té.
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b) Número d’identificació fiscal espanyol, número d’identificació fiscal dtaltres
paYsos, si escau, por als residents o codi d’identificació fiscal de l’Estat de

residéncia per als no residents.

c,) Número de passaport, si escau.

d) Domicili fiscal a Espanya.

e) Si escau, domicili a i’estrangcr.

D Tipus de dret d’ús que ostenta sobre l’amarrador o dtaltre eiement portuari i títol

que autoritza l’ús.

g) identificació de i’elernent portuari o amarrador sobre el qual s’ostenta el dret.

h) Identificació de la parcel’la a la qual, si escau, está vinculat el dret d’ús.

Q La quota de participació que Ii correspon en les despeses de mantenin-ient ¡
conservació de la marina, aprovada per i’Administració portuária

,Q Domicili per a notificacions a Espanya.

/r) idioma (cataiá o casteilá) en qué l’usuari vol rebre les comunicacions.

1) Característiques de l’embarcació que ocupa l’amarrador.

¡u) Relació cronológica deis sollicitants deis drets d’ús i gaudi deis arnarradors, en els
termes i amb els efectes de l’article 30.2 del Decret 17/2005, de 8 de febrer, pel

qual s’aprova el Reglament de marines interiors de Catalunya.

Article 37

lnscripció en e! Registre d’Usuaris

1. En el Registre d’Usuaris, s’han d’inscriure tots els titulars deis drets d’ús i gaudi privatiu

deis aman adotes 1 deis eloments que integien la mauna intei mL
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2. Cap persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica no pot usar de manera
privativa elements portuaris o amarradors de la marina interior si no consta degudament
inscrita en el Registre d’Usuaris. No obstant, l’ús puntual de l’amarrador no requereix la
inscripció en el Registre sens peijudici que s’hagi de comunicar, per al seu control, l’entrada
de l’embarcació a la Direcció de la marina.

Article 38

Procediment d’inseripció ¡ nwdiflcació de dades

1. La inscripció en el Registre d’Usuaris es pot practicar d’ofici per l’entitat
concessionria o a instáncies de l’usuari interessat. En tot cas, l’usuari está obligat a facilitar
a l’entitat concessionária la informació i/o documentació que acrediti les circumstáneies que
han de figurar en el Registre, tot i podent ésser requerit a aquests efectes.

2. Els usuaris han de comunicar a l’entitat concessionária de la marina interior qualsevol
circumstáncia que determini la modificació de les dades que conté el Registre, en el termini
máxim del 5 dies hábils des de que es produeixi aquesta circumstáncia.

Artiele 39

Tractament de les dades de! Registre d’usuarls

De conformitat amb l’article 45.2 d’aquest reglament, les dades que constin al Registre
d’usuaris han d’ésser tractades segons disposa la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de carácter personal, i les normes dictades per al seu desenvolupament
o la normativa que les substitueixi.
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C’apítol Primer

Normes generals

Article 40

Gestió ¡ utiíització de la marina

1. L’entitat concessionária és la responsable de la gestió de la marina, i de mantenir i
conservar per al seu adequat ús els elements que la integren incloent les tasques de control,
vigilneia, neteja i senyalització meteorológica de la mateixa.

2. La utilització deis elements de la marina peis usuaris resta subjecta a les
disposicions establertes en aquest reglament.

Article 41

Pub!icitat de les nonnes de la marina

1. La Direcció de la marina ha de donar la deguda publicitat a les normes d’accés a la
marina i a les restriccions i prohibieions d’ús.

2. A aquests efectes, en el taulell d’anuncis de les oficines de la Direcció es tindran
perrnanentment en disposició deis visitants i usuaris de la marina una copia d’aquest
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reglament, de les tarifes vigents i de les seves modificacions, així com de qualsevol altre
informació d’inters per als usuaris. Aquesta informació també es publicará en la página web
de l’entitat concessionária.

3 lgualrnent, es facilitará una copia d’aquestes normes sempre que es transmeti la
tituiaritat d’un dret d’ús ¡ gaudi privatiu sobre algun deis elements de la marina o es cedeixi
l’ús de l’amarrador per un temps superior a una setmana.

Article 42

Utilhlzaeló de (a marina Interior

1, La utilització i l’aprofitament deIs canais per atracar les embarcacions, deis pantaians,
superficies de terra, aparcament i carenatge, vies de circulació així com de les altres
instaNacions i serveis es regeixen per les prescripcions que recuil aquest reglarnent.

2. Els usuaris han d’obeir les instruccions i directrius que imparteixi l’Administració
portuária, la Direcció de la marina o, si escau, els seus agents delegats.

3. L’accés per terra a la marina de persones i vehicies es regula pel que estableix el
Capítol Segon d’aquest tito!.

4. Correspon a la Direcció de la marina determinar la forma com s’han d’atracar les
embarcacions en cadascun deis amarradors deis canals, dársenes, ports interiors, molis ¡ altres
lloes habilítats a aquest efecte,

5. L’exercici d’activitats económiques a la marina interior s’ha d’efectuar en la forma
estabierta en el capitol Cinqué d’aquest «ml.
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6, La utilització deis espais de la marina per a la realització de qualsevol activitat
comercial, de promoció, fiimaeió de reportatges o anuncis publicitaris, videoclips, cinema,
televisió, fotografía de moda o publicitária, o similar, requerirá l’autorització de la Direcció
de la marina. En tot cas, aquesta autorització resta subjecta a la viabilitat 1 oportunitat del
projecte 1 al pagament del preu que sestableixi.

7. La bissada i avarada d’embarcacions nomós es pot efectuar mitjançant les grues que
integren la concessió d’acord amb l’article LO d’aquest Reglament.

Article 43

Lirnitacions d’ús

La Direcció de la marina, per raons de seguretat o de mecánica operacional, pot establir
limitacions tcmporals ¡ d’horaris respecte a l’ús de determinats elements portuaria. Aquestes
limitacions seran exposades al taulell d’anuncis de la marina i a La seva página web.

Article 44

Prohibicions generais

1. En l’ámbit de la marina interior, está probibit amb carácter gencral:

a) Fumar o utilitzar equips electrónica o de telefonia durant les operacions de
subministrament o transvasament de combustible.

1,,) Encendre foca, fogueres o utilitzar láinpades de flama nua.

ç) Pescar ¡ mariscar, practicar l’esquí náutic, utilitzar Jet-Sky, desplaçar-se en planxes

de vela, banyar-se, fer submarinisme 1 nedar a l’ámbit de la marina i al voltant de la
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bocana. Resta també prohibida la Lltilització de motos aquátiques excepte por entrar i

sortir de la marina sempre que es compleixin les següents condicions: 1) L’entrada 1

sortida nomos es podrá efectuar pels canais assenyalats per la Direcció; 2) la

velocitat no podrá superar els dos nusos; 3) Caldrá subseriure la corresponent

assegurança per tal de cobrir les contingéncies deis danys que es puguin causar a

béns i a tercers.

d) Realitzar obres o modificacions a qualsevol element de la marina sense autorització

escrita de l’administració portuária, amb infonne preceptiu de l’entitat

concessionária.

e) Llançar els residus, runes, escombraries, líquids residuals, papers, peles i clofolles 1

materlais de qualsevol mena, contaminats o no, tant a terra com a l’aigua, fora de la

zona de dipósít de residus especffica. Les escombraries han de dipositar-se als

recipients previstos a aquest efecte i mitjançant bosses selectivos ¡ tancades En

general. tots els residus hauran de dipositar-se o ser gestionats i tractats d’acord a

allá estipulat a la normativa de gestió mediambiental de la marina.

fi La utilització d’aparells de megafonia ¡ reproductors de música, per particulars,

quan el seu so envaeixi part de l’espai portuari.

g) La celebració de reunions o trobades que requereixin la utilització de la zona de

servei portuária sense la prévia autoritzaciá de la Direcció, La qual assenyalará l’área

en la que es poden desenvolupar i les condieions d’utilització.

h,) La circulació de vehicles o embarcacions de subministrament de carburants, llevat

de les que subministren carburants a la benzinera de la marina, i el subministrament

directe de carburants a embarcacions fora del recinte de la benzinera, llevat que la

Direcció autoritzi amb carácter excepcional i por causes justificades aquesta

circulació i subministrament.
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¡) Situar ernbarcacions, remoics, caixes i objectes de tota mena als exteriors deis locais
o fora de las árees de trebali 1 magatzematge estabiertes i tarifades per l’entitat
concessionária

fi Dipositar les xarxes ¡ altres estris de pesca en zones que no estiguin expressament
habilitades a aquest efecte,

k) Instailar qualsevol tipus de rétol, melosa la pubiieitat deis establiments, que no
s’ajusti als criteris d’homogenettzació que aprovi i’administració En tot cas, en el
procediment de sollicitud de la corresponent autorització o llicéncia caldrá soF licitar
informe de i’entitat concessionária

1,) Exercir una activitat económica sense ajustar-se a allá que preveu aquest reglament
n) Netejar veles, xarxes, fundes i altres estris náutics en els molls, dársenes o espais de

terra

ti) Deixar sobre la superficie deis molls, dársenes o espais de terra quaisevol element,
beus o objecte, així com fer trebaiis, reparacions o manteniment de part de

i’embarcaeió a ls molls, dársenes, vials d ‘estacionament, etc.

o) Utilitzar les preses de subministrament d’aigua de les torretes deis molis, dársenes o
espais de terra per a la neteja de vehicies, estris o per a quaisevol altre finalitat que
no sigui la prápia de subministrament d’aigua a l’embarcació.

2. A més a inés de les prohibicions generals anteriors, els usuaris deIs aniarradors de
qualsevol tipus resten subjectes a les prohibicions estabIertes a l’article 63 d’aquest
Regiament.
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Artiele 45

Dreis deis usuaris

1. Tots eis usuaris de la marina interior tenen els segtients drets:

a) A gaudir deis eiements de la marina interior, amb l’abast i les iimitacions que, en

cada cas, estableix el present reglament.

b,) A utilitzar els serveis d’ús públic tarifat de la marina interior, en els termes

previstos en aquest reglament.

e) A ésser tractats en la prestació deis serveis de la marina d’acord amb eis principis
d’universaiitat, iguaitat i no-discriminació.

4) A ésser informats sobre les normes de funcionament de la marina i de les tarifes i
quotes aplicables.

e.) A presentar reelamacions, queixes ¡ suggeriments sobre la prestació deis serveis.

2. Les dades de carácter personal deis usuaris a que tingui accés l’entitat concessionária
en l’exercici de les seves funcions, han d’ésser tractades de conformitat arnb la Llei Orgánica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal, i les normes dictades
per al seu desenvolupament o la normativa que les substitueixi.

Article 46

Obiigacions deis usuaris

1. Tots els usuaris de la marina interior, amb independéncia que siguin titulars d’un dret
d’ús i gaudi privatiu sobre algun amarrador o element privatiu de la marina o de visitants
circumstancials, estan obiigats a:
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a,) Complir les prescripcions de la Llei de Ports de Catalunya i la resta de normativa

aplicable a’ la marina, així com les condicions estabiertes en el títol concessional,

respectant en tot cas la utilització adequada del domini pblic portuari, de les seves

obres i instal’lacions.

b) Complir i respectar el régim d’utilització deis elements de la marina interior

establert en la Llel de Ports de Catalunya, la normativa que la desenvolupa ¡ cn

aquest reglamcnt.

c) Obeir, en tot cas, les instruccions i les indicacions de l’Administració portuária, de

la Direcció de la marina i de la resta de personal al servei de l’entitat

concessionária.

2. Els usuaris deis amarradors, siguin o no titulars d’un dret d’ús i gaudi privatiu, estan

obligats, a mes a mes, a:

a,) Respectar les instaliacions generals, així com les que utilitzin d’altres usuaris en

virtut d’un dret d’us ¡ gaudi preferent,

b,) Respondre, solidáriament amb l’armador i, si escau, el patró de les enibarcacions,

de les avaries causades ¡ reparacions que s’hagin de dur a tente, sent al seu cárrec

l’import de les reparacions que amb aquest motiu fos necessari realitzar ¡ de les

indemnitzacions a satisfer.

c,) Observar la diligéncia deguda en l’ús del lloc d’amarratge i altres instal’lacions,

mantenint-lo en bon estat de conservació ¡ en perfecte ús.

ci,) Satisfer les tarifes, tributs, preus ¡ d’altres despeses pels serveis portuaris que es

prestin o utilitzin

e) Respondre, solidáriarnent amb l’armador i, si escau, el patró de les embarcacions,

del pagarnent deis tributs , preus, tarifes i d’aitres despeses pels serveis portuaris

que els prestin o utililzin.
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fi Dotar-se de les assegurances de responsabilitat civil, personal i de l’embarcació

establertes en cada cas per la legislaciá vigent.

g) Complir en cada moment les normes porruáries i de seguretat marítima, realitzant a

aquest efecte 1 en els tenninis fixats per l’Admínistració o, en el seu cas, els que 11

siguin indicats per la direcció de la marina, les actuacions necessáries per tal

d’adaptar-se a les normes corresponents.

h) No posar impediments per a l’accés del personal de la marina a la coberta de les

seves embarcacions per tal de realitzar tasques d’ajut a d’altres einbarcacions,

mantenir o verificar el sistema d’amarratge, afermar “coderes” o revisar defenses,

tendals o veles.

¿) Recollir correctament les passarelles o embarcacions auxiliars penjades deis

pescants de manera que no puguin fer contacte amb el moil o les instal’lacions,

torretes de subministrament i emergéncia, tant sigui amh marca baixa com en

condicions adverses de vent i maror que puguin acostar l’embarcació al moll.

fi Fer servir un mínim de tres defenses per banda en bon estat de treball, dos caps de

amarra amb molles, tot de la mida adequada a criteri de la Direcció de la marina o

d’altres elenients d’atracada determinats per aquesta per tal de protegir-se 1 per

evitar causar danys a les embarcacions del costat i installacions de la marina. La

Direcció podrá, a cárrec del titular del aniarrador, armador o usuari de

l’embarcació, procedir d’ofici a la instal1ació de aquests elements de seguretat.

it) Notificar a la Direcció de la marina o personal administratiu de les seves oficines

les dades de l’embarcació que ocupará l’amarrador.

Notificar a la Direcció de la marina les sortides de Pembarcació quan sigui per

perfodes superiors a dos dies, en els termes previstos en el contracte de cessió del

dret d’ús i gaudi preferent de l’amarador
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ni) Notificar obligatáriament a la Direcció de la marina, en el cas d’abséncia de
larmador o patró de lembarcació, el nom, direcció i telfon, de la persona que
quedará al cárrec de l’embat’cació durint la seva absncia

ti) Permetre 1 collaborar en les funcions d’inspecció 1 vigilAncia de l’Administració
portuAria així com de la Direcció de la marina.

o) Dur en 1ernbarcció una inscripció en un lloc ben visible amb el sen norn o el
número de matrícula que permeti identificar-la.

.

.. ¡
3. BIs titulars d’un dret d’ús i gaudi privatiu sobre un amarrador o element privatiu 1 els

-—

titulars d’activitats económiques, estan obligats a mós a més a:

a,) Desenvólupar les seves activitats d’acord amb el títol que els atorga el dret
d’ocupació sobre els espais portuats, abstenint-se, en qualsevol cas, de dedicar-los
a altres usos no autoritzáts expressament.

b) Complir les condicions 1 requisits estableris en aquest reglament 1 en el
corresponent contracte per a transmetre el dret d’üs i gaudi privatiu sobre
l’amarrador o element privatiu o per a cedir temporalment, puntual o
ocasioñalment l’ús de l’amarrador.

e) Pagar, en el cas de titulars d’un dret d’ús 1 gaudi privatiu, les quotes que els hi
• correspongui derivades de la conservació i mantenitnent de la marina, així com les

corresponents als serveis portuaris que els prestin o utilitzin, tot i respoñen
solidáriament l’armador de l’embarcació, el seu patró, el titular 1, si s’escau, usuari
del dret d’ús de l’amarrador,

el,) Complir, en el cas de locals o elements privatius, les ordenances municipals i les
norines aprovades per l’autoritat competent en relació amb els horaris d’obertura i
tancament de locals, prevenció de la contaminació acústica i lumínica, ordre públic
i seguretat, així com qualsevol altre que resulti d’aplicació
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• e) Complir les ordres 1 instruccions de I’Administració portuária i de la Direcció de la
‘marina, referents al compliment de la normativa vigent i, particularment, del
Reglament de policia portuária de Catalunya i d’aquest reglament.

• fi Sol1icitar. i obtenir les • llic&ncies i autoritzacions preceptives, aixi com
l’autorítzació de l’entitat concessionária, per a realitzar qualsevol tipus d’obra o
instal’lació, fixa o desmuntable, en els elements que integren la marina interior,

• sense que en cap cas dites obres o instal’lacions puguin interferir el funcionament i
• gestió de la marina..

. -

•
g) Facilitar, en el cas de locais, l’accs i la inspecció, per part del personal designat

per l’administració portuária i la Direcció de la marina, de les zones ocupades,
incloent-hi les que són d’ús privatiu, aixf com aportar tota la documentació
necessária i que sigui requerida a fi de facilitar la instrucció d’eventuals
expedients, siguin informatius, estadístics o de carácter sancionador.

h) Complimentar, amb carácter previ a la transmissió del dret d’ús i gaudi privatiu,
els requisits establerts en aquest reglament,

• z) Dotar-se de les assegurances per responsabilitat civil, danys i perjudicis a tercers,
incenclis, robatoris, etc., a quá estiguir obligats per la legislació vigent.

Artiele 47

Notlflcacions

1, A tots els efectes, les notificacions i requerirnents es faran al domicili que l’interessat
hagi designat en el seu dia, bé al contractar un servei o be en el moment d’adquirir la
titularitat d’un dret d’ús i gaudi privatiu. LIs canvis de domicili només produiran efectes si
són comunicats per escrit i amb avís de rebut a la Direccié de la marina..

Als efectes establerts a l’apartat anterior, l’usuari podrá designar una adreça de correu
electrónic a la qual se Ii practiquin les corresponents notificacions.
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2. En el supósit que l’interessat estigui desaparegut o no se’l Iocalitza, entenent-se con a

tal la devolució per Correús de l’escrit de notificació tramés o el rebuig, si s’escau, del correu
electrónic pel qual es practica la notificació, la notificació esmentada produirá tots els seus
efectes mitjançant la seva publicació per un terinini de vint dies hábils al tauleil d’anuncis de
les oficines de la marina.

3. Les notificacions als usuaris, armadors o tripulacions d’embarcacions en tránsit o en
base temporal, es faran en el tauleil d’anuncis de les ofícines de la marina i/o en la prépia
ernbarcació amarrada.

Article 48

Suspenstó de serveis

1. La Direcció de la marina pot acordar la suspensió de la prestació «un servei per ordre
expressa de l’Administració Portuária, o per iniciativa própia, en els casos següents:

a) Si no s’ha satisfet l’import del servei d’acord amb les tarifes, i amb la puntualitat
deguda.

b) Per manca de pagament de les quantitats resultants de la liquidació deis danys i
perjudicis que Ii correspongui assumir.

ç) En tots els casos en que l’usuari faci ús deis amarradors o qualsevol altre element
de la marina de forma o per usos diferents deIs establerts en la normativa o «ml de
cessió d’ús i gaudi, previ advertiment per part de la Direcció.

d) Quan l’usuari no permeti l’entrada a l’ernbarcació o a qualsevol altre instaFlació de
la marina de la qual tingui la cessió de l’ús i gaudi preferent, en hores hábils o de
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normal relaejó amb l’exterior, al personal que, autoritzat per la Direcció, tracti de

revisar-ne les instaFlacions.

e) Per negligóncia de l’usuari respecte a la conservació de l’embarcació, local o

instaFlacions) amb carácter general.

fi Si no s’ban satisfet anib la puntualitat deguda, de conformitat amb aquest

Reglament, les tarifes, tributs, preus, ¡ quotes per despeses de conservació ¡

manteniment i demés quantitats exigibles d’acord amb aquest reglament.

g.) Per incompliment de les normes d’utilització de les installacions de la marina.

h) Per manca de les assegurances preceptives.

¡) Si l’embarcació no disposa deis certiflcats de navegabilitat ¡ inspecció o revisió

técnica oficials de la Autoritat marítima competent.

/) Per incompliment de les normes de seguretat marítima ¡ qualsevol altre nonna

portuária.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, la Direcció de la marina requerirá per

escrit a l’usuari per tal que en el termini de 20 dies hábils rectifiqui la seva conducta o es

posi al corrent de pagament, tot i advertint expressament que, en cas contrari, tindrá lloc

l’immediata suspensió temporal deis serveis. La suspensió del servei permet a la Direcció

l’adopció de les mesures previstes en l’article 65 d’aquest reglament.

Articie 49

Obres en eís elemenis de la marina interior

1. Sens perjudici de les llicncies, permisos o autoritzacions legalment exigibles, cap

persona fisica, jurídica o entitat sense personalitat jurídica no pot realitzar obres ni

modifjcacions de cap tipus en els elements que integren la marina anterior, sense autorització

de l’Administració portuária, amb informe preceptiu de l’entitat concessionária.

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
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• 2. Correspon a l’entitat concessionária adoptar les mesures legalment establertes per
impedir l’execució d’obres no autoritzades en els elements de, la marina interior i, si s’esoau,
obligar els autors a restituir les coses al seu estat anterior, al seu cárree. A aquest efeete, es
formulará per part de la Direcció de la marina el requeriment corresponent i, si no’ es dona
compliment al mateix en el termini de 20 dies hábils, l’entitat concessionária restará facultada
per portar a terme l’exeoució subsidiária a cárrec de l’interessat, sens peiudici de suspendre el
servei o dopar per resolt el contracte de cessió del dret d’us i gaudi preferent en els termes
establerts en el propi contracte

Article SO

Animais domcstics

1. L’entrada, estada i circulació dina del total recinte de la marina deis animals domstics
da perrnesa sempre que vagin degud&ment subjectes i, en el cas deis gossos, a més, amb el
corresponent morrió, i es respecti la normativa sectorial aplicable i les ordenancés sobre la
tinença d’animals doméstics de l’Ajuntanaent de Castelló d’Empúries.

2. Amb la finalitat d’evitar la proliferació de colónies d’animals queda prohibit donar de
menjar als gata, gossos, ocells o d’altres animais sense propietari a tot el recinte de la marina.

3. La persona posseYdora d’un animal, sena pei5udici de la responsabilitat subsidiária del
propietari, és responsable deIs danys i perjudicis i de les molésties que ocasoni a les
persones, a d’altres animais, als bens i, en general, a qualsevol bé o element existent en la
marina interior,
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Article 51

Condicions est&iques ¡ normes d’homogeneftzació deis e(etnents de la marina Interior

1. BIs elements que s’integren en la marina con ara tendals, tancaments, mobiliari urbá i
d’altres s’han d’ajustar a les condicions estátiques i normes d’homogeneYtzació que pugui
dietar l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 1, si s’escau, l’Administració portuária, amb
1’ informe de l’entitat coneessionária.

- 2; Sena peiudici de les competéncies municipais, en el supósit que qualsevol persona
física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica incompleixi les normes d’ordre esttic de la
marina interior, l’entitat coneessionária la requerirá perqué en un termini no superior a 20
dies hábils pórti a terme totes les actuaeions que siguin necessáries per ajustar-se a aquesta

• ñormativa. Si, un cop transcorregut el termini atorgat a aquest efecte, el requerit no ha aetuat
en la forma indicada, la Direcció de la marina adoptará les mesures necessáries per garantir
l’ordre esttic de la marina, inclosá la retirada d’elements, amb cárrec al responsable.

Artiele 52

Sçnya!ística de la marina

1. Bis parámetres a seguir en la senyalística de la marina, melosa la publicitat d’establiments,
s’ha d’homogenertzar segons els eriteris establerts de manera expressa per l’Administració
portuaria;

2. La imatge identificadora de la marina i els elements de senyalitzaeió, s’h? d’ajustar al que
disposa l’Ordre del Departament de Política Territorial i Obres públiques de 10 d’agost de
2001 o la norma que la substitueixi.
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Article 53

E,nbarcacions, ve/deles i objectes abandonais

1. Correspon a l’Administració portuária, a soliicitjtd de I’entitat concessionária, la
incoació i tramitació deis expedients de declaració d’abandonament de vehicles, objectes i
embarcacions que hagin estat abandonats en les seves instaliacions. A aquests efectes, s’entén
que existeix abandonament quan es donen eis pressupósits estabierts a i’articie 28.4 del
Reglament de Policia Portuária.

2. El procediment 1 efectes de la declaració de béns abandonats es subjecta al que disposa
i’article 28 del Reglarnent de Policia Portuária.

3. Un cop cursada davant de I’Administració portuária la petició de declaració
d’abandonament, la Direcció de la marina queda facultada per retirar l’ernbarcació, vehicle o
objecte traslladant-lo al lloc que estimi convenient ¡ que no interfereixi la normal activitat de
la marina. Les despeses originades a rel de l’abandonament i els deutes, si s’escau, pendents
es deduiran de la quantitat que s’obtingui de l’alineació, desguás o destrucció deis béns.

Capítol Segon

Accés a la marina interioi estada 1 aparcameni de vehicles

Accés inarftiin a la marina interiór

1. L’accés niarítim per la bocana de la marina interior está limitat a embarcacions
d’esbarjo amb un calat máxim que no excedeixi e[s 3 metres.
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2. Cap embarcació en tránsit pot entrar en les dependóncies de la marina sense
l’autorització pr&via de la Direcció. Amb carácter general, el patró o capitá de l’embarcació
ha de dirigir una comunicació amb una antelació mínima de 24 hores a la Direcció de la
marina, tot i concretant els serveis que sollicita i el temps d’estada estimat, sens peiudici que
aquella podrá autoritzar l’entrada encara que la comunicació es produeixi en un termini
inferior sempre que hagi amarradors disponibles. Cas d’Ósser autoritzada l’entrada, el patró o
capitá ha de procedir de la forma prevista a l’article 68 d’aquest reglament,

3. Els titulars d’un dret d’ús ¡ gaudi privatiu sobre un amarrador, han de comunicar a la
Direcció de la marina les dades d’identificació de qualsevol embarcació que, de forma
ocasional, tingui previst atracar en l’amarrador. Aquesta comunicació, per a l’adequat control
d’accs ¡ seguretat de la marina, s’ha d’efectuar amb carácter general amb 24 hores
d’antelació, si bé la Direcció de la marina podrá autoritzar l’entrada encara que la
comunicació es produeixi en un termini inferior sempre que es pugui realitzar el perceptiu
control.

4. Qualsevol embarcació que accedeixi a les dependéncies de la marina es troba sota
l’autoritat del seu patró o capitá, el qual assumeix la responsabiiitat del seu personal i, en
especial, la derivada deis danys que es puguin produir en les instal1acions que integren la
marina o a tercers.

5. La Direcció de la marina ha d’establir les mesures adients de control d’entrada i
sortida d’embarcacions
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Accés de persones a la marina interior

1. L’accés deis vianants a la marina ós lliure, excepte pel que fa a als pantalans deis ports

interiors. ¡ als edificis 1 instaFlacions a qué es refereix l’articie 10 d’aquest reglament.

2. La Direcció de ia marina ha d’estabiir les mesures de control d’entrada 1 sortida que

resultin adients per tal de mantenir l’accés restringit ais espais esmentats,

Article 56

Iloraris

1. L’accés a la marina está obert tots eis dies de l’any en horari de les 7 a les 21 hores.

2. No obstant aixó, els titulars d’un dret d’ús ¡ gaudi privatiu sobre qualsevoi de Les

dependéncies de la marina, les tripulacions de les embarcacions degudament autoritzades ¡ les

persones habilitades per l’entitat coneessionária poden accedir al seu amarrador en qualsevol

monient.

3. Les activitats d’ús turístio deis canals resten subjectes a i’horari establert a l’Estudi

d’ús turfstic deis canals que s’adjunta com Annex 2.

Article 57

Accés, entrada ¡ sortida per terra d’einbarcacions, reinolcs, accessoris o niercaderies.

1. L’accés, circuiació 1 estacionament de vehicles s’ha d’efectuar en les zones senyaiitzades

per a aquesta flnaiitat ¡ se sotmet a l’adquisició d’un tiquet d’accés en el control de l’entrada,
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podent abandonar el recinte ünicament prévia satisfacció de la tarifa mentada en el control de

sortida. Les tarifes corresponents a aquests serveis s’exposaran a l’accés de la marina, al tauleil
d’anuncis i a la web de l’entitat concessionkia. Bis vehicles han de complir en tot moment les
normes de la legislació sobre circulació viária i la cornplement?iria a la mateixa.

2. La titularitat d’un dret d’ús 1 gaudi privatiu no comporta cap dret d’accés al recinte de la
marina amb vehicle.

3. Amb carácter general, la circulació deis vehicles de motor 1 els ciclomotors en l’ámbit
de la marina interior només es permet per dirigir-se als ilocs d’estacionament, sortir de les
ínstal’lacions 1 transportar mercaderies i altres eiements, sense interrompre les operacions
própies de l’activitat portuária. Bis vehicles de motor i eis ciclomotors es poden detenir
transitóriament, prévia autorització, en les proximitats de les embarcacions per efectuar les
operacions d’avituallament nccessáries, durant el temps estrictament necessari i sempre que
no interrompin la circulació general de la marina.

La circuiació de vehicles per la franja de servel náutic deis canais secundaris resta limitada als
vehicles deis serveis públics 1 portuaris, de vigiláncia i de saivament

4. La Direcció está facultada per denegar l’accés a aquelis vehicles que pel seu estat de
conservació puguin suposar un perill per a la marina.

5. Llevat deis camions de subministrament de carburants a la benzinera de la marina,
queda prohibida l’entrada a la marina de tot vehicle que transporti carburants o maténies
expiosives o perilloses.

6. BIs vehicles que transportin embarcacions, remolcs, accessoris o mercadenies han
d’informar a l’accés al personal del control terrestre de la marina de la seva destinació. A la
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3. No es permet la reparació ni el rentat de vehicles als viais ni a les zones d’aparcainent.

4. La Direcció de la marina ha d’habilitar en les zones d’aparcament, espais reservats per a
persones amb inobiiitat reduYda.

sortida, han de complimentar un imprés de notificació de sortida en el que es detallin els
eiements retirats deI rccinte, deis quals ha de tenir coneixement previ la administració de la
marina, i que podrá ser verificat pel personal del control d’accés.

7. LIs vehicles de cñrrega, plataformes o remolcs que transportin mercaderies a la marina
només podran accedir al recinte dins deis horaris que, per a la bona expiotació de les
installacions, determini l’entitat concessionária i en cap cas podran romandre pee inés temps
del necessari pee efectuar les operacions de cárrega i descárrega i que els hi será assignat en el
moment d’ accés.

Article 58

Estada ve/ile/es

1. L’entitat concessionária no accepta vehicles dins del recinte de la marina en concepte
de dipósit i només autoritza, contra pagament de la tarifa pertinent d’accés, l’ocupació d’un
espai concret en les zones assenyalades. Per tant, no respon deis danys, furts o robatoris deis
vehicles estacionats, ni deis seus accessoris ni deis béns dipositats al seu interior.

2. Está prohibit circular o estacionar vehicles fora de les zones assenyalades a aquests
efectes.
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Artiele 59

Veloci/a! mñxirna

La velocitat máxima admesa dins el recinte de la marina i els seus accessos és de 10 km/li.
L’entitat concessionária podrá disposar elements dissuasius de l’excés de velocitat als vials de
la marina.

Article 60

Retirada de vehicies, etnbarcacions, remole.s’ ¡ objectes

1. La Direcció de la marina está facultada per retirar aquelis vehicles que estiguin
estacionats fora de les zones senyalitzades o quan aquests obstaculitzin la circulació dins del
recinte de la marina i en tots aquelis casos en que la situació del vehiole destorbi els serveis i
funcionamertt de la marina.

2. En el cas de retirada del vehicle, aquest es dipositará en la zona habilitada a l’efecte. El
propietari o usuari del vehicle haurá d abonar pÑviament a la sortida l’import de les despeses
ocasionades

3. En cas que es consideri necessari per al bon funcionament de la marina, la Direcció, a
l’empara d’alló que preveu l’article 23.4 del Reglament de Policia Portuária, pot sollicitar la
col laboració deIs serveis municipals corresponents de l’Ajuntament de Castelló d’Emp(iries.

4. La Direcció está facultada per retirar les embarcacions, remolcs i objectes que es trobin
als vials o zones d’estacionament o dispersos pel recinte de la marina. Tgualment en aquest
cas, l’embarcació, remolc o objecte es dipositará en una zona habilitada a l’efecte; el
propietari o usuari ha d’abonar pr&viament a la sortida l’import de les despeses ocasionades.
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5. No es permet, en tot el recinte de la marina, l’estada de vehicles immobilitzats per un

perfode superior a 15 dies sense l’autorització expressa de la Direcció. L’adquisició d’un

abonatnent periódic no autoritza l’incompliment d’aquesta norma.

C’apítoi Tercer

Normes d’utiiització deis amarradors de la marina

Secció ]‘

Normes coniuns a tot tinus d’amarrador

Anide 61

Atracameni de les ernbarcacions

1. Les ernbarcacions només podran atracar a l’amarrador que tinguin assigiiat, i sempre en

la forma adequada per evitar danys a les installacions o a altres embarcacions, intercalant,

sempre, les defenses necessáries en numero i mida d’alçada adequada i ben fixades a coberta,

2. La direcció de la marina podrá retirar d’ofici, sense previ avís, a cárrec del seu armador

o patró ¡ sense dret a cap indemnització, tota embarcació que ocupi un amarrador que no Ii

hagi estat assignat.

3. Les embarcacions només podran ocupar els amarradors que corresponen a les seves

mides d’eslora i mánega. La Direcció recon’ianará les mides máximes de l’embarcació que pot

ocupar l’amarrador. L’ocupació per l’embarcació podrá ser com a máxirn l’eslora de

[‘amarrador, reduYda amb un espai de protecció i seguretat. L’ocupació per l’eslora total del
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vaixeli (que inclou els apndixs longitudinals aix! com púlpits, rnotors, pescants i el bot
auxiliar si esta penjat o timons exteriors) 1 l’espai de seguretat no podran sobrepassar la eslora
de l’amarrador, mentre que la mánega del vaixell será un 10 % inferior a la que consta en
l’amarrador i un 15% en els amarradors amb finger, per tal de poder utilitzar les defenses.

4. No estan permesos els apndixs laterals aixf com suports de canyes de pescar no
abatibles, Les embarcacions amb “toulipage” o amb “cinchones” laterals de protecció que
sobresurtin del pla lateral del costat en el qual se suporten recolzant les defenses hauran
«incrementar la mida d’aquestes i podran ser requerits per ocupar un amarrador superior en
cas de representar un risc per a las embarcacions deis costats o de les instaFlacions de la
marina. En tot cas, será la direcció de la marina qui decidirá sobre la convenincia
d’utilització de cada amarrador per tal de preservar la conservació i seguretat de les
embarcacions 1 de les instal’lacions.

5. En cap cas es poden atracar embarcacions en eis canais secundaris ocupant un espai
(computat de la forma establert a l’apartat 3 anterior) de més de tres metres d’amptária
mesurats des deis graons deis canais. Aixf mateix, en cap cas es podrá superar la superficie
máxima «eslora i mániga que correspongui a cada amarrador.

6. Correspon a l’armador dotar-se deis elements adients d’amarratge al moil ¡ fingers, tot i
podent instal’lar-los la Direcció al. seu cárrec en cas de no dotar-se deIs mateixos.

7. En la mesura que el risc de l’accés per mar amb einbarcacions a través de la bocana
varia segons l’estat del mar, les caractcrístiques de l’embarcació i la pericia del seu patró,
correspon a aquest últirn la decisió d’accedir o no a la marina en cas de mal temps i la
responsabi litat exclusiva d ‘aquesta maniobra.
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Article 62

Seguretat ¡ conservació de les embarcacions

1. Tota embarcació amarrada a la marina ha de ser mantinguda en bon estat de

conservació, flotabilitat 1 seguretat.

2. Si la Direcció observés que alguna embarcació no compleix aquestes condicions,

avisará al propietari o responsable de la mateixa i 11 donará un termini de 25 dies hábils per

tal que repari les deficiéncies assenyalades o retiri l’embarcació de la marina.

3. Transcorregut el termini assenyalat sense haver-ho fet, o si l’einbarcació estigués en

penh d’enfonsament o de causar danys a d’altres ernbarcacions o a les installacions de la

marina, a criteri de la Direcció, aquesta prendrá, a cárreo i per compte del propietani, les

mesures necessáries per evitar els possibles danys. La Direcció de la marina en aquests

supésits, está autoritzada per retirar l’embarcació, traslladar-la a un altre lloc o posar-la i

dipositar-la a terra sense previ avEs.

En qualsevol cas, el cost de treure l’embarcació de l’aigua, tornar-la a fer surar, o netejar

ne les obstruccions i els resídus abocats a la marina i qualsevol altre que s’hagi produrt com a

conseqtléncia de les acoions empreses aniran a cárrec de l’armador, aixf com les tarifes que

per estades es geneniti al nou emplaçarnent, podent ser exigit d’acord amb la normativa

api icable,

4. Totes les eznbarcacions que entrin o roinanguin a la marina han d’estar dotades deis

eorresponents filtres i mitjans de previsió d’abocaments d’aigües residuals i de la sentina. El

personal de la marina está autoritzat per a precintar qualsevol sortida que existeixi a
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l’embarcació per abocaments directes al mar i a refusar I’entrada, o no permetre l’estada en la

marina d’aquelles embarcacions que no compleixin aquestes mesures de prevenció.

5. La Direcció pot prohibir l’estada 1 amarratge d’embarcacions amb bombes

d’exhauriment que no disposin de filtres adequats per evitar i’abocament de contaminants a la

marina o que no disposin de eontenidors d’aigties residuals i feeals i mecanismes per la seva

extraeció,

6. El rentat de les embarcacions amarrades sois es pot fer amb productes biodegradables

amb quantitats mfnimes.

Artiele 63

Prohib/eions

A inés a más de les prohibicions generals establertes a I’article 44 d’aquest regiament,

queda prohibit als usuaris deis arnarradors:

a) Portar en les embarcaeions materials inflamables, explosius o substáncies perilloses,

tret deis coets i les bengales de senyals reglamentaris, les reserves de combustible i

les bombones de gas imprescindibles per al subministrament de les instal’iacions i el

funcionament de l’ernbarcació.

ti,) Efectuar a les embarcacions treballs o activitats que resultin o puguin resultar

molestos o periliosos per a altres usuaris. A aquest efecte, la Direeció de la marina

pot suspendre aquests treballs o activitats o, si eseau, indicar els horaris en qué es

puguin fer.

c) Mantenir els motors en marxa amb l’embarcació amarrada al moll o pantalá o en

abséncia de tripulaeió. Per mantenir-se connectat al subministrainent eléctric de
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terra, l’enibarcació haurá de disposar d’un sistema de seguretat que taili el

subininistrament en cas de qualsevol deficiéncia

d,) Deixar fluixes les drisses de manera que puguin colpejar el pal, ¡ deixar hissades

veles de proa enrotllades sense un lligam de seguretat a l’alçada del puny de

l’escota.

e,) Fondejar en la marina, excepte en cas d’emergéncia.

fi Utilitzar ancores o bojes excepte en cas d’einergéncia.

g) Connectar-se a les escon’ieses de serveis d’electricitat 1 aigua amb mitjans diferents

deis establerts per l’entitat concessionária, ilevat que es compti amb l’autorització

expressa d’aquesta.. L’embarcació haurá de disposar deis elements de protecció

necessaris per evitar el risc d’incendi o per protegir els seus equips.

L’entitat concessionária no será responsable de las avaries produYdes per una pujada

accidental de tensió.

Les embarcacions amb case metáliic hauran de controlar el potencial de la presa de

terra de la escomesa eléctrica a fi de protegir-ne correctament contra la corrosió per

electrólisi.

En tot cas, les connexions eléctriques de l’embarcació a les torretes de servei han de

complir la normativa de Baixa tensió.

Ji,) Navegar amb les ernbarcacions a una velocitat superior ais tres (3) nusos o amb

embarcacions de vela lleugera en llocs diferents deis habilitats per la Direcció de la

marina.

Q Netejar les enibarcacions 1 estris fent servir mánegues desproveYdes de difusor

d’aigua amb galiet o d’un sistema de tancament per evitar vessar aigua durant els

intervais de no utiiització. La Direcció de la marina pot prohibir l’ús d’aigua potable

per netejar les embarcacions.

J.) Liençar qualsevol tipus de residu sálid, lfquid o gasós en llocs diferents deis

habilitats per dipositar-hi espeeíficament el residu. Només podran fer-se servir els
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sanitaris de les embatcaeions que estiguin proveYdes de tancs de magatzematge
d’aigües residuals. La Direcció de la marina podrá inspeccionar i precintar les
descárregues de les embarcacions que no disposin d’aquests tanes. L’actuació de
precinte i/o l’ús de l’estació receptora comportará el pagament de les corresponents
tarifes.

4) Deixar el bot auxiliar flotant excepte quan s’estigui fent servir

1) Navegar les embarcacions transetlnts pels canals de la marina entre les 21 hores i les
7 hores, fora que es tracti de titulars d’un dret d’ús 1 gaudi preferent o es compti amb
l’autorització expressa de la Direcció de la marina.

¡u,) Realitzar a bord de les embarcacions aetivitats eomercials o de restauració, En cap
cas es podrá ubicar l’operativa comercial o administrativa de lloguer d’embarcacions
(que requerirá sempre l’autorització prvia de l’entitat concessionária) a bord d’una
embarcació,

u,) Ocupar de manera indeguda un amarrador d’ús públic tarifat o qualsevol altre
amarrador, estigui o no vinculat a una parcel’la confrontant,

o) lnstal’lar pneumátics a mode de defensa en eis murs deis canais de la marina interior.
p,) Fer servir l’embarcació com a habitatge (pernoctar més de set nits en un periode de

30 dies) sense l’autorització expressa de la direcció. En aquest cas, la direcció pot
exigir una quota eomplementária a les tarifes establertes. Será condició necessária
per demanar aquesta autorització que l’embareació estigui equipada amb els
corresponents tanes d’aigtles residuals de capacitat suficient per a les necessitats de
la mateixa.

q) Encendre els equips de radar dins de la marina arnb les excepcions de les probes
per reparacions o maniobres

4 Qualsevol altre prevista en aquest regLament o en la normativa que resulti en cada
cas d’aplicació.
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1, La Direcció de la marina te la facultat de disposar maniobres de canvi de lloc
circumstancial de les embarcacions quan sigui necessari per raons de seguretat, per a
l’execució d’obres o manteniment o per a la organitzaeió de qualsevol esdeveninwnt

esportiu o cultural, A tal efecte, haurá de donar les instruccions oportunes a la tripulació 1,

si no es trobessin els tripulants, la Direcció, per mitjá deis seus agents, podrá efectuar
directament l’operació.

Aqucst canvi d’ubieació será sempre temporal i es limitará al temps estrictament
necessari. Sempre que no hagi de fer-se una actuació immediata, es comunicará amb
L’antelació necessária al titular de l’amarratge.

2. En el cas d’amarradors d’ús públic tarifat, l’abonament de les tarifes d’amarratge no

implica la relació de I’embarcació amb un amarrador determinat.

3. En qualsevol cas, el canvi de lloc d’amarratge no genera cap dret d’indemnització.

Anide 65

Suspensió del servel d’aniarratge

1. El servel d’amarratge es podrá suspendre en els supósits establerts a l’article 48
d’aquest reglament, tant si es tracta d’amarradors d’ús públic tarifat com d’amarradors,
vinculats o no a parcel1a, que hagin estat objecte de qualsevol tipus de cessió del dret d’ús i

gaudi.
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2. A aquests efectes, la Direcció de la marina requerirá per escrit a l’usuari per tal que en
el termini de 20 dies háblis rectifiqul la seva conducta o es posi al corrent de pagament, tot i
advertint expressament que, en cas contrari, tindrá lloc l’immediata suspensió temporal deis
serveis. En el mateix requerirnent s’advertirá a l’usuari que, en cas que es produeixi la
suspensió automática del servei, está obligat a retirar l’embarcació en el termini máxim de 20
dies hábils i que, en el supsit de no fer-ho voluntárianient, la Direcció de la marina podrá
procedir, fins que no cessin les causes que van motivar la suspensiá del servei, a retirar de
l’amarrador l’embarcació i dipositar-la en sec o en la zona que cregui inés convenient o
immobilitzar-la provisionalment en el seu propi amarrador mt i instaFlant els elements que
siguin necessaris per impedir l’accés o utilització de l’amarrador per tal de garantir la
suspensió del servei

En aquest cas, les despeses que s’originin, incloses les de remolc, pujada, transport, estada
i retirada de la mateixa, o la instaHació d’elements necessaris per impedir la utilització de
[‘amarrador aniran a compte i cárrec de l’usuari. 1 titular del dret d’ús 1 gaudi preferent, amb la
solidaritat prevista a L’article 25 d’aquest reglament. L’entitat concessionária té dret de
retenció de l’embarcació flns que no s’hagin satisfet tots els deutes pendents ¡ despeses
ocasionades o es garanteixi suficientment el pagament del deute que ha ocasionat la
suspensió.

3. Quan la suspensió de servei d’amarratge es produeixi a soHicitud del titular d’un dret
d’ús preferent d’amarrador atorgat durant tot el terinini de la concessió sobre una embarcació
l’ús temporal de la qual hagi autoritzat a un tercer, aquell haur de cursar la sollicitud per
escrit i dipositar una garantía per respondre solidáriament de les despeses que s’ocasionin.

4. Sens perjudici de les previsions anteriors, l’entitat concessionária podrá acordar la
resolució del dret d’ús de l’amarrador en els termes previstos en el propi contracte.
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5. La suspensió del servel o, si s’escau, la resolució del dret d’ús s’ha de comunicar a
l’Administració portuária i, aixf mateix, a la capitania rnarítim en el supósit que resultin

afectades les seves cornpet&ncies.

Secció 2”

Amarradors obiecte d’un dret d’ús ¡ gaudi privatiu

Article 66

Dreís deis Ii/uiars d’un drel d’ús ¡ gaudíprivatiu sobre un amarrador

1. Els titulars d’un dret d’ús 1 gaudi preferent sobre un aniarrador, ja s’estengui a tot el

termini de la concessió o sigui de carácter temporal, tenen els drets següents:

a) Tenir perrnanentment el dret d’atracar la embarcació de la seva propietat

autoritzada, que compleixi amb els requisits establerts als arGeles 61 ¡ 62 d’aquest
reglament, a l”amarrador assignat. Per poder gaudir d’aquest dret, el titular ha de

d’inscriure Ja embarcació que vagi a ocupar l’amarrador en el Registre de
embarcacions que ha de portar a tal efecte la Direcció de la marina així com la
identitat de les persones que puguin utilitzar ¡ patronejar l’einbarcació (noiii

complert, domicili de contacte, teléfon de contacte, copia del passaport ¡ del
doeument náutic habilitant suflcient per pilotar l’embarcació autoritzada). Aixi

mateix, ha de comunicar atnb antelació qualsevol substitució de l’embarcació que

pot ocupar l’amarrador.
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b,) Embarcar i desembarcar personal, així vom materiaIs, útils ¡ objectes necessaris per
a la navcgació.

e) Connectar-se a les xarxes generala de subministrarnent d’aigua i eleetricitat

utiiitzant els elements que l’entitat eoncessionária tingui disposats, previ pagament
deis drets de connexió generais establerts, i pagant les tarifes pertinents.

ci,) LJtilitzar les restants installaeions de la marina, d’acord amb les prescripcions
d’aquest reglament i les contingudes en el seu títol, 1 mitjançant el pagament deis
drets generala establerts 1 deIs tributs, quotes de conservació 1 manteniment i tarifes
pertinents.

e) Cedir a terceres persones, el seu dret d’ús 1 gaudi privatiu d’un amarrador arnb
subjecció a allá que disposen eis articies 26 ¡ segt)ents d’aquest reglament.

2. L’incompliment de les obligacions establertes en aquest regiament o l’exercici del dret
d’ús 1 gaudi privatiu de manera diferent a Pautoritzada, faculta la Direcció per suspendre el
servel d’amarratge, d’acord amb el que preveu l’article 65.

Secció 311

Els amarradors d’ús núblie tarifat

Article 67

Ámarradors d’ús púbile tanfal

1. BIs amarradors de la marina destinats a ús públic tarifat catan situats en el port interior
de Cavallet de Mar i en els molla Nuber Mar ¡ de La Verge i són aptes per a embarcacions
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d’eslora i calat no superior a 20 metres i 2,5 metres, respectivament. La modificació de la seva
ubicació ha d’ésseiautoritzada per l’Administració portiÁária.

2. 131s amarradors d’ús públic tarifat es subjecten al eompiiment de les nornies establertes
en la legislació portuária per a les embarcacions esportives en tránsit. En defecte de previsió
expressa d’aquestes normes, no poden ser ocupats per la mateixa embarcació durant un
perfode superior a 15 dies en temporada alta, o a tres mesos en temporada baixa. A aquest
efecte, es considera temporada alta la compresa entre [‘1 de julio! i el 31 d’agost.

3. L’ocupaeió deis amarratges d’ús públic tarifat per embarcacions diferents a les
d’esbaio en tránsit (actual llista 7) només pot obeir a circumstáncies excepcionals i requereix
1 autorització prévia de 1’ administració portuária.

Articie 68

Sollicitud d’aecés ¡ servel d’arnarratge

1. L’accés, atracada i sortida de la marina d’embarcacions en tránsit, ha de ser sollicitada
amb carácter general a la Direcció arnb una antelació de 24 hores, amb indicació deis serveis
que es desitgin utilitzar, La sol1icitud de serveis, una vegada autoritzada l’entrada a la
marina, ha d’cfectuar-se de la segtient manera:

a) El patró amarrará I’embarcació provisionalinent al mol! «espera o a on se 11
indiqui o, si ho coneix, ocupará l’amarrador que tingui reservat.

b,) Es presentará el més aviat possible a l’oficiua de la direcció si estigués oberta o tan
bon punt obri, si en el moment de i’arribada estigués tancada. En aquesta oficina,
s’identjficará 1 soFlicitará la prestació del servei, inscrivint les característiques de
l’embarcació, de l’arrnador i patró, la durada de i’escala i les dades que es
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requereixin. Se l’informará de les normes reglamentáries, de les tarifes existents,

de la durada de l’escala que se Ii pot acceptar, 1 signárá la corresponent fitxa de

sollicitud que tindrá el carácter de contracte de serveis que vinculará a ambdues

parts.

e) La Direcció pot exigir el dipósit d’una fiança equivalent el cost deis serveis

sollicitats, que haurá de dipositar-se abans d’ocupar i’amarrador que s’assigni o

d’utilitzar el servei desitjat.

Així mateix, la Direcció podrá, abans d’autoritzar l’amarratge o en qualsevol

rnoment de l’estada en la marina, inspeccionar l’estat de i’embarcació 1, en

especial, tot el que fa refeÑncia a les mesures de prevenció ambiental previstes en

aquest reglarnent, tot 1 podent denegar o suspendre la prestació del servei i obligar

a la immediata sortida de l’embarcació de les aigües de la marina en cas que no

s’ajusti a les previsions d’aquest reglarnent i normativa.

d) A les arribades nocturnes, el personal de guárdia podrá exigir que el patró de

i’embarcació dipositi en el seu poder el Rol de l’embarcació, o altra garantia, que

11 será retornat el día següent a les oficines de la marina, o be un dipásit en efectiu

que Ii será liquidat.

e,) Abans de la sortida, el patró ha de notificar a la Direcció l’hora que abandonará la

marina, que sempre será abans de les dotze del migdia del dia de sortida, 1 haurá de

liquidar l’import deis serveis rebuts, pr&via emissió de la corresponent factura per

pail de la Direcció de la marina.

2. En els casos en qu el sollicitant no sigui autoritzat a romandre en la marina o no

respecti les condicions d’utilitzaciá, haurá d’abandonar el recinte.
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3. Tota embareació que hagi tomás a la marina, encara que la seva entrada no hagi estat
autoritzada, no podrá abandonar-la sense bayer satisfet totalment l’import de les tarifes
deis serveis que hagi utilitzat durant la seva estada.

4. La negativa a satisfer l’irnport de les tarifes indieades facultará la Direcció a retenir
l’embarcació i suspendre els serveis d’acord amb L’article 65 d’aquest reglament. A aquests
efectes, la Direeció pot requerir l’auxili de les forces 1 cossos de seguretat.

Capitol Quart

Serveis portuar!s

Secció 1°

Tipus de serveis portuaris i régini de gestió

Article 69

Serveis d’ús públic tarjfat

Tenen la consideració de serveis portuaris d’ús públie tarifat els següents:
a,) La utilització deis llocs d’amarratge d’ús públie i tarifat.

b) El servei d’avarada d’embarcacions

e) El servei d’hissada i avarada d’embarcaeions

d) El subministrarnent d’aigua dolça i electricitat i, si s’escau, cornunicacions
e) El servei de subministrament de carburants

fi La utilització de les zones d’aparcarnent i estacionament de vehieles
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Articie 70

D ‘nitres serveis portuaris

En la marina es presten d’altres serveis portuaris que no estan subjectes a ús públic
tarifat de conformitat amb l’article 69 d’aquest reglament, corn ara el servei de remolc
d’embarçaeions, servei de reflotarnent d’embarcacions, instaFlació de postes ¡ bojes, servei de
bombeig d’aigua, reparació d’embarcacions, zones d’hivernada 1 d’altres sirnilars en interés
de les embarcacions.

Article 71

Rgbn de gestió

1. Correspon exclusivament a l’entitat concessionria l’organització 1 prestació deis
serveis portuaris, bé de forma directa o be de forma indirecta a traves de les empreses atnb les
que subscrigui a aquests efectes el corresponent contracte, sens perjudici d’ésser l’entitat
concessionária la responsable de la prestació del servei davant l’Administració portuária.

2. Els contractes que subscrigui I’entitat concessionária amb tercers per a La prestació
toral o parcial deis serveis portuaris es subjecten al dret privat, sens perjudici que han de
respectar, en tot cas, les normes d’aplicació a la marina interior.

3. No es poden cedir a tercers els contractes formalitzats amb l’entitat concessionria
per a prestar serveis portuaris ni tampoc subcontractar altres persones per a l’exercici efectiu
d’aquests serveis sense el consentirnent previ i per escrit de l’entitat concessionária.

4. BIs contractes han de contenir, com a clausulat mínim, la descripció deis serveis
l’explotació deIs quals es cedeix, l’equipament que ha d’aportar el prestador del servei per
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desenvolupar l’activitat, les tarifes máximes autoritzades, I’assegurança de responsabilitat que

obligatóriament s’iia de subscriure, les quotes, cánons, o tributs repercutits, i’obligaeió

d’acreditar davant de l’entitat concessionária el compliment de les obligacions d’ordre

administratiu, laboral, assegurances, així corn les causes de resolució del contracte.

Secció 2”

De la prestació deis serveis als usuaris

Article 72

Sol’llcitud 1 prestació de serveis portuaris

1. Per utilitzar qualsevol dels serveis, l’interessat ha de formular la petició oportuna a la

Direcció de la marina, segons el model norrnalitzat que, a aquests efectes, es posará a

disposició deis usuaris. Pei que fa al servel d’amarratge d’ús públic tarifat, el procediment de

sollicitud s’ajusta que preveu l’article 68 BIs serveis públics tarifats contemplats a les lletres

d), e) i de l’article 69 es prestaran sense necessitat que es formalitzi sol:licitud prévia per

escrit de l’interessat.

2. L’usuari ha de complir i respectar, en tot cas, les instruccions del scrvei que

concretament s’assenyalin en l’imprés de soPlicitud o s’indiquin per la Direcció de la marina,

amb la finalitat de garantir la seguretat i el bon funcionarnent de la marina.

3. Amb carácter general, se seguirá en la prestació de serveis el torn de soHicitud. En cap

cas recaurá sobre l’entitat coneessionária cap responsabilitat per la no-realització d’aigun

servei o per les interrupcions o defectes que es puguin produir durant la seva prestació quan
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Denegadó de ¡a prestaeló de serve/y

La Direcció de la marina pot denegar l’entrada de l’embarcació a la marina i la prestació deis
serveis en eis següents casos:

a) Quan la persona o entitat que sol’liciti el servei es negui a signar la soFlicitud prevista
en l’article 72 d’aquest reglament o no respecti les normes de prestació del servei.

b,) En el cas en que l’ernbarcació no reuneixi les condicions de seguretat reglamentáries,
a criteri de la Direcció.

e,) Quan la persona o l’entitat que sol-liciti el servel no acrediti disposar d’una

assegurança de responsabilitat civil vigent per a respondre deis danys 1 peijudicis que

pugui ocasionar a altres embarcacions o a les instal’lacions de la marina, o amb la

cobertura que amb carácter general hagi fixat l’entitat concessionária per a les
embarcacions de la categoria corresponent. L’assegurança haurá de cobrir, a mes a

Av. de Josep Tarredellas, 2-8
08029 Barcelona
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aquest fet derivi de la coincidncia de sollicituds o d’altres circumstáncies que no Li siguin
imputables.

4. La Direcció de la marina podrá exigir a l’usuari, amb carácter previ a la prestació del
servei, un dipósit en metállic o garantia suflcient per assegurar el compliment de les
obligacions econórniques que contragul. Així mateix, te dret a retenir qualsevol embarcació
fina que Ii sigui satisfet l’import deis serveis prestats.

Articie 73
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mes, els danys 1 riscos d’incendi, enfonsament 1 similars, danys al mcdi ambient ¡ de

recollida d’ahocaments.

Secció ¡

Capíto! Cincju&

Exere¿ci d’czdllvitats econóiniques en ¡a marina interior

Desenvolupament d’activitats económigues en la marina interior

Article 74

Requisits generaís per a I’exerciei rl’activitats econbiniques en ¡a marina interior

1. Cap persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica pot exercir activitats

econórniques en l’ámbit de la marina interior sense l’autorització prévia de l’entitat

concessionária, instrumentada mitjançant la forrnalització del corresponent contracte, sens

pex5udici de les autoritzacions administratives que siguin legalment preceptives.

2. Són, en tot cas, activitats econórniques subjectes a autorització de l’entitat

concessionária les segflents:

a) Venda, lloguer i reparació d’embarcacions

b) Ús turístic deIs canals

c) La utilització amb flnalitats comercials de I’arnarrador

ci) Activitats de restauració o venda de productes

e,) Qualsevol altre activitat d’explotació económica diferent de les anteriors que comporti

la utilitzacjó d’embarcacions amb base a la marina,
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Artiele 75

Ri!giinjurídlc deis contrae/es per a exercir aetivitats eeonbiniques

1. Per a exercir una activitat económica a la marina caldrá subsoriure amb l’entitat
concessionária el corresponent contracte.

2. Aquests contractes es regeixen pci dret privat, 1110 comporten mal la transmissió de
cap dret sobre la concessió administrativa de que és titular la concessionária ni tampoc de cap
dret de propietat sobre els elernents de la marina interior, En tot cas, el titular de l’activitat
resta obligat a complir la normativa aplicable en matéria portuária de conforrnitat amb
l’article 1 d’aquest Reglainent,

3. La durada deis contractes no pot excedir en cap cas del termini de vigencia de la
concessió.

4. BIs contractes s’extingeixen per les causes que s’assenyalin concretament en el mateix
contracte i, en tot cas, quan concorri alguna de les circumstáncies segflents:

a) El venciment del termini de durada establert en el mateix contracte, la caducitat o
rescat de La concessió.

b,) Per resolució, com a conseqtiéncia de l’incompliment de les obligacions 1 els
deures establerts en la normativa portuária, en aquest reglarnent 1 en el contracte
subscrit.

5. No es poden cedir a tercers els contractes formalitzats per a realitzar activitats
económiques amb l’entitat concessionária ni tampoc subcontractar altres persones per a
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rmrse,

l’exercici efectiu de les activitats anteriorment esmentades sense el consentiment previ i
exprés per escrit de l’entitat coneessionária.

6. Les persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica autoritzades per
a l’exercici d’activitats económiques en la marina interior, han de satisfer a l’entitat
concessionária la contraprestació económica que es fixi en el contracte,

Artiele 76

A utoritzacions administratives 1 assegarances

1. Les persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que hagin
subscrit un contracte aml l’entitat concessionária per desenvolupar una activitat económica
per compte propi o d’altra en la marina interior, són responsables de l’obtenció de les
autoritzacions, llicéncies municipais i permisos que en cada cas siguin preceptius de
conformitat amb la normativa vigent. En qualsevol cas, per tal de poder exercir l’activitat
caldrá que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries hagi atorgat la llicéncia ambiental o, si
s’escau, s’hagi sotmés l’activitat al régim de comunicació, segons correspongui.

2. Amb carácter previ a l’inici de l’activitat ¡ durant l’exercici dtaquesta, la persona
autoritzada per exercir l’activitat ha d’acreditar davant l’entitat concessionária que disposa de
les autoritzacions adininistratives exigibles i que está al corrent en el conipliment de les
obligacions en matéria laboral.

3. Així rnateix, per exercir l’activitat la persona autoritzada ha de tenir concertat un
contracte d’assegurança que cobreixi les contingéncies de danys i perjudicis a tercers i
incendis, ¡ s’ha de facilitar una cópia d’aquest contracte i del document que acrediti el
pagament de la prima a la Direcció de la marina, La cobertura de les assegurances de danys i
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peiludicis a tercers ¡ incendis es determina en el contracte que subscriguin l’entitat
conccssionária ¡ la persona fisica o jurídica que pretengui desenvolupar l’activitat, atenent
cada cas concret 1 depenent deis riscos implícits en cada activitat.

4. Tret que es disposi d’una autorització per escrit de la Direcció de la marina, en
l’exercici de l’activitat no es poden utilitzar o emrnagatzernar matéries expiosives i, en
general, periiloses, molestes, insalubres ¡ nocives,

Article 77

Horari de les activitats econinniques

1. Les activitats económiques i les activitats de cárrega 1 descárrega d’estris ¡ mercaderies
es desenvoluparan, amb carácter general, en la franja horária inclosa entre les 8 i 20 hores,
sens peijudici dei que disposin les Ordenances que, si s’escau, dicti l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries.

2. Pel que fa als usos turístics, resten subjectes als horaris establerts en l’Estudi d’us
turístic deis canais que s’adjunta com Annex 2.

Artiele 78

Serveisprestats’ per indusirlaís lercers aliens a ¡‘entital concessiani’;ria

1. Sens peijudici de les disposieions anteriors, la prestació puntual de serveis i trebalis a
les embareacions per tercers industrials aiiens a l’entitat concessionária ¡ que no tinguin signat
un acord global de prestació de serveis amb aquesta, requereix la cornunicació prévia a la
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Direcció de la marina. La Direcció de la marina podrá oposar-hi a l’execució deis treballs si

no s’acredita el compliment de les condicions establertes a l’article 24 d’aquest Reglarnent.

2. Els industrials 1 qualsevol persona que realltzin treballs dins el recinte de la marina,

encara que sígui a la zona d’escar, hauran de recollir totes les restes, materiais, pinzells, pots

pintura, draps, escombraries etc. que es produeixin coni a conseqtiéncia de l’execució del

trebali, i dipositar-ies en els contenidors proveYts a aquest efecte,

Tots els treballs de neteja de la zona de grua i escar que Mgi de realitzar el personal de

la marina per deixar neta la zona de trebail, es facturaran al preu establert amb una quantitat

mínima per treball.

3. En qualsevol cas, els industrials han de complir totes les mesures referents a seguretat,

soroils, hores de trebail i procediment establertes de forma general per la Direcciá de la

marina.

Secció2°

Ús Turístic deis canals

Articie 79

Ad,nissió a la marina de? ús turl’stic deis canais

En l’ámbit de la marina interior está permés I’ús turlstic deis canals en les zones

delimitades a tal efecte per l’Adininistració portuária.
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L’ús turístie deis canaIs s’ha d’ajustar, en tot cas, a alié que estabieix “l’Estudi sobre l’ús

turístie deis canals” que s’integra en aquest reglament com ANNEX 2 i al que disposa aquest

reglament ¡ la normativa aplicable a les marines interiors.

Article 81

Gestió de residas. Normes generais

TITOL QTJART

NORMATIVA MEDIAMBIENTAL

1. Els produetors de residus, procedents de qualsevol actuació dins de la marina, seran

responsables de la seva gestió.

2. Queda prohibit abocar aigties que continguin olis, hidrocarburs, mat&ies en suspensió,

plásties o qualsevol altre tipus de mat&ries o productes contaminants i, així mateix, els

productes resultants de la neteja de les sentines deis vaixells ¡ llençar-hi terres, escombraries,

deixalles, restes de la pesca, enderroes o qualsevol aitre residu.

3. Les persones físiques o jurídiques que ocasionin els abocaments o vessaments seran

responsables de les despeses de neteja ¡ reparació, així com de les possibies sancions que se’n

puguin derivar d’acord arnb les infraceions que estableix la Llei 5/98 de Ports de Catalunya.
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4. La Direcció de la marina está facultada per ordenar eis trebails de neteja i reparació
necessaris 1 imputar-ne el cost al responsable.

5. Les incidéncies mediambientals produYdes per negligéncia, per manca de mesures
preventives o per incompliment de la normativa vigent facultaran la Direcció per suspendre
l’activitat, dins del recinte de la marina, de l’empresa, embarcació o persona responsable i, en
cas de gravetat o reiteració, a la resolució del contracte de cessió del dret d’ús 1 gaudi
preferent, sens perjudici de la comunicació a i’Administració competent.

6. Bis drets de magatzcmatge, retirada i tractament deis residus, deis contenidors i les
instaHacions de recoilida general meritará les corresponents tarifes de gestió a favor de
l’entitat concessionária.

7. L’entitat concessionária pot realitzar funcions de comprovació per verificar el
cornpliment de les obligacions esmentades, sens peiudici de les mesures que poden ésser
adoptades per 1 ‘autoritat competent.

Artiele 82

Residus derivats de !‘ús normal de les embarcacions

1. BIs residus sólids assiinilables a doméstics, orgánics, paper, cartró, vidre, envasos nets i
plástics, podran dipositar-se per separat als contenidors espccífics situats per tal fi a les zones
previstes.
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2. Les algües residuals emrnagatzemades a bord de l’ernbarcaoió en el tane corresponent,

hauran de ser extretes mitjançant i’estació aspiradora d’aigües residuals o mantenir-les

emrnagatzemades.

La Direcció de la marina pot ordenar el precintat de les descárregues a mar deis sanitaris

instal’lats a les embarcacions que no disposin de tanes residuals. Aquesta actuació generará
unes despeses tarifades. L’oposieió al compliment d’aquesta norma o a la inspecció de l’estat
del precinte o de l’embarcació será considerada com una ineidéncia mediambiental greu ¡
comportará l’aplicaeió del que disposa l’article 81 .5 d’aquest reglament.

3. L’aigua de la sentina haurá de ser extreta rnitjançant l’estació d’aspiraeiá ¡ tractament
d’aigtles de sentina, o mitjançant draps especials absorbents ¡ filtrants. Les petites
embarcacions proveYdes arnb bomba automática d’extraeció, han de tenir instaFlat un filtre

d’hidrocarburs que garanteixi la puresa de l’aigua abocada.

Artiele 83

Residus clerivats del mantenbnent ¡ la reparació d’enibarcaclons

1. Bis residus perillosos derivats de l’ús, manteniment 1 reparació habitual de les

embarcacions han de ser dipositats obligatériarnent al punt de recollida de residus d’aquest
tipus. Aquests residus són:

Aigtles Hidrocarburades

Olis usats

Envasos metállies d’olis buits

Envasos plásties d’olis buits

Filtres d’oli, gasoil

Draps, filtres, guants i absorbents impregnats d’oli i hidrocarburs
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Envasos rnetál-lics de pintura buits

Envasos plástics de pintura buits

Draps, guants 1 absorbents impregnats de pintura

Dissolvents

Bateries

Zinc

Bengales

Fluorescents 1 bombetes

Piles

Aeroso Is

Llots o fangs

2. Pel que fa al dipósit de residus voluminosos no perillosos, s’haurá de consultar ainb el

personal de la Direcció, el qual donará les indieacions oportunes 1 informará del cost si
procedís.

Anide 84

Residus generais per activitaís econhimiques

1. La marina disposará de contenidors específics per dipositar els residus assirnilables a
urbans, orgánics, paper ¡ cartró, vidre, envasos nets i plástics.

2. Por tal de dipositar residus voluminosos no perillosos així com mobiliari de rebuig,
ferralla, electrodomésties, embalatges ¡ d’altres, s’baurá de consultar atnb el personal de la
marina el qual donará les indicacions oportunes i informará del cost si procedís.
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Article 85

Subminlstrwnent de carburanis
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1. Només podrá ser realitzat el subministrament de carburants mitjançant l’estació de
subministrament de la marina condicionada espeeíflcament per a aquesta fmnalitat,

2. BIs usuaris han de conéixer la capacitat deis tanes de les embarcacions 1 l’estat de
cárrega, subministrant-se sempre una quantitat inferior a la capacitat disponible.

3. Tant la boca de cárrega con-i el respirador han d’estar instaFlats de manera que
qualsevol desbordament accidental pugui ser recollit sense penh de ser abocat al mar.

4. BIs motors han de romandre desconncctats durant l’operació de subministrament i
queda totalment prohibit fumar a la zona de la benzinera, fina ¡ mt a bord de l’embarcació.

Article 86

Vessainenls accidentais’

En cas que es produeixi un vessament accidental de carburants en l’ámbit de la marina
interior, l’usuani de l’embarcació causant del vessament o qui l’hagi produYt ha de comunicar
ho immediatament a la Direcció de la marina la qual, adoptará les mesures oportunes per
reduir els danys al mar i a les platges, a les instal’lacions i a la resta d’usuaris de la marina.
Seran a cárrec del causant del dany les despeses que s’originin.
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Artiele 87

Emissions de pois
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La utilització de qualsevol ema per gratar, escatar o tallar, tant si és a bord de les

embarcacions com en qualsevol altre espai obert de la marina, només será autoritzada si es

tracta d’una ema amb sistema d’aspiració i flltrat incorporat que impedeixi les emissions de

pols a l’exterior.

Article 88

Projeccions

1. La projecció d’aigua a pressió sobre superficies que puguin desprendre productes

contaminants així com pintura, desinerustant o d’altres, només pot ser realitzat a les zones o

reclutes que disposin del sistema de recollida d’aigfles.

2. El “sorrejat” de superficies per projecció de sorra, “granalla” o similars, i la projecció

de pintures només pot ser realitzat a la zona destinada especfficament a aquesta finalitat.

Noinés será autoritzada quan es garanteixi la no emissió a l’atmosfera deis productes del

“sorrejat” i quant la recollida i gestió deis residus sigui efectuada per un gestor autoritzat.

Article 89

Gestió de ¡‘oigan

Amb la finalitat de reduir el consurn innecessari d’aigua, és obligatori disposar d’un

terminal de pistola amb gallet difusor a les mánegues per tal de connectar-se a les torretes de

subministrament d’aigua deis punts d’amarratge 1 d’altres. La Direeció podrá prohibir l’ús de

i’aigua potable per la neteja de les embarcaeions,
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Article 90

containinacló sonora ¡ liinibr/ca
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1. BIs altaveus ¡ altres instruments de megafonia només es poden utilitzar amb
l’autorització prévia per escrit de la Direcció de la marina)

2. La poténcia en funcionan’ient d’aquests instruments s’ha d’ajustar a les normes que, si
s’escau, aprovi I’Ajuntament de Castelló d’Empúries en desenvolupament de la legislació
sobre contaminació acústica.

3. En defecte d’Ordenances, es considerará existeix contaminació sonora quant la emissió
de sorolls superi els 45 decibels mesurats a l’exterior, a 3 metres de l’embarcació o local on es
produeixin. Per tal de reduir aquesta contaminació no autoritzada, les embarcacions no
mantindran els motors engegats excepte durant el temps de les maniobres, aferraran les
drisses i limitaran el volum deis equips d’áudio. No está autoritzat el dessalat de motora en
recintes oberts o no condicionats,

4. Es considerará contaminació llumínica l’emissió de llum cap a dalt o cap a d’altres
usuaris i que provoquin enlluernament. En tot cas, caldrá estar a alié que disposi la normativa
vigent i, en particular, les Ordenances municipais.
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TÍTOL CINQUÉ

RÉGIM ECONÓMIC DE LA MARINA INTERIOR

Capítol Primer

Despeses de conservació ¡ inarneniment de la marina ¡n(erior

Article 91

Par/le/pació deis tituiars d’un dret d’ús i gaudi privatiu en les despeses generais de ¡a

marina interior

1. Els titulars deis drets d’ús i gaudi privatiu d’un amarrador o d’un altre element que

integra la marina interior, inclós l’entitat titular de la concessió, estan obligats a contribuir al

sosteniment de les despeses generals de conservació i manteniment de la marina interior

d’acord amb la seva quota de participació aprovada per l’Administració portuária.

Les despeses especifiques vinculades amb aquells aspectes de la gestió. de la marina

interior que són objecte d’una explotació económica per part de l’entitat concessionária, bó

directament, bé mitjançant la societat gestora de la marina, són assurnides per aquesta.

2. Per a determinar l’import de les quotes de manteniment o conservació, l’entitat

concessionária prendrá en consideració les despeses generals corresponents a niarineria,

consergeria, vigiláneia i control general, recollida de residus, neteja, embelliment 1 jardineria,

consuni d’aigua, electricitat, ilduminació de la zona portuária, administració i assessorarnent,
assegurances, conservació, reparació, reposició 1 manteniment de les instaFlacions de la

marina, les cárregues socials, IBI 3 d’altres impostos, taxes estatals contribucions especials,
els cánons aplicables a la concessió i qualsevol altre despesa en la qual s’incorre a propósit de
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la conservació 1 manteniment de les instal’lacions, equipaments i dependéncies existents en la
marina,

3. La quota de conservació o rnanteniment que correspon a cada usuari i que reflectirá el
Registre d’Usuaris es fixa d’acord amb un percentatge de participació en les esmentades

despeses, que es calcula en base als metres quadrats de mirall d’aigua que ocupa l’amarrador
o la superficie ocupada per l’element d’ús privatiu

Artiele 92

Abonament de íes quotes de conservació ¡ mantenIrnen! de la marina

1. El titular del dret d’ús 1 gaudi privatiu sobre un amarrador o d’altre element de la
marina pagará a l’entitat concessionária i a requeriment d’aquesta, o de l’empresa a qui
delegul aquesta funció, la quantitat que II correspongui en concepte de quota de manteniment
o conservació de la marina de cada any o de provisió de fons de la mateixa d’acord amb el
pressupost de manteninient aprovat per l’Administració.

2. L’entitat concessionária o l’empresa en que aquesta delegui, girará aayalment al titular
del dret d’ús i gaudi privatiu una factura, que es carregará en el compte bancari que aquest
designi a aquests efectes. L’entitat concessionária o empresa delegada liquidará la quantitat
entregada en concepte de provisió de fons de cada any, dins dels dos primers mesos de l’any
immediatament segtlent.

A aquests efectes, si la quantitat lliurada en concepte de provisió de fons excedeix de
l’import definitiu de la quota de manteniment o conservació exigible, l’entitat concessionária
o empresa delegada reintegrará la difer&ncia al titular del dret d’ús i gaudí preferent
mitjançant el seu abonarnent en el compte bancari assenyalat a aquests efectes o s’aplicará al
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pagament de l’any segtient. Per la seva banda, si la quantitat abonada en concepte de provisió
de fons fos inferior a la quota de manteniment o conservació exigible, l’entitat concessionária
expedirá tina factura complementánia per la diferéncia, i la quantitat resultant será carregada
en el cornpte bancani esmentat.

Anhele 93

C’on,unitat de Usuaris

1. La Cornunitat d’Usuaris de la marina interior está integrada per tots els titulars de
qualsevol diet d’us 1 gaudi sobie elements poitualis 1 arnan.adois de la mauna degudainent
inscrits en cada moment en el Registre d’Usuaris.

2 La Comtinitat d’Usuaris té per objecte canalitzar la col’laboraeió i intercanvi
d’informació entre els usuaris ¡ l’entitat coneessionária i garantir la informació als usuanis
sobre aquells aspeetes de la gestió de la coneessió que afecten a les seves obligacions
económiques derivades de la conservació i manteniment de la marina interior i vehicular la
participació deis usuaris en la soeietat gestora constiturda, en el seu cas, per l’entitat
concessionária per portar a terme al conservació i manteniment de la marina.

3. De conformitat amb les finalitats previstes en l’apartat anterior, corresponen a la
Comunitat d’Usuaris les funcions que s’enumeren a continuació:

a) Formular a l’entitat eoncessionánia suggeriments sobre les qüestions
relacionades amb el funcionament de la marina.

fr) Ser informada sobre els pressupostos de manteniment ¡ explotació de la marina
aprovats per l’entitat concessionária, així com deis comptes anuals del exercici
precedent.
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e,) Ser informada per l’entitat concessionária sobre les despeses de manteniment ¡
conservaeió de la marina de carácter urgent o extraordinari no previstes en els
pressupostos.

ci,) Collaborar, en el seu cas, amb Pentitat concessionária en el cobrament de les
quotes de manteniment ¡ conservació de la marina

e) Participar en la societat gestora constituTda per La societat concessionária per a
portar a terme el manteniment ¡ conservació de la marina.

fi Exercir les accions administratives o judiciais que estimi oportunes en defensa
deis interessos deis usuaris.

4. Les funcions previstes en els apartats b), e) 1 d) del apartat anterior s’estabieixen en
relació arnb l’entitat concessionária en quant aquesta és la titular de la concessió i
responsable de l’explotaeió, tot 1 que s’entendran referides, en el seu cas, a la societat
gestora eonstituYda per la soeietat concessionária per a portar a terme el manteniment i
conservació de la marina.

5. Les funcions que s’atribueixen a la Comunitat d’Usuaris no comportaran en cap cas
una limitació de les faeultats que corresponen a l’entitat concessionária en virtut de la
concessió de la que és titular de conformitat arnb la normativa aplicable.

6. Als efeetes establerts a l’apartat 3 anterior, la Comunitat d’Usuaris 1 I’Ajuntament de
Castelló d’Empúries podran designar cadascó un representant que s’integrará, en la
condició de membre del Consell d’adrninistració, en la societat gestora constituYda per a
portar a terme l’explotació de la marina.
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C’aputol Segon

Tarfes 1 d ‘al/res tribuís

Article 94

TarVes

1. La prestació de serveis acreditará a favor de l’entitat eoncessionária o de la persona

física o jurídica que el presta per designació d’aquesta el dret a cobrar la tarifa corresponent,

en els termes previstos en aquest reglarnent.

2. Les tarifes per serveís portuaris, seran fixades per l’árgan de Govern de l’entitat

concessionária 1 actualitzades anualment d’acord amb l’increment de la seva base o de l’IPC

si fos superior. Les tarifes resten subjectes a comunicació a l’Administració portuária amb un
mes d’antelació a la seva aplicació.

3. De conformitat amb l’article 41 d’aquest reglament, les tarifes vigents en cada
rnornent s’han d’exposar permanentnient en el tauler d’anuncis de la marina interior.
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7. La Comunitat d’Usuaris es regeix per les normes a que fa referencia l’article 1
d’aquest reglament i pels seus Estatuts, que han d’ajustar el sen contingut a allá que disposa

l’article 32 del Reglament de marines interiors 1 aquest reglament.
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Article 95

Taxa pel servei de senyaiitzcrció marítima ¡ d’altres

1. De conformitat amb el que estableix l’article 30.2, parágrafquart, de la Llei 48/2003,
de 26 de novembre, cJe Régimen Económico y de prestación de Servicios de los Puertos de
Interés general, en els supósits que procedeixi i en la quantia i terminis legalment establerts,
i’entitat concessionária repercutirá al propietari de l’embarcació la taxa pel servei de
senyalització marítima. La repercussió s’efectuará mitjançant factura o document análeg.

2. Així mateix, l’entitat concessionária repercutirá qualsevol altre taxa o concepte de
naturalesa análoga o similar que es pugui establir en un futur,

Article 96

Reembors deis tribuís exigits a i’eníitaí concessionñria

1. Tots els tributs exigits per les administracions públiques a l’entitat concessionária en
concepte de substitut del contribuent, que tinguin relació amb la titularitat de la concessió
administrativa o, si escau, amb fets, actes o negocis que es facin en la marina interior, seran
repercutits a les persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que hagin
realitzat el fet imposable.

2. Quan el fet imposable del tribut en qtlestió sigui realitzat per una pluralitat
indeterminada d’usuaris de la marina interior o, per qualsevol circumstáncia, no sigui possible
identificar-ne l’autoi l’import deis tributs referits tindrá la consideració d’una despesa general
de la marina i será inclosa en el pressupost de conservació de la marina.
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cap¡rol Tercer

Sobre les mesures per garantir el compliment de les obllgacions econóiniques deis usuaris de

la marina interior

Article 97

Flanees o dipbsits

Lentitat concessionária pot exigir als usuaris en l’ámbit de la marina interior la

constitució d’un dipósit o una flança suficient amb carácter previ a la prestació deis serveis i

de les activitats de la seva competncia, de conformitat amb l’articie 72.4 d’aquest

Reglament.

Artiele 98

Efectes derivats de 1(1 iianca de pagainent de íes tarifes, jireus 1 quotes de rnanteniinent 1

conservació de la marina

1. En cas d’impagament de les tarifes, preus i quotes de rnanteniment ¡ conservació de la

marina en el termini establert, l’entitat concessionária ha de requerir de manera fefaent al

deutor perqué en el termini de 20 dies hábils a comptar des de l’endemá de La recepció del

requeriment, regularitzi la situació tot i abonant el descobert generat.

2. En cas que el requeriment no fos atés, l’entitat concessionária pot exigir judicialment

el pagament de les quantitats degudes amb cls interessos corresponents o be adoptar totes o

algunes de les mesures següents:

a) La suspensió temporal de tots els serveis de la marina interior

b,) La imrnobilització i retenció temporal de l’embarcació o vehicle.
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ç) La inhabilitació temporal de l’amarrador utilitzat per l’embarcació.

ci,) La resolució del contracte subscrit amb i’usuari deutoi d’acord amb el que

disposi el propi contracte, sens perjudici d’altres efeetes que es prevegin en el

mateix.

e) La comunicació deis fets a l’Administració portuária als efeetes esçaients.

Article 99

E! reembors de les despeses pro vocades peís usuaris

El reernbors de les despeses en qué ineorri l’entitat eoncessionária que siguin imputables
a l’usuari, II seran exigides per i’entitat eoncessionária de la mateixa forma i efectes establerts
a l’article anterior.

Disposició addicional primera — Seguiment de la concessió

La DGPAC i l’empresa concessionária de la Marina Interior d’Empuriabrava han de
constituir una Comissió de seguirnent que vetlli pel correcte compliment d’aquest Reglarnent
d’explotació 1 policia.

El regirn de funcionament d’aquesta Comissió es determinará de comú aeord entre les
parts.

Quan els assun-iptes a tractar aixf ho requereixin poden ser convidats a assistir a la reunió
de la Comissió els representants deis usuaris de la marina o d’altres colleetius en cada cas
afeetats.
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Disposició addicional segona — Protecció cte dades personais

La concessionária donará estricte compliment a la legislació vigent en matéria de

protccció de dades personais, pci qué fa la gestió i tractament de les dades personais deis
usuaris de la Marina a les qué tingui accés en la seva condició de concessionária.

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES

Primera.- Contractes de cessió del dret d’ús privatiu d’IIH antarratge vinculat a parcel’la

1. Aquest reglarnent és d’aplicació a totes les cessions del dret d’ús privatiu d’un

amarratge vinculat a parcel’la que, amb anterioritat a la seva entrada en vigor, s’hagin atorgat

per algunes de les empreses que van ser titulars legitimes de la concessió administrativa per a
la construcció 1 l’explotació de la marina d’Bmpuriabrava o per Port d’Empuriabrava, SA,
quedant sense efecte aquelles cláusuies que siguin contráries a la Llei de Ports de Catalunya,

al reglament de Policia Portuária de Catalunya, al Reglament de marines interiors, a la resta
de normativa portuária i a les prescripcions del present reglament, sens perjudici deis drets
adquirits en aqucst úhim supésit, entenent-se modificat el régirn d’explotació portuária per
adequació a la legislació vigent.

2, En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els titulars de
drets i d’ús 1 gaudi privatius sobre un amarrador vinculat a parcella eonfrontant que hagin
estat atorgats per les enipreses que van ésser anteriorment titulars legitimes de la concessió,
han de presentar a Port d’Empuriabrava, SA una cópia de la corresponent documentació

acreditativa per formalitzar l’alta en el Registre d’Usuaris.

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
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La companyia Port d’Empuriabrava no está obligada a reconéixer aquest dret privatiu si el
titular no está al corrent de les seves obligacions econámiques, d’acord amb l’article 97.2 de
la Llei de Ports de Catalunya.

En el cas que aquests drets d’ús i gaudi privatius sobre un amarrador vinculat a parcelda
confrontant no hagin estat formalitzada en escriptura pública, es procedirá a l’atorgarnent
d’aquesta i a la inscripció en el Registre de la Propietat a cárree del cessionari.

3. Si transcorregut el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament,
l’usuari no ha procedit a portar a terme les actuacions a qué es refereix l’apartat anterior, es
considerará que ocupa l’amarratge de manera indeguda. Pozi d’Empuriabrava, SA podrá
suspendre el dret d’amarratge, tot i podent adoptar les mesures que resultin adients de les
previstes a l’article 98 d’aquest reglament.

4. Les cessions o transmissions entre particulars de la titularitat del dret d’iis privatiu
sobre amarratges vineulats a parcella, requeriran que préviarnent s’hagi donat conipliment a
allá que estableix aquesta disposició transitária i s’lian d’ajustar a allá que preveu aquest
Reglament.. En tot cas la cessió requerirá l’atorgan-tent de la corresponent escriptura pública i
la ¡nscripció en el Registre de la Propietat.

5. Tot el que estableix aquesta Disposició transitária, s’apiica també a qualsevol altra
situació jurídica en qué el titular de la parcella ocupi l’amarratge vinculat a aquesta en virtut
d’una escriptura pública o un contracte privat que Ii atribuís la propietat o el dret a l’ocupació
permanent de l’amarratge, atorgat per les empreses que van ésser anteriorment titulars
legitimes de la concessió administrativa per a la construcció i l’explotació de la marina,

Ay, de Josep Taradellas, 2-6
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Tel 934958000
http:/Avww.gencatcetlptop 97

PAC-1!7



Fifl1 Generalitat de Catalunya
,•l 0 c’MIJE Departament de Política Territorial r rí ‘ tonal

¡ Obres Públiques i Obres Purñues
Direcció General de Ports, Dirocció OcncraV Boris,
Aeroports ¡ Costes Aeropurtf! i Costos

Subdrrecoó bencra ce Pors Costes

Av. Litorai, 3540
08005 Barcelona

Segona.- Contractes de cessió del dret d’ús privatin d’nn arnarratge no vinculat a
pancHa o d’altres elcments de la marina interior.

1. Aquest reglament és d’aplicació a totes les eessions del dret d’ús privatiu d’un
arnarratge no vinculat a parcel1a o d’altres elements de la marina interior (pallols, etc) que,
amb anterioritat a la seva entrada en vigor, s’hagin atorgat per algunes de Les empreses que
van ser titulars legitimes de la eoneessió administrativa per a la construeeió i l’explotaeió de
la marina d’Empuriabrava o per Port d’Empuriabrava, SA, quedant sense efeete aquelles
cláusules que siguin contráries a la Llei de Ports de Catalunya, al reglament de Polieia
Portuária de Catalunya, al Reglament de marines interiors, a la resta de normativa portuária i a
les preseripeions del present reglament, sens peiiudiei deis drets adquirits en aquest últim
supósit, entenent-se modificat el régim d’explotació portuária per adequació a la legislació
vigent.

2. En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els titulars de
contractes que hagin estat atorgats per les empreses que van ésser anteriorment titulars
legitimes de la eoneessió, han de presentar a Port d’Empuriabrava, SA una cópia del contraete
corresponent així com de la documentació preceptiva per formalitzar l’alta en el Registre
d ‘Usuaris.

La companyia Port d’Empuriabrava no está obligada a reconixer aquest dret privatiu si el
titular no está al eorrent de les seves obligacions económiques.

3. Si transcorregut el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reglament,
l’usuari no ha proeedit a portar a terme les actuacions a qué es refereix l’apartat anterior, es
considerará que ocupa l’amarratge de manera indeguda. Port d’Empuriabrava, SA podrá

Av. de Joeep Tarredellea, 2-0
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
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suspendre el dret d’amarratge ¡ disposar lliurement de l’amarratge en qttestió, tot ¡ podent
adoptar les mesures que resultin adients de les previstes a l’article 98 d’aquest reglament.

4. Les cessions o transmissions de la titularitat del dret d’ús privatiu sobre aman’atges no
vinculats a parcel•la o d’altres elements portuaris que es produeixin entre particulars amb
posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament requeriran que préviament s’hagi donat
compliment a allá que estableix aquesta disposició transitória i s’han d’ajustar a allá que
preveu aquest Reglament. En tot cas la cessió requerirá l’atorgament de la corresponent
escriptura pública i la inscripció en el Registre de la Propietat.

5. Les mesures establertes a l’apartat tercer d’aquesta disposició, són d’aplicació
immediata en tots aquelis supásits en que l’amarratge s’ocupi sense cap títol o hagi
transcorregut el termini de la cessió, Només es podrá tornar a ocupar l’amarratge si es
formalitza el corresponent contracte de cessió del dret d’us 1 gaudi preferent amb la
companyia concessionária”.

Tercera.- Prestació de serveis ¡ exercici d’aetivitats económiques en la marina interior
mitjançant contracte lic subscrit amb Port d’Empuriabrava, SA

1. Les persones fisiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que, en el
moment de publicar-se d’acord amb la disposició final aquest reglament, prestin serveis o
exerceixin una activitat económica en l’mbit de la marina interior en virtut d’un contracte
subscrit amb algunes de les empreses que van ser titulars legitimes de la concessió
administrativa per a la construcció 1 l’explotació de la marina d’Empuriabrava o amb
autorització d’aquestes, han de regularitzar la seva situació jurídica en el termini máxim de
quatre mesos des de l’entrada en vigor, tret que ja hagin estat requerides anteriorment per Pon
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d’Empuriabrava, SA por fer-ho, fer-ho. En aquest últim cas, han de regularitzar la seva
situació en el termini máxim d’ 1 mes.

A aquests efectes, l’interessat ha de formalilzar amb Port d’Empuriabrava, SA per escrit un
contraete per a la prestació de serveis o l’exercici d’activitats económiques en l’ámhit de la
marina interior, Aquést Reglament será d’aplieació als nous contractes, i quedaran sense
efecto aquelles cláusules que siguin contráries a la Llei de Ports de Catalunya, al reglament de
Policia Portuária de Catalunya, al Reglament de marines interiors a la resta de normativa
portuária i a les prescripcions del present reglament, sons peiludici deis drets adquirits en
aquest últim supósit, entenent-se modiflcat el régim d’explotació portuária per adequació a la

legislació vigent.

2, En cas que transcorri el termini de quatre mesos o, si s’escau, d’un nies des de la

publicació d’aquest reglament sense que l’interessat hagi regularitzat la seva situació jurídica,

es considerará que utilitza la marina de manera indeguda.

En aquest cas, Port d’Empuriabrava, SA requerirá l’interessat que cessi de manera immediata
l’exetcici de l’activitat no autoritzada. Un cop transcorregut el ternoini de vint dies háblis des
de la recepció del requeriment sense que l’interessat l’hagi atés, Pon d’Empuriabrava, SA,
sens peiudiei de les accions que siguin procedents en dret por exigir el cessament de la
situació, pot adoptar les mesures que resultin adients de les previstes a l’article 98 d’aquest

reglament.
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Quarta.- Prestació de serveis 1 exereici d’activitats econórniques seuse cap contraete arnb
l’entitat concessiouária

1. Les persones fis iques, jurídiques o les entitats sense personalitat jurídica que, en el
mornent d’entrar en vigor aquest reglarnent, prestin un servei o exerceixin tina activitat
económica en I’ñmbit de la marina interior sense cap eoritracte amb I’entitat concessionria
que ho autoritzi, han de regularitzar la seva situació jurídica en el termini máxím de quatre
mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, tret que ja hagin estat requerides
anterionnent per l’entitat concessionária per fer-ho. En aquest últirn cas, han de regularitzar la
seva situació en el termini máxirn d’ 1 mes.

A aquests efectes, l’interessat sollieitará a Port d’Empuriabrava, SA, l’atorgament del
preceptiu contracte per tal de poder prestar el servei o exercir l’activitat económica, en el qual
es determinaran els termes i les condicions en qu s’autoritza la prestació del servei o
l’exercici de l’activitat en l’ámbit de la marina interior de conformitat smb aquest reglament.
El contracte estará subjecte a aquest reglament i a les normes previstes en l’article 1.

En tot cas, la durada d’aquests contractes no pot excedir el termini de vigéncia de la concessió
administrativa de qu aquella és titular.

2. En cas que trancorri el termini establert de quatre inesos o, si s’escau, d’un mes des
de l’entrada en vigor d’aquest reglanient sense que l’interessat hagi regularitzat la seva
situació jurídica, es considerará que utilitza la marina de manera indeguda.

En aquest cas, Port d’Empuriabrava, SA requerirá l’interessat que cessi de manera immediata
en la prestació del servei o en l’exercici de l’activitat no autoritzada. Un cop transcorregut el
termini de vint dies háblls des de la recepeió del requeriment sense que l’interessat l’hagi atés,

Av. de Josep Tarredellas. 2-6
05029 Barcelona
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Pon d’Empuriabrava, SA, sens peijudici de les accions que siguin procedents en dret per

exigir el cessarnent de la situació, pot adoptar les mesures que resultin adients de les previstes

a l’article 98 d’aquest Reglament.

Cinquena.- Activitats d’ús turístic deis canals

Les activitats d’ús turístic preexistents resten sotmeses al régirn transitori establert en el

Reglament d’ús turistic deis canals.

Sisena.- Constitució (le la Cornunitat d’Usuarís

1.- L’Entitat concessionária, en el termini de tres mesos des de que flnalitzi el procós a

que es refereixen les disposicions transitóries primera i segona d’aqucst Reglament, haurá de

convocar a tots els titulars d’un dret d’ús ¡ gaudi privatiu degudament inscrit al Registre

d’usuaris per tal de constituir formalment la Coniunitat d’usuaris, d’acord amb aquest

Reglament.

2.- La Presidéncia de la Comunitat d’Usuaris en la sessió constitutiva correspon a

l’Entitat conccssionária de la marina. En la mateixa reunió, l’Assemblea válidament

constituida designará el President i els seus órgans.

Av. de Josep Tarradellas. 2-6
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Primera.- Entrada en vigor 1 publicitat dci reglament

1. Aquest reglament entrará en vigor a partir de la seva publicació en el taulell d’anuncis de
les oficines de la Direcció de la Marina.

2. El reglament está a disposició de tots els usuaris de la marina interior en les oficines de la
Direcció de la marina, als quals es facilitará una cópia. Igualment, es donará publicitat del
mateix en la web de l’entitat concessionária.

Segona.- Modificació del reglament

L’entitat concessionária es reserva la facultat de modificar aquest reglament, adaptant-lo en
cada moment a les condicions i necessitats d’explotació de la marina. Aquestes modificacions
només produiran efectes si són aprovades per l’Administració portuária.

Tercera.- Reglament de 1)Olicia porturia

De conformitat amb eL que disposa I’article 30 del Decret 206/2001, de 24 de juliol,
d’aprovació del Reglament de policia portuária, qualsevol discrepáncia entre el contingut del
propi lJecret 206/2001 i el del reglament d’explotació i policia de la Marina d’Empuriabrava
ha de ser resolta a favor del primer.

En qualsevol cas, el Reglament de policia portuária es aplicable en tots els casos.

Av. de Joeep Tarradeliae, 2-6
08029 Barcetona
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() PORT D’EMPÚRIABRAVA, S.A

• ESTUDI DE I2ÚS TURÍSTIC DELS CANALS DE LA MARINA D’EMPÚRTADRÁVA

•
cÁJtroL 1

OBJECTE 1 ÁMBIT D’APLTCÁCIÓ

1. OBJECÇÍ’E
1

iii present Estudi te por objecte establir la regulació de l’ús turistie deis canais do la Marina
inferior, o zona de servei portuatia, de la urbanització marítimo-terrestre d’Empuriabrava, situada
en el terme znunicipl de Castelló d’Empúries Girona) d’acord cmb allá que estableix l’article 25
del Reglanient de Marines ineriors,aprovat pel Decret 17/2005, de 8 de febrór de 2005.

2. ÁMBIT D?APLXCÁCIÓ

L’apiicació del que prvcu aquest Rcgláment d’ús turístio s’estén a qualsevol persona, fisica o
jurídica, que exerceixi, ja sigui de forma permanent, habitual o eircumstancial, una activitat
económica dina de l’ámbit de la Marina interior de la urbanització maritimo-tenestre
d’Empuriabrava que thigui per objecte o itñpliqui d’alguna forma la navegació amb flnalitats d’oci
pels canela amb qualsevol tipus d’eñabarcaeió o mitjó. de trarisport.

3. NORMATÍVA APLXÇABLE A L’ÚS TURÍSTJC DEIS çANÁLS

3.1. L’ús turístic deis can ala es aubjecta a la matéixa normativa aplicable ami, caiácter general a la
Marina d’Empm’iabrava, aixó da:

a) La Llei 5/1 998, de 17 d’abril, de Ports de la Generalitat
b) El Decret 206/2001, &24 dejuliol, por el qüe s’aprova el Reglament de Poiicia Portuaria.
o) el) El Decret 17/2005, de 8 de Febrer, pel iiual s’aprova el Reglament de marines interiors de
Catalunya. •

d) El Rdglamcnt d’explotació i policia de la marina d’Empnriabrava, n el pial s’iategra el present
Estudi d’is turfstic deis canalé.

3.2. Aixf mateix, l’ús turlstic deis canela es subjeota espectficament a les nonnes següents:

a) La Lici 10/2007, de 7 de juliol, dordenació del transport en aigtie ‘marítimos i continentais,
excepte pel que fa a les embaróacidns de la olease A.
b) L’Ordre FOM/3200/2007, de 26 d’oetabr, per la pial es regulen les oondicions per al govera
d’ernbarcacions d’esbarjo, abel cciii les Jnstruccions i resolucions de navegació que dicti la
capitania marítima de Palamós.
o) La resta de florines que resultin aplicables o, en el sen cas, les que s’aprovin en substitució de
les anteriormont esmentades.

• •

• 3
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AUTO1UTAT COMPETENT. V

L’autoritat ornpetent per a l’aprovació, regulaoió, control isupervisió de 1’is turistie deis canais
éa la Direceió General do Porta, Aeroports i Costes del Departarnent de Polí±ic’Terxitoria1 1 Obre
Públiques de fa Geiierálitat de Catalunya, sens peijuclioi de les facultais que correspohen a PorL
d’Empuriabrava, SA en la seva condició de ooitoessionári cTe la marina i de les autoritzaoions
administrativos que resultin necesstiries:

CAPÍTOL II
R1QrnSITS PER EXERcIR L’ÚS TURÍSTIC DELS CANALS

5. 1Á8SES D’EMBARCACIONS

Las enibarcaeions per al’ús turístio deis canala es divideixon entes segttents classes:

a) Bmbarcacions “ClasseA”: aquelles embaroaoions de lloguer, amb base a la Marina, que no
requereixhi de titulació específica per el sen rnaueig o que no disposen de mijans de
prop1sió i que tenen restringida la nnvegació a l’interior de la Marina, sense poder
navegai en cap. cas, mes enIl. de la bocana. Aquestes embarcaeions tiiidran una potencia
n-xinia de 11,03 Kw i ns a 4 metres d’eslora, d’acord amb el qüe preveu 1’Ordre
ministerial FOlvÍ/3200/2207, de 26 d’oçtubre.

b) Enibarca.oions “Classe B”: aquellos embarcacions de lloguer, arn1 base a. la Marina, que
requereixin de titulaçi6 específica por al seu manejalnent d’acord amb l’Ordre ministerial
FOM/3200/2207, de 26 d’octubre. L’eslora 1 niniga mAxima vindr determinada pci lloc
en estiguin amarrados i s’exigirá en tot cas la titulació oficial que s’ajusti a les

• caracterlstiques del’ embarcació.
• Aquestes embarcaciona no teñen restringida la navegació a 1’ interior de la Marina.

o) Enibarcacions «cla&s’e C”: aqulles embarcacions amb base a la marina que, sense ésser de
lloguer, es destinen al transport de passatgers i requereixea dç titulació específica por al seu

• manejament.

Aquestes embarcaoions no tonen restringida la naegació a l’interior de la Marina, L’eslora
i anega d’aquests vaixells scr cern a rntxini do 15 metres i 5 metros, rcspectivarnent, tot
i podent-se limitar especffioament en la correspdnnt autoritzaoió aclministrátiva en fració
del seu lloc de sortida. i arribada, del reoorrcgut que proengui fer dins de la Marina, i del
trfic existent a cada moment de la temporada.El nombre mxim de viatgers per

4



PORT D’EMPÚRJABRAVA, S.A.

rl

(3

ESTUQI DR VOS TURISTIC DBLS CANÁLS DR LA MARWAD’EMPtRTABRAVA

• ehibarcació es fixará en la corresponent autorització i en cap cas podrá superat el que
• determinin les característiques i fitxa técnica de l’embarcació.

d) Embarcaciona “Classe D” aquciles embarcaciona de trañsport de passatgers, smb base
fon de la marina, que requereixen de titulació específica per al seu manejament, peró que
no son obje* d’1Tendament a, tercera si no que els que Lan es cedir espai dina de la
mateixa lé passatger. L’eslora 1 manega d’aquests vaixelis eran cern a mxim de 20
metres i 6 metres, respeetivament El nombre ñ’táxim de passatgers per embarcació es
fixará eñ la corresponent autoritzaeió i no podrá en. cap cas superar el que dóterniinin les
característiques 1 fitxa técnica cte l’émbarcació.

Aquestes crnbarcacions no tenen réstringida la nav’egació a l’interior de la Marina ¡ podran
esser autoritzades a• embarcar o desembarcar ¿las de la mateixa sempre quó no dificultin la
normal circulació per canais i bocana de l. resta deis vaixelis smb base a la marina,

6. OUSITS DEJJi$IMBARCACK)NS

Tetes les embarcacion destinadesa l’ús turístic de la Marina interior de Ja urbailhtzació marítimo-
terrestre d’Ernpuriabrava tenen que reunir les següents condicions generala, a inés de les
especifioacions que puguin estab1irse per a cada tipus de serv’ei en la normativa aplicable i en
l’autorització corresponent •

> Han ¿e tenir uti qalatmáxim ¿‘180 metres.

> 1-lan d’estar mal±iculades en mi estat membre de la Unió Europea.

> Han d’esar dirigidos o patronejadós per una persoza tie conti amb la titulació sufícientper
el sen maneig conforme amb la legislació vigent en cada moinent.

> Han d estar proverdes deis mitjans nceasaris per a la salvaguarda de la vida humana en’
cas d’enfonsament • • - • .. • .

> Han de estar proveídes deis mitjans necessari& por a la prevenció i extinció d’incaudis
conforme a la legislació vigent en cada moment. •

>- Han de comptar smb una assegurança de responsabilitat civil per un • import’ nifnim’
• assegurat de conforinitkt amb les garanties, lImits i condicións previstes com a obligatóries

al Rejal Decret 6 07/1.999, per el qual s’aprova el Reglament d.’hssegurança de,
responsabílitat civil de subscripció ¿bligatória por a embarcacions d’esbarjo o esportives.

7. AuTORTÍZACIÓ ADMINT$TRATW4

El desenvoiupainent d’activitats que óomportin, l’ús turia tic deis canals, requerirá la prévia i
preceptiva autoritzúció administrativa, de conformitat arnb els diferents tipus d’embarcaeions que

5.
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• ESTUDI DE L’ÚS TURfSTICDELS CANALS DE LAMÁRINAJYEMPt)RTABRAVA

• es. contemplen en l’apartat 5 deI present estudi d’ús turistie deis canais, seus perjudici d’altres
llicncies i autoritzacions que puguin ésser proceptives:

• a) Einharcaoions “Classe A”: Les empreses que pretenguin operar a la marina, han de sol’licitar i
obtenfr do 1’ achninistraoió competent (Capitanía marítima de• Paiamós i’oportuna autorització por

• poder llfurar s usuaris la corresponent targeta d’esbaijo. De conformitat asub los Tnstruccioñs de
navegació dictdes por la. Capitania de Palamós, caldrá oomptar amb la eorresponent autorització
de l’entitat concessionária com a órgan gestor del domini públic portuari.

• b) Embanacions “Classe 1’-’: Les empresas que pretenguin operar a la marina, han de soNicitar 1
- obtenir l’autorització ádmii3isftativa correspouent, xpedida pel Serval Territorial de Transports de
Clirona, de confonnitat ab l’article 4 de la Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport

• en aigtles marftimes i continentais, amb l’informe previ de l’entitat coneessionária.

Por a poder sortir fora de la marina, en aigtles continentals, cal obtenir l’uoritzaeió de la
• Capitania Marítima de Palamós.

o) Embarcaoions “ Classe C”: Les empreses que pretenguin operar a la marina, hal3 de soHicitar i
obtenir Pautorització administrativa corresponcnt, previ informe de l’entitat concessionária,

• expedida pci Servei territorial de Transporta de (tirona, de conformitat amb l’article 4 de la Llei
•

10/2000, de 7 dejuliol, d’orderiació &l transporten aigttes marítirnes 1 dontinentals.

Per a poder sortir fora de la marina, es requereix l’autoritzaóió de la (iaitania Marítima de
Palamós. • •

d) Einbarcacion “Classe O”: Les emreses que pretenguinoperar a la marina,han de sollicitar 1
obtenir l’autorització dministrativa corresponent, previ informe de l’entitat concessionária,

• expedida pal Serve! territorial de Transports de Girona, do conformitat ami, l’articl 4 de la Llei
10/2000, de 7 dejuliol, d’ordenació del transport en aigtles marftimes i continentais.

Per a poder operar, aquestes émpreses requerixen, aixl mateix, lantorització de la Capitanía
Marítima de Palamós, •

• 8. OBLIGACIONS ¡ COMPROMISOS flR PODER EXERCIR L’ACTIVÍTAT D’ÚS
TTJRÍSTJC DEJS CANALS

8.1 Totes 1 persones físiques ojuridiquos qüe siguin autoritzades, de conformitat amb l’apartat 7
• anterior, a iealitzar l’activitat cPus turístie deis canaisdins de l’ámbit de la marina interior queden

• subjectes ales segllents ob1igaciois: . -

• • a) Compilmeni .Reglwnent: Con&ixer i obligar-se a complir el present Estudi, que s’integra en el
Reglament d’i3xplotació i Poliola de la Marina d’Einpuriahrava, i vetliar por que la prestació de
l’aotivitat s’ajusti en tot moment a alié que a ‘lii disposa.

6
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b) Áuioritzacions 1 llic&ncies: Seas peiudici del que disposa t’apartat 7 d’aquest estudi, óbtenir,

• sota la seva exclusiva responsabilitat, qualssevol altre autorització, lliencia i/o permisos
administratius, a atorgar por qualsevol órganisme, autoritat, ens o institució, que siguin necessaris
per al desenvolupament i exercici de l’actMtat dius l’átnbit de la Marini interior.

e) Tilo! par a 1 ‘o&pació amarradors.: Disposar del preceptiü títbi atorgat per la’ entitat
concessionária o per tercer de cessió de l’üs i gaudi preferent deis amarradors afectes al

• desenvolppament de l’aótivitat.

d) Tarifes: Satisfer, amb carácter pitvi a l’inic de l’aetivitat i mentre estigui vigent l’autorització,
la tarifa aprovada perla entitat concessionária i. comunicada a l’administració per a l’utilitació de
la marina por a l’ús turfstic deis canals.

e Pla d’autoprotecció de les bzstablacions portuáries de la marina: Conixer i obligar-se a•
complir el Plá d’antoprotecció de les instaflacions portuáries de la mariná.

O Tjilacions: Assegurar-se de que el personal conftactat,reuneix Íes capacitacions t&niqlTes i les
titulcions requeridas legalment per a realitzar els trehalls que es desenvolupen.

• g) &gs±etat: Mantenir totes les embarcacion’s ca perfectas condieions de navegabilitat i smb
absolut compliment de tota la normativa en vigor aplicable a cada tipus d’embarcació i a la
activitat que es deÑenvolupa i, moli especialinent, pel que fa al córnpiiment’ de lçs inspeccions
t&uiques de mantenimánt dó lás ernbarcacions i de los mesures de seguretat a bord per a tota ola
tripulants (número de salvavides, bots salvavides, bengales, sistemes de comunicació, etc.)

Ji) Norñsativa mediambientaL Complir en tot móment smb la normativa mediambiental que sigui
d’aplicació 1, rnolt espÑialment, en tot alló que es refereix a l’emissió de sotolls, abocament de

• •residus, recollida de restes, eliininaciá d’olis i de dipásits d’aigtles séptiques, de pintores i de
• combustibles, Netejar tot alló que embruti, tant en la terra con en l’aiguá tot i acceptant que sigui

la Concessionria qul porti a terne la neleja, en tas de considerar-hq aquesta oportá, repercutint-li
tota els costos incorreguts per aquesta tasca.

i) Normativa fiscal. mercantil, lajoral i administrativa: Complir amb tota i ,normativw scal,
zherüantil, laboral i administrativa que Ii sigul d’aplieació i, especialment, la normativa refereni ah
riscos laborais, obligant-se a informar l’entitat Conceasionária deis riscos laborais propis i
inherentg a l’cxercici de. la sdya activitat, aixf ccxii de qualsevol modificació deis mateixos que es

• •
, produeixi durant la durada de i’autorització.

j) Asseyíranca d’e,nbarcaciii: Disposar d’nna assegurariça de responabilitat civil de confomiitat
smb les garahties, Iínuits 1. oondicions, previstos con a obligatóris. en el Ieial Decret 607/1999, por
el que s’aprova el Regiament d’assegnrança de responsabilitatcivil de subcripció obligatória per a
embarcaeions esportives o d’esbarjo o la normativa que la substitueixi,

En el cas de que l’embarcació esportiva o d’esbaijo no sigui propulsada por motor, o aquellas que,
mancant el motor, tinguin una eslora inferior a 6 metres, segons la dofinició establerta a Í’Art. 2 de
l’esmentat Reíd Decrct 607/1999, ciprestador de serpeis tambó ha de subscriure una assegurança

7
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de responsabilitat eÑil, amb les niateixes garanties, huta 1 condíelena que les establertes cern a
• obligatáries en aquest Rejal Decret.

Així rnateix, si l’énibarcació está destinada a transport de viaters, també tindrá que subsoriure una
assegurança d’accidents d’ocupants, d’aeord arnl el que estableix el Rejal Decret 1575/1989, do
22 de dembre, pel qual s’aprova el reglarnent do l’assegurança obligatéria de viatgers.

10 Assquranes d’enipjyj,: Acceptar ser la única responsable davant l’eatitat Concessioiiria i
davaiit tete ers de totes les aetivitats que realitzi relativos o vincuiades a l’ús turístio deis Canals.

• Iguahñent, asaumir les responsabilitats que es prguih derivar coni a conseqi2ncia deh danys 1
iorjudicis que ocasioni amb 1a seva activitat, tant a la entitat Conoessionária. cern a tercera,
exonerant ala coneessiohAiia de qualsevol responsabilitat derivada d’aquesta. -

• A ajnests e’ectés, haurk de disposai; ami aquesta finalitat 4 durant tota la vigncia dd dprada de
l’autorització, d’nna assegurança de responsabilitat civil, arnb un capitál mínim de 600.000€,
incloent-hi principalrnent los segilenta iobertures:

- Responsabilitai Civil de Explotació, amb el mateix capital i mi sublirnit minim per
víctima. .de 150,0006..

•
- Responsabilitat CiVil Patronal, amb el rnateix capital i un sublímit rnínim per víctirfia

de 150.000€.
- Defensa i flanees, civils 1 penais.

1) Responsabffja: Sena perjudici d’alJó que disposa l’artielo 57 de la Llei dç Ports, ¡‘operador
• respon davant l’Adininistraeió Portuária, d’altres adniinistracions, de la coneessionária 1 de

qualsevol tercer, en ola tenues i eóndicions previstos en la legislació vigent 1, concretarnent, en
l’espeefflea de ports i la de Marines Jnteriors aplicablç a la Marina d’Einpuriabrava, de qualsevol
dany que pugui causar, de forma directa o indirecta, a les instal’lacions portuáries, tant les. de
domini pblie com les própfes de la Concessionária, aix! corn a qualsevoi persona o ala seus propis
bens,als seus operaria, alpersonaló empreses que subeontracti o ala béns propietat d’aquesta.

En el supósit que la Çoncessiouária tiigüi que realitzar qualsevol. despesa o pagament derivat
d’aetuacions i/o omissions imputables al prestador de l’actlvitat, sigui per qualsevol «pus de
coneepte, aquest últini es cornpromet 1 obliga a indernnitzar la Coneessionária amb carácter
immediat pela esmentata importa integres, amb intercssos, i resoabalant-li iguahnent por tots els

• danys i perjudicis causata en 61 supósit que aquests es produisin.

u) Inspecek5: Posar a disposició tant de l’adrninistració portuária cern de la eoncessionária, totá la
documentació acreditativa del ompliiuent de les obligaciona administrativos i de cobertura de

• responsabilitat vinculados amb Pexeroici de l’aetivitat d’acord amb el que preveu Papartat 12.

• n) Fonndció deis usuaris: Les enipreses dedicados al lloguer d’ernbarcacious sense patró han de
garantir la forrnació adequada ala usuaris del serve!,- de confortnitat amh l’articto 7.3 de la Ilei
19/2000, de 7 de juliol, d’drdenació del transpofl en aigües marftiines i continentals. -
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8.2 Amb carácter previ 1 cern a requisit per a l’inici de l’activitat, la persona física o jurídica
autorítzada batirá de pagar la corresponent tarifa i presentar a l’Entitat conoessionAria la
doóumentació acreditativa del coxnplirnent de les obligacicus rntcriors i, particularment, cópia de
les assegurances, coiifretes eh els tenues i amb les cobertures rnlnirnes indicades, 1 rebut

• acreditatiu de pagameut de la rnateixa o oertificat de la companyla d’assegurances acreditatiu de
la seva vigncia [cobertura, aix! con ileclaració responsable del complirnent cia les obligaciona

• Escala, mercantils, laborals i adininistratives.

De la mateixa fornia. un vegada iniciada l’actÍvitat, el prestador del servei haurá de’preseiitr
anualment a la concessionári& cópia de les assegurances 1 rebut acreditatiu del pagament do la
mateixa o certificat de la companyia d’assegurances acreditatiu de la seva.vigncia i cobertura, aix!
corn declaració rósjonsable del compliment de les obligacions fiscáis, mercantils, laborais i
administratives. . .

• 9. JNCOMPLIMEÑT DE LES OBLIGACIONS i COMPROM[SSOS INIIERENTS A
• L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT .

• En cas que el prestador de l’activffiit.incdmpleixi alguns deis termes i obligacions establertes,peraI
seu exercici, l’adininistració portuária c Pentitat cqnócssionária el requeriran per tal que rectifiqui
la seva conducta o. es posi al çorrent dei pagament en el termini de 20 dies Bn cas ‘que el
rcqueriment 110 sigui atés, es suspendran temporalnient de forma irnmediata els serveis sens
pçiudici de la incoació, si s’esoau, del corresponent expedient sancionador.

En aquest cas, s’acordaran les mesures estabiertes a l’article’ 25,3 del Reglament de policia
• portuária, aprovat pel Decret 206/2001, de 24 dú julio!, sena peijudici que la concessionária podrá

donar per resolt el contraete deccssió de Pús 1 gáudi preferent deis arnarradors que s’utilitzin per
al desenvoluparnent de Pactivitat, sens6 cap dret a hidernnitzaciá.

10, AUTOIUTZACIÓ DE CASETES 1 ALTRES INSTAL’LACIONS

10.1. La instaFlació de casetes o de qualsevol nitre instal’laeió, fixa o desmuntable, que, algol
• necessáriá par al desenvolupament de l’activitat requerirá l’autorització de la Direcció General de

Ports, Aeroports i Çostes arnb la conformitat dei concessionari.

10.2, Queda prohibit, entot cas, Pemmagatzematge de qualsevol tipus de combustibles o materials
explosius. . . •

11, DEURE D’INFORMACXÓ.

El prestador de l’aciiyitat está ohligat infórmar la concessionñria smb la ¡hajor brevetat possible
de qualsevol esdeveniment, incid&ncia o circumstáncia no habitual que es doni en relació amb les
activitats autóritzades. 1
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12. DRET WINSPEC€JIÓ

12,1. L’administració portuAria te la potesftit d’inspeeciá 1 devigilncia en relació amb l’activitat
aiitoritzada, tot 1 podent ela seus inspectors sollieitar 1 aqeedir a la documentació administrativa,
finaneera, comptable o ‘de qualsevol altre naturalesa del titular de I’activitat

12.2. Sens perjudici d’altó que disposa l’apartat anterior, la coneessionária podrA exigir al titular de.
l’activitat la presentació do, la corresponent docmnentació acreditativa de la vigbcia de les
pólissos d’asseguraaces contractades neeessáries por desenvolupar la sevaactivitat, aix!’ cern una
declaració reponsab[e del complirnent de les oorresponents obligaciona flscals, rnercantils,
laborais. - -

12.3. La negativa a facilitar la documentació o. la obstacul4tzaci6 del dret d’inspecció, sons
perjudici de les sancions que, si s’eseau, pugui imposar l’administració portuitria, comportarA la
resolució del contracte de cessió d’is i . gaudi pteferent deis amarradors que s’utilitumn per a
l’exercici de l’activitat, sense cap dret a indemnització.

CÁPÍTOJ4Hl
RÉGIM D’UTILITZÁCÍÓ DELS CANALS.

H ,

13. COMPATI]IÜAITAT AMB ELS USOS PRINCWAJJJ DE LA MARINA

L’ús ‘turistie delg canais de la marina d’Empuriabrava resta sernpre supeditat ,a les necesstats
inhinseques de la própia urbanitzaeió marítimo-terrestre ‘d’Bmpuiiabi:ava. Bu cas de col1isió
d’interessos, sempre han de prevaldre els dsets i les necesitats de la Marina i els deis titulars de
drets cl’ús 1 gaudi preferont sobre els elenients de la níarina.

14. AFLTJENCJA MÁXaA D’EMBÁRCACIONS,

La cap?citat máxima d’emEarcácions destinades. ¿ l’ús turístic deis canais dhis la malta
d’Bnipuriabrava s’estableix 6n funció de la classe d’embarcació. ‘ácord amb aixó, el número
d’embarcacions per cada Classe que poden estar autorítzades per a operar de forma simultán.ia a la’
marina As el egUeiit:

a) Enibai}cacions «C’l&sse A “: fms a 61 embarcacións

1,) Ernbarcacions “Ckrsse .8”: fina a 42 eri’ibarcacions

ç1mbarcacions «Clayse C’: flns a 1 ern’barcació

10
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d) Embarcaeions «classe O”: fina a 1 emburcació.

En tel cas, el Conceasionari podrá limitar puntuahñent el número d’émbarcaeions autoritzades si
he estima .necessari per mantónif las condicions de seguretat dina de la marina, tet i connrnicaht-lo
a la Direcció Geiieral de Poits, Aeroports i Ccostes..

5. ZONES ESPECL4 MENT DESTINADES A L’ÚS TUEI$TIC DflS cÁNAIS

15.1, L’ús turistie deis canais est& restringít, per qttestions dé regidació del trálie de les
embareaeions i privacitat deis res idents a la Marina, ala eauals principais, denóminats Canal.
d’Entrada, Canál CentraL f Canal’Marina, i a Llac de Sant Maiirici tal i coní consta graflat en el
pluo1 01. Ánnex, “Planta d’ís turistie”,

15.2, Si l’estació base de les embarcacions destinades a l’ús turfstic no es troha en un lloe amb
acede direetó ala canais principais de la Marina, les embarcaciona, tant quan parteixin de la base
cern 4uarit tornin a aquesta, hauran de iealitzar çl recorr6gut inés eurt per arribar al canal principal
més próxim o per arribar ala Base.

15.3. Qualsevol modifleació de le rutes autoritades ha d’esser préviament autoritza4a pel.
• Conceasionari i comunicada a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, fina i tot enel cas,

que la modificació sigui neceasaria per qUestions de seguretat o per la celebració de qualsevol
• esdeyeniment. que aixf ho requereixi. .

15.4. Les embarcacions destinades a j’ús turistie deis canais tindran que complir amb toies les
formes i senyals de navegació existents a la Marina. En tota cas, s’hauran d’ajustár a la velocitat:
máxinia permesad’acord aml la coftesponent seiiyalització i ala llniits horaria estaMeña en aquest
Roglamnt. En el PJiluol 02 Annex, “senyais”, es grafla la senyalització referent a l’ús turístie deis
canais,

15.5. L’embarcattient i desenbarcament s’haprA d’ofectuar en lea zones indicades al plnol 03
Anua, “emrnrcanient-gasolinera”. En tot cas, no s’autoritzaM el lloc d’enibarcainerit. i
deseinbarcament en punta on es puguin produir intórferéncies d’ús amb els usuaria hab ituala de lá
marina.

15.6. Encl plánol Annex 04, “calata 1 gálib” es grafieu eta calata i gálibs de la marina interior.

16. RORA1US - .

16.1 Amb car&cter general l’úá Inristie deis canais podM íealitzar-se entre ies 9:00 horçs i les 20:00
boros de dilluns a diumenge, ininterrurnpidarnent, en temporada baixa (de 1’ 1 de setenibre al 30 de
juny), i entre les 9:00.hores i les 21:00 horca de dilhms a diurtienge, ininterrompudament. en
temporaØa alta (de l’l de .juliol al 31 d’agos. No obtant, el ConcessioMri es reserva el dret de
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ESTUDJ DE L’ÚS tURÍSTIC DEIS CANALS DE LA MARINA 15’EMPÚRJABRAVA

limitar la navógació peis canela de la Marina en qualscvol i’nornent quan he consideri necessari per
qtlestions de seguretat o bona gestió de -la Marina, tot i cotnunicaut-bo a la Direcció General de
Ports, Acroports ¡ Costes.

16.2. Pci que fa concretainent a les embarccilons “Classe A”, els horaria en. que es podrá realitzar
aquesta aetivitat s’ajustaran al que determtni la Capitania Marítima a través de les instruccions
corresponents. - -

17. SUEMINISTRAMENT 1 RECÁRREGA DE COMBUSTIBLE - A LES
EMBARCACIONS.

Tant el subministrarnent cern la rcc&z:ega de combustible a les embarcacions utilitzades per a l’ús
turístio deis- canais es tindrá que realitzar a la zona de la benzinera assenyalada com a tal en el
plánol. Annex 03, “etpbarcarnent-benzinóra”.

DISPOSICIÓ ADDICIONA PRIMERA.- TÁRWIÇ 1) ÚS TUT4ÍSTICS DELS (MLNALS

La concessionárla comunicará a la Direodó Gei±eral de Ports, Aeroports i Costes i ala operadora,
les tarifes aplicables a l’ús turistio deis canais. Les tarifes s’actualitzaran anyalment en fi.uició de
1’IPC sempre que siii positiu, a partir de les tarifes vigents per a l’exercici 2009. -

DISPOSICIO ADDICIONAL SEGONÁ.. ÁCTIVITÁTS D’ÚS TURÍSTIC DELS CANALlAS
ANTEWORS A L’ENTRADÁ EN VIGOR D’AQUESP ESTUDI.

1. Bis operador qu desenvolupin l’a.ctivitat d’ústurfstic amb anterioritat a i’enthtda ea vigoi’ del
present Estudi ique estiguin al coi±ent del coniphiment de la totalitat d’obligacions i compromisos
estahlerts a l’article 8-, podran continuar desenvolup ant l’activitat tót i restant expressamcñt
subj tetes - les determinacions d’aquell. -

2, En els tenues previstos a i’apartat anterior, l’entitat concessionária respectár la conthluTtat
fUtura d’aquestes aetivitats, mentre els . operadors vagin obteuint les preceptives autorilzaciona
admmnistratives i no s’hagin incomplert les dctorminacions del present Reglament. En cas contrari,
l’Adrninistraeió PortuAria baurá d’adoptar les-mesures de policia corresponents per tal d’impedir la
continuitat d’aquestes aotivitats.

PORT D’EMPÚRIABRAVA, SA. ‘... .r -
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