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Article 31
Intervenció i comptabilitat

31.1 L’Institut Català d’Avaluacions Mèdi-
ques està sotmès al control de la Intervenció
General de la Generalitat, d’acord amb el que
estableix el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.

31.2 L’Institut Català d’Avaluacions Mèdi-
ques està sotmès al règim de comptabilitat pú-
blica.

Article 32
Règim de contractació

32.1 La contractació de l’Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques es regeix per les nor-
mes generals de contractació de les administra-
cions públiques.

32.2 L’òrgan de contractació de l’Institut
Català d’Avaluacions Mèdiques és el director o
directora de l’Institut.

Article 33
Règim de recursos i reclamacions administratives

33.1 Els actes i les resolucions dels òrgans
de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques són
susceptibles dels recursos administratius previs-
tos a la Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

33.2 Els actes administratius i les resoluci-
ons dictats pel director o directora de l’Institut
Català d’Avaluacions Mèdiques que no exhau-
reixin la via administrativa poden ser objecte de
recurs d’alçada davant el conseller o conselle-
ra de Sanitat i Seguretat Social.

33.3 Els actes administratius i les resoluci-
ons dictats pel director o directora de l’Institut
Català d’Avaluacions Mèdiques que exhaureixin
la via administrativa són impugnables en via con-
tenciosa administrativa, sens perjudici de la in-
terposició de recurs potestatiu de reposició previ
davant el mateix director o directora.

Posen fi a la via administrativa els actes dic-
tats pel director o la directora de l’Institut en
matèria de contractació administrativa.

33.4 Els actes administratius i les resoluci-
ons dictats pels òrgans de l’Institut Català d’Ava-
luacions Mèdiques de rang inferior al director
o directora poden ser objecte de recurs d’alça-
da davant aquest o aquesta, en els termes esta-
blerts per la legislació sobre procediment admi-
nistratiu comú.

33.5 Contra els actes dels òrgans de l’Institut
Català d’Avaluacions Mèdiques no subjectes al
dret administratiu es poden exercir les accions
que escaiguin davant la jurisdicció civil o soci-
al, prèvia formulació de la reclamació pertinent
en via administrativa.

33.6 Les reclamacions prèvies a la via civil
que s’interposin contra els òrgans de l’Institut
Català d’Avaluacions Mèdiques les resol el con-
seller o consellera de Sanitat i Seguretat Soci-
al i les reclamacions prèvies a la via laboral el
director o directora de l’Institut.

(03.289.113)
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET
258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del Re-
glament de desenvolupament de la Llei 5/1998,
de 17 d’abril, de ports de Catalunya.

En el marc de l’article 9.15 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, que confereix a la Ge-
neralitat la competència exclusiva en matèria de
ports amb l’única limitació prevista en l’article
149.1.20 de la Constitució espanyola, el Parla-
ment català va aprovar la Llei 5/1998, de 17
d’abril, de ports de Catalunya, que estableix l’or-
ganització del sistema portuari català, i regula
també amb caràcter general la planificació, cons-
trucció, modificació, gestió, utilització i policia
dels ports, dàrsenes, instal·lacions marítimes i
marines interiors.

Les disposicions finals de la Llei 5/1998, de 17
d’abril, de ports de Catalunya, faculten el Go-
vern de la Generalitat per dictar les normes ne-
cessàries per al desenvolupament i l’aplicació de
la Llei, atenent tant les peculiaritats de les di-
ferents instal·lacions portuàries com la comple-
xitat del règim jurídic aplicable al domini públic
portuari. En aquesta línia, i en el marc de la
disposició final segona, el Govern de la Gene-
ralitat va aprovar mitjançant el Decret 206/
2001, de 24 de juliol, el Reglament de policia
portuària, regulant d’una manera unitària el
règim aplicable als ports, dàrsenes i instal·-
lacions marítimes de competència de la Gene-
ralitat.

El Decret que ara s’aprova ve a complemen-
tar el marc legal existent, desenvolupant els
aspectes de la llei de ports de Catalunya relaci-
onats amb la planificació, construcció, modifi-
cació, gestió i utilització dels ports, dàrsenes,
instal·lacions marítimes i marines interiors, i les
diferents vicissituds en la vida d’una instal·lació
portuària en el sentit més ampli, i amb indepen-
dència de l’activitat esportiva, comercial o pes-
quera de la instal·lació.

El text normatiu s’estructura en set capítols,
quatre disposicions transitòries i una disposició
addicional. En el capítol 1 es defineixen l’objecte
i àmbit d’aplicació del Reglament. El capítol 2
desenvolupa les previsions de la Llei de ports de
Catalunya pel que fa a la construcció de noves
instal·lacions portuàries i a la realització d’obres
d’ampliació de les existents, detallant els tràmits
a seguir amb caràcter previ a l’atorgament d’una
concessió administrativa. El Reglament reconeix
la possibilitat d’iniciar el procediment conces-
sional tant a la iniciativa pública com a la inici-
ativa privada. En aquest capítol s’estableixen
també les peculiaritats que, atenent la diferent
tipologia de les instal·lacions, afecten la sol·-
licitud, tramitació i condicions d’atorgament de
les concessions, segons es tracti de ports artifi-
cials o naturals, cas en el qual destaca l’exigència
d’una unitat de gestió, restringint-se’n la possible
sol·licitud a les corporacions locals. La regula-
ció dels ports naturals, o zones de fondeig orga-
nitzat que tenen com a característica principal
la temporalitat, va acompanyada de la prohibi-
ció, amb caràcter general, de fer ancoratges i
fondejos de temporada fora de les àrees delimi-
tades a aquest efecte, per acabar amb els fon-
dejos incontrolats que malmeten el fons marí i
perjudiquen el medi. S’estableixen també pecu-

liaritats en la tramitació de les dàrsenes i de les
instal·lacions marítimes. En tots els casos, des-
taca la preocupació per l’adopció de mesures
mediambientals que garanteixin el creixement
sostenible. El capítol 3 fa referència a la gestió
del domini públic portuari, regulant diferents
aspectes de la vida d’una concessió ja existent,
com ara la transmissió, modificació o pròrroga.
S’estableix també el règim aplicable als espais
destinats a l’ús públic tarifat, amb la clara volun-
tat de fomentar el trànsit interportuari i garantir
l’existència de places d’amarratge per a les em-
barcacions transeünts. En el capítol 4 es regu-
len el règim de utilització del domini públic
portuari, fent especial referència al procediment
d’atorgament de concessions i autoritzacions per
executar obres o fer activitats en l’interior de les
zones de servei portuàries. Cal destacar la dife-
rent consideració jurídica del domini públic por-
tuari respecte el domini públic marítim terres-
tre, acord amb la normativa bàsica estatal vigent
sobre la matèria. El capítol 5 fa referència als
diferents aspectes de l’extinció d’una concessió,
diferenciant segons la causa, imputable o no a
la concessionària, i establint els principis que
regulen el règim de continuació de l’explotació
que preveu l’article 68 de la Llei de ports de
Catalunya. El capítol 6 desenvolupa els articles
de la Llei de ports que es refereixen a la plani-
ficació portuària, amb una especial rellevància
a la consolidació dels instruments urbanístics que
garanteixen una perfecta integració del port en
el municipi del qual ocupa l’àmbit territorial.
Finalment, el capítol 7 regula l’existència i el
contingut del Registre d’usos del domini públic
portuari.

Per tot això, a proposta del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, d’acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
S’aprova el Reglament de desenvolupament

de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Ca-
talunya, que consta com a annex al present De-
cret.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Pla de delimitació de la zona de servei portuària

1. Els ports o dàrsenes que no tinguin aprovat
un pla de delimitació de la zona de servei por-
tuària l’han de redactar d’acord amb el projecte
aprovat en atorgar-se la concessió administra-
tiva corresponent, amb els seus modificats i
complementaris, si és el cas, i presentar-lo en
un termini de sis mesos, a comptar des de l’en-
trada en vigor d’aquest Reglament, davant la
direcció general competent en matèria de
ports.

2. Si el pla de delimitació de la zona de ser-
vei portuària inclou obres o instal·lacions no
incloses en els projectes als quals es va ator-
gar la concessió, s’ha de seguir la tramitació
següent:

a) El pla s’ha d’enviar a l’ajuntament del
terme municipal on s’ubiqui el port o dàrsena
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ANNEX

Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998,
de 17 d’abril, de ports de Catalunya.

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte

El present Reglament té per objecte la regu-
lació relativa a la planificació, construcció, mo-
dificació, gestió, explotació i extinció dels ports,
dàrsenes i instal·lacions marítimes que són com-
petència de la Generalitat, en desplegament i
d’acord amb el que disposa la Llei de ports de
Catalunya.

Article 2
Definicions

2.1 S’entén per port marítim el conjunt d’ai-
gües marítimes, d’espais i accessos terrestres i
d’instal·lacions, que tenen les condicions físiques,
naturals o artificials, i d’organització, necessà-
ries per fer les operacions portuàries que els són
pròpies, en funció de l’ús a què es destinin, i que
configuren la zona de servei portuària. També
formen part dels ports marítims i de la seva zona
de servei el conjunt d’aigües exteriors adjacents
necessàries per fer amb condicions de segure-
tat les operacions d’aproximació al port i fon-
deig de la flota mercant, pesquera o esportiva.

2.2 S’entén per dàrsena el conjunt de super-
fícies de terra i aigua incloses a la zona de ser-
vei d’un port marítim destinades a usos específics
en funció de la flota, mercant, pesquera o espor-
tiva, i a les activitats complementàries d’aques-
tes. Les diferents dàrsenes incloses en la zona
de servei portuària poden presentar sistemes de
gestió diferenciats.

2.3 S’entén per instal·lació marítima el con-
junt d’obres i instal·lacions, fixes o desmunta-
bles, que, sense complir els requisits necessaris
per ser considerades port marítim, ocupen es-
pais de domini públic no inclosos en una zona
de servei portuària, i que es destinen exclusiva-
ment o principalment al refugi d’embarcacions
de petita eslora; al trànsit de mercaderies, pas-
satgers o passatgeres o pesca; a l’avarada i fon-
deig d’embarcacions i altres elements nàutics.
Les àrees d’avarada, les plataformes estacionals,
les marines seques, les palanques i passarel·les
i les zones de fondeig tenen la consideració
d’instal·lació marítima, així com els embarcadors
existents al litoral català.

2.4 S’entén per port natural el conjunt d’ai-
gües totalment o parcialment abrigades per la
disposició natural dels terrenys que no precisen
ni disposen d’obres d’infraestructura portuària
i que es destinen a l’ancoratge temporal o esta-
cional d’embarcacions, ja sigui mitjançant fon-
dejos o mitjançant la utilització d’elements flo-
tants desmuntables.

2.5 S’entén per marina seca el conjunt d’ins-
tal·lacions nàutiques necessàries per emmagat-
zemar embarcacions de petita eslora en terra,
i que ofereixen els serveis propis d’una dàrse-
na o instal·lació marítima, concretament pel que
fa a la posada en aigua i recollida per mitjans me-
cànics de les embarcacions i a les operacions de
conservació i manteniment d’aquestes.

2.6 S’entén per operacions portuàries les
operacions d’entrada, sortida, atracada, desatra-
cada, estada, manteniment i reparació de vaixells

i les de transferència entre aquests i terra o al-
tres mitjans de transport, de mercaderies de
qualsevol tipus, de pesca, d’avituallament i de
passatgers o passatgeres o de tripulants, i tam-
bé l’emmagatzematge temporal de les mercade-
ries esmentades en l’espai portuari, així com els
serveis tècnics i complementaris necessaris per
garantir aquestes operacions.

Article 3
Àmbit objectiu

Aquest Reglament és d’aplicació als ports, a
les dàrsenes i a la resta d’instal·lacions maríti-
mes de competència de la Generalitat, amb in-
dependència de la seva tipologia pesquera, es-
portiva o comercial i del seu tipus de gestió.

CAPÍTOL 2
Construcció de nous ports, dàrsenes i instal·-
lacions marítimes i ampliació dels existents

SECCIÓ 1
Iniciativa pública

Article 4
Iniciativa pública

Els ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes
poden ser construïts i gestionats directament per
l’administració portuària, mitjançant l’ens pú-
blic Ports de la Generalitat, mitjançant la cons-
titució de consorcis amb entitats públiques, o
mitjançant la col·laboració amb entitats priva-
des, en qualsevol de les formes admeses per la
llei.

Article 5
Convocatòria de concursos

5.1 D’acord amb el que preveu l’article 39
de la Llei de ports de Catalunya, la Generalitat
de Catalunya, atenent-se a la normativa regu-
ladora de la contractació de les administracions
públiques, pot convocar concursos amb els ob-
jectes següents:

a) La selecció de projectes de construcció de
ports, dàrsenes o instal·lacions marítimes.

b) L’atorgament de concessions administra-
tives per a la construcció o per a l’explotació de
ports, dàrsenes o instal·lacions marítimes.

c) L’atorgament de concessions administra-
tives per a la construcció i explotació de ports,
dàrsenes o instal·lacions marítimes.

5.2 En el cas que l’administració portuària
convoqui un concurs en el mateix àmbit terri-
torial en el qual estigui en curs una sol·licitud de
concessió, cal que en el plec de condicions del
concurs hi figuri de manera expressa l’obliga-
ció de qui en resulti adjudicatari de satisfer les
despeses que la redacció del projecte hagi pro-
duït en el sol·licitant, llevat que sigui aquest
l’adjudicatari. A aquests efectes, només són
reemborsables les despeses que s’acreditin mit-
jançant la presentació de les factures correspo-
nents, i en cap cas es poden reconèixer indem-
nitzacions per qualsevol altre concepte.

SECCIÓ 2
Iniciativa privada

Article 6
Iniciativa privada

6.1 Qualsevol persona jurídica, pública o
privada, pot ser titular d’una concessió adminis-
trativa per a la construcció, per a l’explotació,

per tal que informi sobre la seva adequació al
planejament urbanístic vigent.

b) Quan poden estar afectades les seves com-
petències, s’ha de sol·licitar un informe dels de-
partaments competents en matèria d’urbanis-
me, de medi ambient, de pesca i de l’esport, que
l’han d’emetre en el termini d’un mes.

c) La direcció general competent en matè-
ria de ports donarà el tràmit d’audiència, si es-
cau, a la concessionària i elevarà tot seguit la
proposta de resolució a la persona titular del
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques per a la seva resolució.

3. El que estableix aquesta disposició tran-
sitòria no és aplicable als ports, dàrsenes i
instal·lacions marítimes que a l’entrada en vi-
gor d’aquest Reglament tinguin aprovat defi-
nitivament el pla especial de desenvolupament
del sistema portuari previst en l’article 37 de la
Llei de ports de Catalunya, o n’estiguin trami-
tant l’aprovació.

Segona
Usos habitacionals en el domini públic

Els usos habitacionals existents en zona de
servei portuària autoritzats amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la Llei 22/1988, de 28 de
juliol, de costes, d’acord amb el planejament
urbanístic vigent aleshores i que disposin de la
llicència municipal corresponent seguiran el rè-
gim transitori previst en la legislació de costes.

Tercera
Ancoratges de temporada

La prohibició regulada en l’article 24 s’ha
d’aplicar progressivament des de l’entrada en
vigor d’aquest Reglament i fins a l’1 de gener de
2005, d’acord amb les ordres i disposicions que
dicti a aquest respecte el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques.

Quarta
Marines interiors

Aquest Reglament és d’aplicació a les mari-
nes interiors mentre no s’aprovi la normativa de
desenvolupament a què fa referència la dispo-
sició final tercera de la Llei 5/1998, de 17 d’abril,
de ports de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Es faculta el Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques per tal que, mitjançant
la direcció general competent en matèria de
ports, adopti les mesures necessàries per crear
i mantenir el Registre d’usos del domini públic
portuari previst en l’article 57 del Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor als vint
dies de la publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 21 d’octubre de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

FELIP PUIG I GODES

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
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o per a la construcció i explotació d’un port, en
les condicions fixades en la Llei de ports de
Catalunya i en aquest Reglament, i amb subjec-
ció a la normativa vigent en matèria de domi-
ni públic portuari.

6.2 Qualsevol persona física o jurídica, pú-
blica o privada, pot ser titular d’una concessió
administrativa per a la construcció, per a l’ex-
plotació o per a la construcció i explotació d’una
dàrsena o una instal·lació marítima, en les con-
dicions fixades en la Llei de ports de Catalunya
i en aquest Reglament, i amb subjecció a la
normativa vigent en matèria de domini públic
portuari.

SECCIÓ 3
Construcció de nous ports i ampliació dels exis-
tents

Article 7
Sol·licitud

7.1 Juntament amb la sol·licitud, les perso-
nes jurídiques, públiques o privades, interessa-
des a obtenir una concessió per a la construcció
d’un port, o per a l’ampliació d’un dels existents,
han d’aportar la documentació següent:

a) Documentació acreditativa de la seva per-
sonalitat jurídica, amb identificació dels accio-
nistes o socis promotors, i dels seus estatuts.

b) Informes d’institucions financeres, comp-
tes anuals o declaració relativa a la xifra global
de negocis, als efectes d’acreditar la solvència
econòmica i financera del sol·licitant.

c) Avantprojecte o projecte bàsic redactat
per tècnics o tècniques competents i visat pel
col·legi professional corresponent. El visat no
és necessari quan la peticionària sigui una ad-
ministració pública i el projecte estigui redac-
tat pels seus serveis tècnics. El projecte bàsic ha
de contenir els documents següents:

Memòria justificativa i descriptiva, amb inclu-
sió dels criteris bàsics del projecte, programa
d’execució de les obres i resta de dades signifi-
catives.

Plànols: de situació, a escala convenient;
d’emplaçament, a escala no inferior a 1/5.000,
on figurin la classificació i qualificació urbanís-
tica del sòl i subsòl de l’entorn; topogràfic de
l’estat actual a escala no inferior a 1/1.000; de
planta general, amb detall de les obres i instal·-
lacions projectades, i amb indicació de l’aterme-
nament i la delimitació de la superfície a ocupar
de domini públic marítim terrestre i zones de
servitud; d’alçats i seccions característiques amb
la geometria de les obres i instal·lacions.

Informació fotogràfica de la zona.
Pressupost, desglossant les unitats d’obra i les

partides més significatives.
d) Projecte de pla de delimitació de la zona

de servei portuària, d’acord amb el que preveu
l’article 57 d’aquest Reglament.

e) Estudi economicofinancer en el qual
s’acrediti la viabilitat de la inversió a fer, amb
una valoració de les superfícies de terra i aigua
en funció dels diferents usos que s’hi preveuen,
i proposta de tarifes a aplicar, amb detall dels
criteris seguits en la determinació del règim
tarifari.

f) Proposta de reglament d’explotació i po-
licia interior de la instal·lació portuària, així com
del pla d’emergència corresponent.

g) Programa de gestió ambiental del port.
h) Estudi justificatiu de la demanda, adap-

tat a les directrius que estableix el Pla de Ports

de Catalunya, en el qual es justifiqui la conve-
niència del port projectat per satisfer de manera
equilibrada la demanda existent en la zona afec-
tada. Aquest estudi ha d’incloure una anàlisi
comparativa de les diferents opcions existents
per satisfer aquesta demanda, de conformitat
amb els criteris establerts en el Pla de Ports de
Catalunya.

i) Estudi d’impacte mediambiental, que ha
d’incloure un estudi de fons marí, de l’impacte
sobre la dinàmica litoral, d’hidrogeologia de la
costa, de qualitat de les aigües interiors i exte-
riors del port i cartografia dels alguers de fane-
rògames marins limítrofes, així com les mesu-
res proposades per compensar l’impacte en els
recursos pesquers.

j) Estudi de dinàmica litoral.
k) Estudi hidrològic.
l) Quan per executar un projecte sigui neces-

sari utilitzar béns no inclosos en el domini pú-
blic marítim terrestre, cal que la persona sol·-
licitant acrediti documentalment la disponibilitat
dels terrenys afectats. En cas contrari, el projecte
ha de comprendre la relació individualitzada
dels béns i els drets necessaris als efectes expro-
piatoris, amb les dades següents:

Plànol parcel·lari, amb senyalització de les
finques individualitzades i el seu estat materi-
al i jurídic, indicant la línia d’atermenament del
domini públic marítim terrestre.

Identificació de qui n’ostenta la titularitat o
la seva representació legal i de totes aquelles per-
sones que tinguin algun dret susceptible d’in-
demnització sobre les finques afectades, amb
indicació del domicili de totes.

Valoració econòmica dels béns i drets afec-
tats.

m) Resguard acreditatiu de la constitució
d’una fiança provisional a la Caixa General de
Dipòsits, a favor de la direcció general compe-
tent en matèria de ports, per import d’un 2% del
pressupost de les obres i instal·lacions incloses
en el projecte bàsic.

7.2 En el cas que manqui part de la docu-
mentació esmentada en els apartats anteriors,
és d’aplicació el que estableix l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Article 8
Adequació i viabilitat

8.1 La direcció general competent en ma-
tèria de ports ha d’informar en un termini de tres
mesos sobre l’adequació de la proposta al Pla
de Ports de Catalunya i comprovar l’adequació
al planejament vigent. Si aquest tràmit és favo-
rable, s’ha de fer la confrontació sobre el terreny,
aixecant l’acta i els plànols de situació d’acord
amb el que preveu en l’apartat següent, i s’ha de
continuar el procediment. En cas contrari, s’ha
d’arxivar la sol·licitud, sense més tràmit que l’au-
diència a la peticionària.

8.2 Als efectes d’aixecar l’acta de confron-
tació, la peticionària, acompanyada del perso-
nal tècnic que consideri convenient, s’ha de pre-
sentar al lloc on es vol executar el projecte amb
els plànols corresponents. També hi acudirà, per
part de l’Administració, la persona responsable
de la tramitació del projecte acompanyada pel
personal tècnic corresponent. Durant l’acte de
confrontació s’ha d’examinar la viabilitat del
projecte i la seva adequació al medi, i se n’ha
d’aixecar l’acta, on ha de constar el nom i càr-

rec de les persones assistents, el lloc i data de la
reunió i totes les observacions de les quals les
parts vulguin deixar constància. A l’acta s’hi ha
d’annexar el plànol corresponent, en el qual, en
el seu cas, s’ha de fer constar, per part de la re-
presentació de l’Administració, les modificaci-
ons i esmenes necessàries per adequar el pro-
jecte al medi on s’ha d’executar l’obra. Aquesta
acta l’han de signar totes les persones assistents.

Article 9
Aportació de documentació

La peticionària ha d’aportar a la direcció
general competent en matèria de ports, en un
termini no superior als vint dies hàbils a comptar
des de l’aixecament de l’acta de confrontació,
nou exemplars més de tota la documentació
esmentada en l’apartat 1 de l’article 8.

Article 10
Informació institucional

10.1 El projecte, amb la documentació an-
nexa, s’ha de sotmetre per un període de dos
mesos a informe, preceptiu pel que fa a les se-
ves competències, dels organismes següents:

Ens locals en l’àmbit territorial dels quals es
preveu la construcció.

Departament de la Generalitat competent en
matèria d’esport.

Departament de la Generalitat competent en
matèria d’urbanisme.

Departament de la Generalitat competent en
matèria de pesca.

Departament de la Generalitat competent en
matèria de turisme.

Departament de la Generalitat competent en
matèria de protecció civil.

Departament de la Generalitat competent en
matèria de medi ambient.

Administració competent en matèria de de-
fensa i marina mercant.

10.2 Transcorregut el termini de dos mesos
sense rebre els informes corresponents, es con-
tinua la tramitació, llevat que es tracti d’un in-
forme determinant per a la resolució del pro-
cediment, cas en el qual és d’aplicació el que
disposa l’article 83.3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

10.3 La direcció general competent en ma-
tèria de ports pot sol·licitar lliurement informes
a qualsevol altra entitat o organisme oficial, si
considera que l’execució del projecte pot afectar
les seves competències.

Article 11
Informe d’adscripció

Quan per executar el projecte sigui necessari
ocupar terrenys de domini públic marítim ter-
restre no adscrits a la comunitat autònoma, s’ha
de sol·licitar a l’administració estatal amb com-
petències sobre el domini públic marítim terres-
tre l’informe d’adscripció d’acord amb el que
disposa la normativa vigent aplicable.

Article 12
Aprovació tècnica

A la vista de l’expedient, la direcció general
competent en matèria de ports ha d’analitzar la
documentació aportada, la viabilitat del projec-
te, el resultat de la informació institucional i, si
és el cas, ha d’aprovar tècnicament el projecte
en el termini de quatre mesos.
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Article 13
Informació pública

13.1 Una vegada notificada a la peticionà-
ria l’aprovació tècnica del projecte, l’expedient
complet, amb l’estudi d’impacte i la relació dels
béns i drets afectats, s’ha de sotmetre a informa-
ció pública per un període de trenta dies hàbils
mitjançant la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari de circu-
lació habitual en l’àmbit territorial de referèn-
cia i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en l’àm-
bit territorial del qual s’ubica el projecte. Aquest
procediment d’informació pública ho és també
a efectes de la tramitació del procediment d’ava-
luació d’impacte ambiental.

13.2 Finalitzat el termini d’informació pú-
blica s’ha de donar trasllat a la peticionària de
les al·legacions rebudes per tal que en un termini
de 15 dies hàbils al·legui, si així ho desitja, allò
que consideri adient per a la defensa dels seus
interessos.

13.3 Transcorregut aquest termini, la direc-
ció general competent en matèria de ports ha de
valorar i pronunciar-se, en un termini de dos
mesos, sobre les al·legacions i observacions re-
budes. L’acord s’ha de comunicar a les persones
interessades, ja sigui de manera individualitzada,
o conjunta pel total d’al·legacions.

Article 14
Declaració d’impacte mediambiental

L’expedient complet s’ha de trametre al de-
partament de la Generalitat competent en ma-
tèria de medi ambient per tal que emeti la decla-
ració d’impacte mediambiental, de conformitat
amb la normativa vigent.

Article 15
Projecte constructiu

Una vegada notificat a la peticionària el re-
sultat de la declaració d’impacte mediambien-
tal, aquesta té un termini màxim de cinc mesos
per presentar el projecte constructiu de les obres
i instal·lacions objecte de la concessió, en el qual
s’han d’incloure les mesures mediambientals
aprovades i les observacions i prescripcions de
qualsevol tipus que de manera expressa, i de
resultes de la tramitació, indiqui l’administra-
ció portuària.

Article 16
Oferta de condicions

16.1 En el termini de dos mesos des de la
presentació del projecte constructiu, la direcció
general competent en matèria de ports ha de
sotmetre a l’acceptació de la peticionària les
condicions i prescripcions a partir de les quals
es pot atorgar la concessió.

16.2 El plec de condicions i prescripcions ha
de ser acceptat o rebutjat per la peticionària en
el termini d’un mes. En el cas que es presentin
observacions, la direcció general competent en
matèria de ports disposa d’un mes per valorar-
les i sotmetre-les novament a la peticionària per
a la seva acceptació o rebuig en la seva totali-
tat en un termini de 15 dies hàbils.

16.3 La no-acceptació de les condicions, o
el desistiment de la sol·licitud, comporta la pèr-
dua de la fiança dipositada, llevat que obeeixi
a un increment del cost del projecte a conse-
qüència de les modificacions imposades per
l’Administració. Aquesta circumstància ha de
ser justificada per la persona interessada i va-
lorada per la direcció general competent en

matèria de ports. En cap cas es pot considerar
que existeix aquesta sobrepuja si l’increment és
inferior al 10% del pressupost del projecte.

Article 17
Canvi de titularitat de la sol·licitud de concessió

Amb anterioritat al sotmetiment de condi-
cions i prescripcions, la direcció general com-
petent en matèria de ports pot autoritzar, de
manera excepcional, el canvi de titularitat de
la sol·licitud de concessió, prèvia petició justi-
ficada, sempre que es compleixin els requisits
següents:

Que el canvi de titularitat es fonamenti en
raons d’interès general o social degudament
acreditades, o en la participació d’una adminis-
tració pública afectada territorialment.

Que es produeixi la subrogació expressa del
nou sol·licitant en tots els drets, deures i obliga-
cions dimanants del procediment en curs.

Que el nou sol·licitant ofereixi garanties de
solvència per no posar en perill la viabilitat de
l’actuació, en els termes que preveu l’article 7.

Article 18
Resolució

18.1 Una vegada acceptades les condicions
i prescripcions per part de la peticionària, la
direcció general competent en matèria de ports
ha d’elaborar una proposta de resolució relativa
a l’aprovació definitiva del projecte constructiu
i a l’atorgament de la concessió administrativa.
La resolució de l’expedient correspon al conse-
ller de Política Territorial i Obres Públiques o
al Govern de la Generalitat, de conformitat amb
l’ordre competencial establert en l’article 6 de
la Llei de ports de Catalunya.

18.2 L’aprovació del projecte implica la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocu-
pació temporal o l’expropiació forçosa dels béns
i drets afectats, si és el cas, per l’objecte del pro-
jecte.

18.3 La resolució s’ha de publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ha de
notificar, en el termini de deu dies hàbils, a la pe-
ticionària, a les persones interessades i a la resta
d’administracions públiques amb competènci-
es per raó del territori o de la matèria.

18.4 Atorgada la concessió, la concessio-
nària ha de presentar el títol constitutiu al Re-
gistre de la Propietat, als efectes de la seva ins-
cripció en els termes que preveu la legislació
hipotecària, en el termini de dos mesos a comp-
tar des de la notificació de la resolució d’apro-
vació definitiva del projecte i atorgament de la
concessió.

Article 19
Fiança definitiva

19.1 En el termini d’un mes a comptar des
de la notificació de la resolució d’atorgament de
la concessió administrativa, la concessionària ha
d’incrementar davant la Caixa General de Di-
pòsits la fiança provisional fins al 20 per 100 del
pressupost de les obres i instal·lacions correspo-
nents a la infraestructura portuària, d’acord amb
el pressupost inclòs en el projecte constructiu
aprovat definitivament per l’organisme compe-
tent.

19.2 A proposta de la concessionària, i
d’acord amb el plec de condicions generals de
la concessió, es pot acordar la devolució esgla-
onada de la fiança definitiva. La direcció general
competent en matèria de ports ha d’aprovar la

proposta, garantint que no quedi desvirtuada la
finalitat de la fiança. La devolució esglaonada
l’ha d’acordar la direcció general competent en
matèria de ports, prèvia certificació d’obra feta,
signada conjuntament pel tècnic director o tèc-
nica directora de l’obra i pel tècnic o tècnica
designat per la direcció general competent en
matèria de ports, en el termini màxim d’un mes
des de la seva sol·licitud.

19.3 Una vegada aprovada l’acta de reco-
neixement final de les obres, s’ha de retornar,
a petició de la concessionària, la part que encara
resti de la fiança definitiva dipositada, llevat
l’equivalent al 2% del valor del projecte cons-
tructiu, que passa a ser garantia definitiva de
gestió dels serveis portuaris concedits.

19.4 Si durant la vigència de la concessió
administrativa s’imposen a la concessionària
penalitats o indemnitzacions, i s’han de fer efec-
tives mitjançant l’execució d’una part de la fi-
ança dipositada o de la seva totalitat, el conces-
sionària ha de reposar o ampliar, en el termini
d’un mes a comptar des de la notificació cor-
responent, la fiança en la quantia que l’admi-
nistració portuària acordi. L’incompliment
d’aquesta obligació és causa de resolució de la
concessió.

SECCIÓ 4
Ports naturals

Article 20
Règim de gestió

Els ports naturals s’han d’organitzar en uni-
tats de gestió, mitjançant la figura de la concessió
administrativa.

Article 21
Sol·licitud

21.1 Els ajuntaments en l’àmbit territorial
dels quals es troba l’àrea destinada a port natural
han de presentar davant la direcció general
competent en matèria de ports una sol·licitud per
gestionar el port acompanyada de la documen-
tació següent:

Projecte de delimitació de la zona de servei
portuària.

Projecte redactat per un tècnic o tècnica com-
petent que detalli, si és el cas, les instal·lacions
marítimes necessàries de suport a l’ancoratge de
les embarcacions.

Estudi justificatiu de la demanda estacional,
adaptat al Pla de Ports de Catalunya, que jus-
tifiqui la conveniència d’autoritzar el port na-
tural.

Estudi d’impacte mediambiental del port
natural, que ha d’incloure l’estudi del fons marí
i cartografia dels alguers de fanerògames marins
limítrofes.

Proposta de gestió del port natural que inclo-
gui el projecte de reglament d’explotació i po-
licia, i l’estudi econòmic i financer amb detall del
règim tarifari previst.

21.2 En el cas que manqui una part de la
documentació esmentada en l’apartat anterior,
és d’aplicació el que estableix l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Article 22
Tramitació

22.1 La documentació corresponent s’ha de
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sotmetre a informe dels organismes següents per
un termini d’un mes:

Departament de la Generalitat competent en
matèria de pesca.

Departament de la Generalitat competent en
matèria de medi ambient.

Departament de la Generalitat competent en
matèria d’urbanisme.

Administració competent en matèria de de-
fensa i marina mercant.

22.2 Simultàniament, i pel mateix període,
s’ha de sotmetre a informació pública mitjançant
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un diari de circulació habitual en
l’àmbit territorial de referència i al tauler d’anun-
cis de l’ajuntament en l’àmbit territorial del qual
se situï el port natural.

22.3 El projecte corresponent, amb la seva
documentació annexa, s’ha de trametre a l’ad-
ministració estatal competent en matèria de
domini públic marítim terrestre per tal que in-
formi, en el termini de dos mesos, sobre l’ads-
cripció a la Generalitat del domini públic afectat
pel port natural, de conformitat amb la norma-
tiva vigent aplicable. Aquesta adscripció té efec-
tes exclusivament per a la finalitat a la qual està
vinculada.

22.4 Correspon al conseller o consellera de
Política Territorial i Obres Públiques, a proposta
de la direcció general competent en matèria de
ports, l’aprovació definitiva dels projectes dels
ports naturals i l’atorgament de concessió admi-
nistrativa per a la seva explotació.

Article 23
Termini i condicions d’atorgament

23.1 Els ajuntaments poden gestionar els
ports naturals de manera directa o indirecta, per
qualsevol dels mitjans reconeguts per la legis-
lació vigent. En qualsevol cas, l’ajuntament és
el responsable directe davant l’administració
portuària de la gestió, explotació i policia del
port natural.

23.2 Les concessions corresponents a ports
naturals s’atorguen per un període màxim de
deu anys.

23.3 L’explotació dels ports naturals, per la
seva pròpia naturalesa, té caràcter estacional i
es destina a satisfer una demanda puntual ha-
bitual. La resolució d’atorgament ha de concre-
tar el període de funcionament del port, que no
pot ser superior al comprès entre el 15 de març
i el 30 de setembre de cada any. En tots els ca-
sos, la làmina d’aigua ha de quedar totalment
lliure de qualsevol instal·lació o ocupació fora
dels períodes expressament autoritzats.

23.4 En la resolució s’ha de fixar l’obliga-
ció de constituir un dipòsit suficient per garantir
l’aixecament de les instal·lacions fora de la tem-
porada autoritzada i la restitució del domini
públic a la seva situació inicial.

23.5 La gestió i explotació d’un port natu-
ral genera el corresponent cànon d’explotació
a favor del departament de Política Territorial
i Obres Públiques, de conformitat i amb els efec-
tes previstos en l’article 68.7 de la Llei de ports
de Catalunya.

Article 24
Prohibició d’ancoratges i fondejos de temporada
fora dels ports naturals

Es prohibeixen amb caràcter general els an-
coratges i fondejos de temporada fora dels ports
naturals i de les aigües adjacents als ports.

SECCIÓ 5
Dàrsenes

Article 25
Sol·licitud i tramitació

25.1 Les persones físiques o jurídiques, pú-
bliques o privades, interessades a obtenir una
concessió administrativa per a la construcció, ex-
plotació o construcció i explotació d’una dàrse-
na, o per a l’ampliació d’una ja existent, s’han
d’ajustar, pel que fa a la documentació necessària
i als requisits de tramitació, al règim previst en
la secció 3 d’aquest capítol.

25.2 Ports de la Generalitat és l’ens compe-
tent per tramitar les concessions administrati-
ves relatives a les dàrsenes en l’àmbit del domini
públic portuari que li sigui adscrit.

SECCIÓ 6
Instal·lacions marítimes i marines seques

Article 26
Sol·licitud i tramitació

26.1 Les persones físiques o jurídiques in-
teressades en la construcció o la modificació,
explotació o construcció i explotació d’una ins-
tal·lació marítima competència de la Generalitat,
o d’una marina seca no inclosa dins la zona de
servei d’un port, han d’aportar, juntament amb
la sol·licitud, la documentació següent per quin-
tuplicat:

a) Informes d’institucions financeres, comp-
tes anuals o declaració relativa a la xifra global
de negocis, als efectes d’acreditar la solvència
econòmica i financera del sol·licitant.

b) Avantprojecte o projecte bàsic, redactat
per un tècnic o tècnica competent i visat pel seu
col·legi professional, que ha d’incloure una me-
mòria justificativa i descriptiva amb les dades
més significatives i el detall dels terminis d’exe-
cució; plànols de situació, d’emplaçament, to-
pogràfic i de planta, amb detall de les obres i
instal·lacions projectades a escala suficient; in-
formació fotogràfica de la zona, i pressupost
desglossat. El visat no és necessari quan la pe-
ticionària sigui una administració pública i el
projecte estigui redactat pels seus serveis tèc-
nics.

c) Projecte de pla de delimitació de la zona
de servei.

d) Estudi justificatiu de la demanda, adap-
tat a les directrius que estableix el Pla de Ports
de Catalunya, en el qual es justifiqui la conve-
niència de l’actuació projectada per satisfer de
manera equilibrada la demanda existent en la
zona afectada.

e) Estudi d’impacte mediambiental, amb
inclusió d’estudi del fons marí, i cartografia dels
alguers de fanerògames marins limítrofes.

També ha d’incloure un estudi de l’impacte
sobre la dinàmica litoral, d’hidrogeologia de la
costa, de qualitat de les aigües interiors i exte-
riors del port i un programa de gestió ambien-
tal, quan el projecte s’hagi de sotmetre a avalu-
ació d’impacte ambiental.

f) Proposta de reglament d’explotació i po-
licia, i estudi econòmic financer amb detall del
règim tarifari previst.

Quan el projecte s’ha de sotmetre a una ava-
luació d’impacte ambiental, també ha d’incloure
un estudi de l’impacte sobre la dinàmica litoral,
d’hidrogeologia de la costa, de qualitat de les
aigües interiors i exteriors del port i un programa
de gestió ambiental.

26.2 En el cas de les marines seques i altres
instal·lacions marítimes que requereixin l’exe-
cució d’obres fixes, s’ha de presentar també la
documentació següent:

a) Estudi de dinàmica litoral.
b) Estudi hidrològic.
c) Plànols on figuri la classificació i qualifi-

cació urbanística del sòl i subsòl a ocupar.
d) Certificació de disponibilitat dels terrenys

no inclosos en el domini públic marítim terrestre
o, en el seu cas, un annex d’expropiacions en els
termes establerts en l’article 7.1.l) d’aquest Re-
glament.

e) Estudi econòmic financer.
f) Justificació d’haver constituït davant la

Caixa General de Dipòsits, a favor de la direc-
ció general competent en matèria de ports, una
fiança corresponent al 2% del valor total de les
obres d’instal·lacions projectades.

26.3 En el cas que la sol·licitud la formulin
societats mercantils o entitats de caràcter asso-
ciatiu, s’han d’identificar els seus accionistes o
els socis promotors.

26.4 En el cas que manqui part de la docu-
mentació esmentada en l’apartat anterior, és
d’aplicació el que estableix l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 27
Adequació i viabilitat

La direcció general competent en matèria de
ports ha d’informar en un termini de dos mesos
sobre l’adequació de la proposta al Pla de Ports
de Catalunya i sobre la seva viabilitat. Si aquest
tràmit és favorable, ha de fer la confrontació del
projecte sobre el terreny. En cas contrari, s’ha
d’arxivar la sol·licitud sense cap altre tràmit que
l’audiència a la peticionària.

Article 28
Informació institucional i informació pública

28.1 La documentació corresponent s’ha de
sotmetre a informe dels següents organismes per
un termini d’un mes:

Ens locals en l’àmbit territorial dels qual es
preveu la instal·lació.

Departament de la Generalitat competent en
matèria de pesca.

Departament de la Generalitat competent en
matèria de medi ambient.

Administració competent en matèria de de-
fensa i marina mercant.

28.2 En el supòsit previst en l’apartat 2 de
l’article 26 s’ha de sol·licitar en el mateix termini
un informe al departament de la Generalitat
competent en matèria d’urbanisme.

28.3 Simultàniament, i pel mateix període,
s’ha de sotmetre a informació pública mitjançant
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un diari de circulació habitual en
l’àmbit territorial de referència, i en el tauler
d’anuncis de l’ajuntament en l’àmbit territorial
del qual s’ubica la instal·lació marítima. Aquest
procediment d’informació pública ho és tam-
bé a efectes de la tramitació del procediment
d’avaluació d’impacte ambiental.

Article 29
Informe d’adscripció

Quan per executar el projecte sigui necessari
ocupar terrenys de domini públic marítim ter-
restre no adscrits a la comunitat autònoma, s’ha
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de sol·licitar a l’administració estatal amb com-
petències sobre el domini públic marítim terres-
tre l’informe d’adscripció d’acord amb el que
disposa la normativa vigent aplicable.

Article 30
Declaració d’impacte mediambiental

En el cas que l’actuació comporti l’execució
d’obres fixes en el domini públic marítim terres-
tre, o altres obres marítimes que puguin alterar
la costa, el projecte, juntament amb la documen-
tació complementària, s’ha de trametre al de-
partament de la Generalitat competent per
emetre la declaració d’impacte mediambiental,
de conformitat amb la normativa vigent.

Article 31
Resolució

Correspon al conseller o consellera de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, a proposta de
la direcció general competent en matèria de
ports, la resolució sobre l’aprovació definitiva
del projecte i l’atorgament de la concessió ad-
ministrativa per a la construcció, explotació o
construcció i explotació de marines seques i
altres instal·lacions marítimes.

Article 32
Garantia d’explotació

En el termini d’un mes a comptar des de la
notificació de la resolució, la concessionària
haurà de dipositar davant la Caixa General de
Dipòsits, a favor de l’administració portuària,
una fiança de gestió corresponent al 2% del
valor de les obres i instal·lacions.

CAPÍTOL 3
Explotació del domini públic portuari

Article 33
Règim general

33.1 La responsabilitat de l’explotació i
conservació del port, dàrsena o instal·lació ma-
rítima davant l’administració portuària recau en
la persona titular de la concessió administrati-
va, que pot gestionar-la de qualsevol de les ma-
neres reconegudes per la llei.

33.2 Ports de la Generalitat gestiona el do-
mini públic portuari que li sigui adscrit, de con-
formitat amb el que estableix l’article 7 de la Llei
5/1998, de ports de Catalunya.

33.3 Els contractes que de conformitat amb
l’article 60 de la Llei de ports de Catalunya es
formalitzin entre la concessionària i terceres
persones, físiques o jurídiques, amb l’objecte de
cedir-los temporalment l’ús i gaudi d’elements
portuaris no reservats a l’ús públic tarifat són
contractes de dret privat, i no comporten cap
relació jurídica amb l’administració portuària.
La formalització d’aquests contractes en cap
cas eximeix la concessionària de la seva res-
ponsabilitat única davant l’administració por-
tuària.

33.4 El concessionari, prèviament a l’ator-
gament dels contractes previstos en l’apartat
anterior, ha de trametre a l’administració por-
tuària competent un contracte tipus. L’adminis-
tració ha de comprovar si el contracte tipus pro-
posat s’ajusta a les clàusules de la concessió i hi
ha de donar la seva conformitat en el termini
d’un mes. Transcorregut aquest termini sense
que hi hagi pronunciament exprés, s’entén que
la conformitat ha estat atorgada.

El coneixement per l’administració portuà-
ria d’aquests contractes en cap cas comporta un
canvi de titularitat de la concessió administra-
tiva ni eximeix la responsabilitat única de la con-
cessionària.

Article 34
Transmissió de la concessió

34.1 La transmissió de la concessió, en els
termes que estableix l’article 62 de la Llei de
ports de Catalunya, requereix autorització prè-
via expressa de l’administració portuària com-
petent. A aquests efectes, la concessionària ha
d’adreçar-li una sol·licitud en la qual es manifesti
la voluntat de transmetre la concessió adminis-
trativa, acompanyada de la declaració de la part
cessionària de subrogar-se en tots els drets i
deures que dimanin de la concessió. A la sol·-
licitud s’hi ha d’adjuntar documentació acredi-
tativa de la personalitat del cessionari i de la seva
solvència, de la manera que preveu l’article
7.1.a) i b) d’aquest Reglament. L’administració
portuària pot exigir l’aportació d’altres dades i
documents complementaris que cregui conve-
nients per tal d’acreditar-ho. El títol de transmis-
sió de la concessió s’ha d’inscriure al Registre
de la Propietat i s’ha de comunicar a l’adminis-
tració portuària.

34.2 La transmissió de les concessions ator-
gades per Ports de la Generalitat en el domini
públic portuari que té adscrit queda subjecta
també als requisits que s’estableixen en l’arti-
cle 83.1 de la llei 5/1998, de ports de Catalunya,
i d’acord amb la legislació de contractes de les
administracions públiques. L’efectivitat de la
transmissió s’ha de comunicar a Ports de la Ge-
neralitat.

34.3 L’administració portuària competent
s’ha de pronunciar en relació amb l’autoritza-
ció sol·licitada en el termini de dos mesos. Trans-
corregut aquest termini sense pronunciament
exprés, s’ha d’entendre denegada l’autorització.

Dintre d’aquest mateix termini, l’administra-
ció portuària pot optar per exercir el dret de
tempteig que preveu l’article 62.1 de la Llei. El
dret de retracte el pot exercir en el termini de
tres mesos a comptar des que l’administració
portuària té coneixement que s’ha fet la trans-
missió, mitjançant la comunicació prevista en
l’apartat 1 d’aquest article, sempre que concorrin
raons d’interès públic.

34.4 La persona titular de la concessió ad-
ministrativa ha de notificar a la direcció gene-
ral competent en matèria de ports o a Ports de
la Generalitat, amb caràcter previ a la seva for-
malització, qualsevol contracte o canvi de socis
i sòcies o partícips que suposi l’entrada de ter-
cers en l’explotació de la concessió. L’adminis-
tració portuària competent pot oposar-s’hi mit-
jançant un acord motivat quan consideri que pot
afectar la correcta explotació de la concessió.

Article 35
Modificació de concessions

35.1 Durant la vigència d’una concessió ad-
ministrativa, la direcció general competent en
matèria de ports o el Comitè Executiu de Ports
de la Generalitat poden, a petició de la conces-
sionària, autoritzar modificacions que no com-
portin una ampliació de la zona de servei ni
edificacions no previstes en el projecte de
construcció.

35.2 Les obres de manteniment, reparació
i rehabilitació d’una concessió administrativa,

així com les de millora que no impliquen can-
vis substancials respecte als projectes aprovats,
poden ser autoritzades sense cap altre tràmit per
la direcció general competent en matèria de
ports o pel Comitè Executiu de Ports de la Ge-
neralitat.

35.3 No tenen la consideració de modifica-
ció els projectes que comporten una ampliació
del domini públic marítim terrestre adscrit, o la
construcció d’obres o instal·lacions que puguin
produir una alteració del domini públic marítim
terrestre, o afectar la costa i la seva regressió,
casos en els quals cal atenir-se a la tramitació pre-
vista en la secció 3 del capítol 2 d’aquest Regla-
ment.

35.4 No tenen la consideració de modifica-
ció els projectes que comporten l’ocupació del
domini públic portuari ja adscrit amb obres i
instal·lacions no previstes en el projecte de cons-
trucció, cas en el qual la tramitació s’ha d’ajustar
al previst en el capítol 4 d’aquest Reglament.

Article 36
Constitució de garanties

En els termes que estableixen els articles 62.2
i 83.2 de la llei de ports de Catalunya, la cons-
titució d’hipoteques o altres drets de garantia
sobre els drets i obligacions dimanants de les
concessions, així com el seu eventual embarga-
ment, requereix en tots els casos autorització
prèvia del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques, mitjançant la direcció general
competent en matèria de ports, o de Ports de la
Generalitat.

Article 37
Espais d’ús públic

37.1 D’acord amb el que disposa l’article
60.4 de la Llei de ports de Catalunya, s’ha de
reservar com a mínim un 10% del nombre to-
tal d’amarratges d’un port a l’ús públic tarifat
per a ús d’embarcacions d’esbarjo (actual llis-
ta 7) transeünts. Aquests amarratges han de que-
dar degudament identificats en el pla de delimi-
tació de la zona de servei portuària.

37.2 Qualsevol modificació en la ubicació
o disposició d’aquests amarratges requereix
autorització de la direcció general competent en
matèria de ports, o de Ports de la Generalitat.

37.3 L’ocupació per part dels i les transeünts
dels amarratges d’ús públic tarifat comporta
l’obligació d’acreditar la tarifa portuària corres-
ponent. A aquest efecte, la direcció general
competent en matèria de ports ha de fixar anu-
alment l’import màxim exigible per dia d’esta-
da per a cada instal·lació o grup d’instal·lacions,
el qual ha d’estar disponible i a la vista al tau-
ler d’anuncis del port.

37.4 La zona destinada a l’ús públic tarifat
ha d’estar convenientment senyalitzada, d’acord
amb la normativa aprovada pel Departament de
Política Territorial i Obres Públiques.

37.5 La concessionària, o el responsable de
la gestió del port, ha de portar el registre de totes
les embarcacions que ocupen la zona d’ús pú-
blic tarifat, detallant com a mínim la matrícula
de l’embarcació, identificació del patró i els dies
d’estada. Les dades actualitzades del registre han
de ser trameses semestralment a la direcció
general competent en matèria de ports o a Ports
de la Generalitat, i sempre que li siguin reque-
rides expressament.

37.6 L’ocupació dels amarratges d’ús públic
tarifat per embarcacions diferents a les d’esbarjo
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en trànsit (actual llista 7) només pot obeir a cir-
cumstàncies excepcionals i requereix l’autorit-
zació prèvia de l’administració portuària.

37.7 Els amarratges d’ús públic tarifat no
poden ser ocupats per la mateixa embarcació per
un període superior a quinze dies en tempora-
da alta, o a tres mesos en temporada baixa. A
aquests efectes, es considera temporada alta la
compresa entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.

CAPÍTOL 4
Utilització del domini públic portuari

Article 38
Concessions en domini públic portuari adscrit a
Ports de la Generalitat

38.1 Tota ocupació del domini públic por-
tuari adscrit a Ports de la Generalitat per un
termini superior a tres anys o per un altre d’in-
ferior però amb obres o instal·lacions no des-
muntables s’ha de fer mitjançant l’atorgament
d’una concessió administrativa.

38.2 A la sol·licitud corresponent s’hi ha
d’adjuntar la documentació següent:

Documentació acreditativa de la personali-
tat del sol·licitant.

Projecte bàsic, amb plànols de planta i alçats,
memòria justificativa i descriptiva, programa
d’execució, i pressupost estimat desglossat, per
quadriplicat.

Estudi econòmic financer detallat en el qual
es justifiqui la viabilitat de la inversió a fer en
funció del termini previst.

Resguard acreditatiu de la constitució d’una
garantia provisional a la Caixa General de Di-
pòsits, a favor de l’administració portuària com-
petent, per import d’un 2% del pressupost de les
obres i instal·lacions.

38.3 Ports de la Generalitat ha de sol·licitar
un informe d’adequació al planejament urbanís-
tic vigent a l’ajuntament corresponent, que hau-
rà de ser emès en el termini d’un mes. En cas
contrari, es podrà continuar la tramitació. Tan-
mateix, no es poden atorgar concessions admi-
nistratives per a ocupacions que s’oposin al pla
especial que desenvolupa el sistema portuari o,
en cas que aquest no estigui aprovat definitiva-
ment, al pla de delimitació de la zona de servei
portuària, sense la modificació prèvia dels ins-
truments urbanístics corresponents.

38.4 També ha de sol·licitar l’informe de les
altres administracions i organismes públics o
privats les competències o interessos dels quals
puguin resultar afectats per l’atorgament de la
concessió.

38.5 Ports de la Generalitat ha de resoldre
la sol·licitud motivadament, fixant les condici-
ons, les prescripcions i el termini que han de regir
la concessió administrativa. L’eficàcia del títol
d’atorgament resta condicionada a l’obtenció de
la llicència municipal corresponent, de confor-
mitat amb l’article 30.4 de la Llei de ports de
Catalunya, i de la resta de permisos exigibles per
raó de l’activitat a desenvolupar.

Article 39
Autoritzacions en domini públic portuari adscrit
a Ports de la Generalitat

39.1 L’ocupació del domini públic portua-
ri adscrit a Ports de la Generalitat amb béns
mobles o instal·lacions desmuntables, o per la
realització d’activitats no habituals, requereix
autorització prèvia de Ports de la Generalitat.

S’entén per instal·lacions desmuntables les que
requereixen, com a màxim, obres puntuals de
fonamentació, constituïdes per elements prefa-
bricats, mòduls, plafons o similars, que es muntin
i desmuntin sense necessitat de demolició. S’en-
tén per ocupació amb béns mobles la que es
produeix pel seu estacionament de manera con-
tinuada o, en tot cas, per un termini superior a
un dia. S’entén per activitats no habituals aque-
lles relacionades amb esdeveniments esportius,
culturals o socials, industrials, comercials o de
prestació de serveis al públic no vinculats direc-
tament amb l’activitat portuària.

39.2 La persona interessada ha d’adreçar un
escrit de sol·licitud a Ports de la Generalitat
detallant les activitats a desenvolupar, les carac-
terístiques de les instal·lacions desmuntables i
el seu pressupost estimat, la superfície a ocupar
i el termini durant el qual se sol·licita l’ocupa-
ció, que no pot ser superior a tres anys. En el cas
que la sol·licitud quedi vinculada a una activi-
tat lucrativa, s’haurà de presentar un estudi
econòmic financer de l’explotació.

39.3 Ports de la Generalitat ha de sol·licitar
un informe de l’ajuntament corresponent quan
les competències d’aquest puguin resultar afec-
tades; l’ajuntament l’ha d’emetre en el termini
de deu dies.

39.4 Ports de la Generalitat ha de fixar en
el títol d’atorgament les condicions i prescrip-
cions que regulen l’autorització i el seu termi-
ni, que no pot ser superior als tres anys. Així
mateix, ha de fixar, si escau, la garantia de ges-
tió que s’estableixi. L’eficàcia del títol d’atorga-
ment s’atorga sense perjudici i condicionada a
l’obtenció de les llicències municipals correspo-
nents i la resta de permisos exigibles i al paga-
ment de les taxes i impostos establerts en la le-
gislació de règim local.

Article 40
Autoritzacions en el domini públic portuari de
ports en règim de concessió administrativa

40.1 La direcció general competent en ma-
tèria de ports ha d’autoritzar les obres, edifica-
cions, instal·lacions desmuntables i no desmun-
tables i la realització d’activitats no habituals que
comportin ocupació del domini públic portua-
ri en ports en règim de concessió administrati-
va, previ informe de la concessionària, que l’ha
d’emetre en el termini d’un mes.

40.2 És d’aplicació a aquestes autoritzaci-
ons el que estableix l’article 38 quan es tracti
d’ocupacions per un termini superior a tres anys
o per un altre d’inferior però amb obres o instal·-
lacions no desmuntables.

40.3 És d’aplicació a aquestes autoritzaci-
ons el que estableix l’article 39 quan es tracti
d’ocupacions amb béns mobles o instal·lacions
desmuntables o per la realització d’activitats no
habituals.

Article 41
Senyals informadors

41.1 La instal·lació de rètols, tendals i se-
nyals indicatius de locals i empreses existents en
la zona de servei del port requereix l’autorització
prèvia de l’administració portuària.

41.2 Amb caràcter excepcional, l’adminis-
tració portuària competent pot autoritzar la
col·locació de rètols per part d’empreses o es-
tabliments vinculats, per raó de patrocini, me-
cenatge, subministrament o similar, amb actes

o esdeveniments esportius o culturals que amb
caràcter temporal o puntual es facin a la zona
de servei portuària.

41.3 L’administració portuària ha d’establir
en el títol d’autorització les condicions i carac-
terístiques que han de reunir els senyals indica-
dors, els rètols i tendals, que han de respondre
als principis d’uniformitat i d’integració en el
medi.

41.4 La responsabilitat que es derivi de la
instal·lació no autoritzada o de l’incompliment
de les condicions assenyalades en el títol és im-
putable a la concessionària i a l’anunciant.

CAPÍTOL 5
Extinció de la concessió

Article 42
Extinció de la concessió

La concessió administrativa s’extingeix per
venciment del termini concessional i per la resta
de causes recollides en els articles 64.2 i 75.1 de
la Llei de ports de Catalunya.

Article 43
Efectes de l’extinció

43.1 En extingir-se la concessió reverteixen
en l’administració portuària competent les
obres, instal·lacions i resta d’elements afectats
als serveis portuaris que integren la concessió
administrativa, gratuïtament i lliures de càrre-
gues, en els termes que preveu l’article 67 de la
Llei de ports de Catalunya.

43.2 Les obres, instal·lacions i la resta d’ele-
ments portuaris han de revertir en perfecte estat
de conservació i amb un funcionament adequat.
La concessionària pot retirar aquells elements
que no figuren en l’acta de reconeixement final
de les obres, sempre que no estiguin units d’una
manera fixa a l’immoble i que no es produeixi
una transgressió o deteriorament d’aquest.

43.3 En extingir-se la concessió administra-
tiva, l’administració portuària competent pot
acordar el manteniment o la retirada de les obres
i instal·lacions autoritzades, materials i equipa-
ments, no inclosos en el títol d’atorgament de
la concessió, i ha de notificar-ho expressament
a la concessionària amb anterioritat al venciment
del termini de concessió. En cas que s’acordi la
retirada, la concessionària ho ha de fer pel seu
compte i càrrec en el termini que se li indiqui a
l’efecte. Del compliment d’aquesta obligació en
responen les garanties constituïdes.

43.4 En el supòsit que la concessionària no
faci la demolició i retirada de les obres i instal·-
lacions, materials i equipaments, en els termes
i el termini establerts per l’administració portu-
ària, aquesta executarà subsidiàriament, a càr-
rec de la concessionària, els treballs no realitzats;
pot utilitzar, si és el cas, el procediment de cons-
trenyiment.

43.5 De la recepció dels béns revertits, se
n’aixecarà l’acta corresponent en presència de
la concessionària, si hi compareix. En l’acta s’in-
dicarà l’estat de conservació dels béns revertits,
especificant, si escau, els deterioraments que
presentin. En aquest cas, l’acta serveix de base
per instruir l’expedient corresponent, i s’hi ha
de concretar l’import de les reparacions neces-
sàries a càrrec de la concessionària, que pot exi-
gir-se, si escau, pel procediment de constrenyi-
ment.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3999 – 30.10.2003 21325

Article 44
Extinció per causa imputable a la concessio-
nària

44.1 L’administració portuària pot iniciar
expedient d’extinció anticipada de la concessió,
quan la concessionària incompleixi, per causa
que li sigui imputable, qualsevol de les condici-
ons o prescripcions en virtut de les quals se li va
atorgar la concessió administrativa, o qualsevol
de les disposicions legals vigents en matèria
portuària que comporti la resolució de la con-
cessió.

44.2 Són també causes d’extinció anticipada
per causa imputable a la concessionària:

La manca de pagament dels cànons per un
termini superior a un any.

La manca d’utilització de les obres i instal·-
lacions concessionats per un termini superior a
un any, quan no obeeixi a causa justa.

La realització d’obres en el domini públic
portuari sense autorització de l’administració
portuària.

La modificació de la destinació o finalitat
de la concessió administrativa, o d’elements
d’aquesta, sense l’autorització de l’adminis-
tració portuària.

La transmissió de la concessió sense autorit-
zació prèvia de l’administració portuària.

La constitució d’hipoteques o altres drets de
garantia sobre els drets i obligacions dimanants
de la concessió administrativa, sense autorització
de l’administració portuària.

44.3 En aquests casos, l’administració por-
tuària ha d’advertir a la concessionària l’existèn-
cia d’un incompliment que pot donar lloc a la
resolució de la concessió. La concessionària ha
de corregir la situació irregular dins del termi-
ni i en els termes indicats per l’administració.

Article 45
Tramitació

45.1 L’extinció anticipada de la concessió
s’inicia mitjançant un acord motivat de la direc-
ció general competent en matèria de ports, o de
Ports de la Generalitat.

45.2 S’ha de donar trasllat de l’acord a
l’ajuntament corresponent, i a les administra-
cions públiques i persones físiques o jurídiques
que tinguin la condició d’interessades en l’ex-
pedient d’extinció, per tal que en el termini d’un
mes formulin les al·legacions i observacions que
considerin convenients per a la defensa dels seus
interessos.

45.3 Finalitzada aquesta fase, l’administra-
ció portuària competent ha de valorar, en el
termini d’un mes, les al·legacions formulades i
formular l’expedient de taxació d’acord amb
l’article 47 d’aquest Reglament.

45.4 L’administració portuària ha de donar
tràmit d’audiència a la concessionària perquè
pugui al·legar, en un termini no superior als
quinze dies hàbils, el que consideri pertinent per
a la defensa dels seus interessos.

45.5 Formulada la proposta de resolució per
part de la direcció general competent en matèria
de ports, o per Ports de la Generalitat, s’ha d’ele-
var al conseller o consellera de Política Territo-
rial i Obres Públiques, que resoldrà definitiva-
ment, prèvia consulta a la Comissió Jurídica
Assessora, si escau.

45.6 La resolució definitiva sobre l’extinció
anticipada de la concessió s’ha d’adoptar en el
termini de sis mesos. Transcorregut aquest ter-
mini sense un pronunciament exprés, es produ-

eix la caducitat de l’expedient i l’arxivament de
les actuacions.

Article 46
Efectes de la resolució d’extinció per causa im-
putable a la concessionària

46.1 Als efectes que preveu l’article 65 de
la Llei de ports de Catalunya, la notificació de
la resolució d’extinció ha de fixar, atenent les cir-
cumstàncies concretes, el termini màxim ator-
gat a la concessionària per abandonar les instal·-
lacions.

46.2 Esgotat aquest termini, la direcció ge-
neral competent en matèria de ports o Ports de
la Generalitat han d’aixecar acta d’ocupació, en
la qual s’ha de deixar constància de l’estat de les
obres i instal·lacions i de les circumstàncies en
què s’ha produït l’ocupació. En cas que hi assis-
teixi l’antiga concessionària, podrà formular les
observacions que consideri oportunes. L’acta ha
de ser signada per totes les persones assistents.

46.3 En cas que es consideri necessari, el
director o directora general competent en ma-
tèria de ports o el/la gerent de Ports de la Ge-
neralitat poden sol·licitar dels cossos i forces de
seguretat l’assistència i suport per a portar a
terme l’ocupació.

46.4 Extingida la concessió, l’administració
portuària haurà de garantir la continuació de
l’explotació dels serveis portuaris, atenent la
situació generada i les repercussions que pugui
generar en els usuaris i usuàries.

46.5 L’administració portuària pot optar, en
el cas que no se’n reservi la gestió directa, en-
tre licitar la concessió en els mateixos termes,
condicions i termini fixats en el plec de condi-
cions en virtut de les quals es va atorgar la con-
cessió administrativa corresponent, o bé licitar
l’adjudicació d’una nova concessió.

46.6 L’extinció per causa imputable a la
concessionària comporta en tots els casos la
pèrdua de les garanties constituïdes.

Article 47
Expedient de taxació

47.1 Als efectes previstos en l’apartat b) de
l’article 65 de la Llei de ports de Catalunya,
s’han de prendre en consideració els aspectes
següents:

a) La taxació s’ha de fixar d’acord amb el
valor de les obres i instal·lacions no amortitza-
des incloses en l’acta de reconeixement final de
les obres, o autoritzades expressament per l’ad-
ministració portuària, actualitzant els preus del
projecte de conformitat amb les normes ofici-
als, i partint en tots els casos de la hipòtesi d’una
amortització lineal durant el període de vigència
de la concessió.

b) De l’import resultant se n’ha de deduir el
valor de les obres necessàries, si és el cas, per
reparar els desperfectes existents i deixar la
instal·lació en condicions idònies per ser utilit-
zada. En cas de discrepància, l’administració
portuària ha de sol·licitar un pressupost a tres
empreses del sector i fer-ne la mitjana ponde-
rada.

c) De l’import resultant se n’han de deduir
els deutes, degudament acreditats, que per qual-
sevol concepte mantingui la concessionària amb
l’administració portuària per motiu de la con-
cessió administrativa.

d) En cap cas s’han de valorar els beneficis
futurs o lucre cessant que deixi de percebre la
concessionària.

e) En els supòsits que regula l’apartat a) de
l’article 64.2 de la Llei de ports de Catalunya, als
efectes de la taxació s’han de valorar els bene-
ficis futurs que deixi de percebre la concessio-
nària, corresponents a l’any o exercici en curs,
prenent com a base la mitjana dels beneficis
obtinguts durant els darrers cinc anys o, en el seu
cas, els transcorreguts des de l’inici de la conces-
sió si són inferiors a cinc, degudament acredi-
tats mitjançant l’aportació de les declaracions
presentades a efectes fiscals davant l’adminis-
tració tributària.

f) L’expedient de taxació ha de ser aprovat
per l’administració portuària i té els efectes
pertinents en relació a les contraprestacions que
es deriven de l’extinció de la concessió i de l’ad-
judicació d’una nova concessió.

47.2 Prèviament a l’aprovació de l’expedi-
ent de taxació, s’ha d’atorgar tràmit d’audièn-
cia a la concessionària per tal que mostri la seva
conformitat o faci les al·legacions que consideri
pertinents, aportant, si escau, justificació docu-
mental.

CAPÍTOL 6
Continuació de l’explotació

Article 48
Continuació de l’explotació

48.1 Als efectes que preveu l’article 68 de
la Llei de ports de Catalunya, la concessionària
que vulgui continuar l’explotació del port o dàr-
sena una vegada finalitzat el termini de concessió
pot sol·licitar a l’administració portuària com-
petent l’adjudicació d’un contracte de gestió de
la concessió administrativa.

48.2 El que preveu aquest capítol no és
aplicable a les concessions que en finalitzar el
termini concessional perden, a conseqüència de
modificacions o reordenacions substancials
aprovades per l’administració portuària, la iden-
titat física i els trets que la configuraven.

48.3 La sol·licitud pot ser presentada a partir
que hagin transcorregut les dues terceres parts
del termini, i amb una antelació mínima de dos
anys abans que acabi.

48.4 La sol·licitud s’ha de presentar davant
la direcció general competent en matèria de
ports o de Ports de la Generalitat, acompanyada
de la documentació següent:

a) Estudi, signat per un tècnic o tècnica com-
petent, en què s’especifiqui l’estat actual de les
obres d’infrastructura i instal·lacions portuàri-
es, i projecte que inclogui les obres i actuacions
necessàries, si escau, per garantir l’òptima ex-
plotació de la concessió durant el nou termini
de concessió.

b) Documentació acreditativa de les inver-
sions fetes durant el període de concessió.

c) Proposta de millores projectades en la
instal·lació portuària i del seu finançament.

d) Projecte de sistema de gestió mediambi-
ental integral de la instal·lació, totalment adaptat
a les directrius vigents, incloses les que dimanin
de la legislació comunitària.

e) Reglament de policia i explotació de la
instal·lació portuària, si escau, i del règim de
gestió i explotació previst.

f) Relació de les persones titulars de drets
d’ús i gaudi sobre elements portuaris en el mo-
ment de presentar-se la sol·licitud, amb certifi-
cació de la concessionària de si es troben o no
al corrent de les seves obligacions per motiu del
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dret que ostenten, als efectes que preveu l’article
67.3 de la Llei de ports de Catalunya.

g) Proposta detallada de les tarifes que per
qualsevol concepte s’aplicaran als amarristes i
la resta d’usuaris i usuàries d’un dret d’ús pre-
ferent sobre els espais portuaris, amb desglos-
sament dels seus conceptes i criteris d’actualit-
zació.

h) Estudi econòmic financer que justifiqui la
viabilitat de l’explotació.

48.5 La direcció general competent en ma-
tèria de ports o Ports de la Generalitat han de
donar publicitat a la sol·licitud presentada mit-
jançant la publicació de l’anunci corresponent
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en un diari de circulació habitual en l’àmbit ter-
ritorial de referència i als taulers d’anuncis del
port i de l’ajuntament en el terme municipal del
qual es troba, per tal que en el termini de sis
mesos a comptar des de la data de la publicació
es puguin presentar altres sol·licituds per part
de tercers interessats a obtenir el contracte de
gestió de la concessió administrativa. En tots els
casos, les sol·licituds que eventualment es pre-
sentin han d’anar acompanyades de la documen-
tació fixada en l’apartat 4 d’aquest article. En
el cas que comportin una ampliació de la infra-
estructura portuària, cal aportar també la docu-
mentació que estableix l’article 7.1 d’aquest
Reglament.

48.6 Finalitzat el termini de sis mesos, la
direcció general competent en matèria de
ports o Ports de la Generalitat han d’iniciar
un concurs restringit entre els qui hagin pre-
sentat sol·licituds per a l’adjudicació de la
concessió.

Article 49
Concurs restringit

49.1 Aquest concurs restringit es regeix per
les normes sobre contractació administrativa
d’aplicació a la Generalitat de Catalunya.

49.2 En l’adjudicació, s’ha de tenir en comp-
te la proposta més beneficiosa en el seu conjunt,
segons els criteris objectius fixats en el plec de
clàusules administratives particulars del concurs,
que han de prendre en consideració, com a mí-
nim, els aspectes següents:

L’adequació de la proposta als criteris esta-
blerts en el Pla de ports de Catalunya.

L’interès públic i social de la proposta.
La integració del port en el marc del muni-

cipi on s’ubica.
La proposta de gestió ambiental de la instal·-

lació.
La viabilitat econòmica.

Article 50
Dret de tempteig

50.1 D’acord amb l’article 68.3 de la Llei de
ports, en el procediment de concurs restringit
s’ha d’atorgar un dret de tempteig, un cop for-
mulada la proposta d’adjudicació, a l’antiga con-
cessionària, sempre que compleixi els requisits
següents:

a) Que no hagi incomplert les condicions de
la concessió o la normativa portuària vigent
durant el termini concessional o, si escau, que
hagi procedit a reparar la situació alterada en
el termini i en els termes establerts per l’admi-
nistració portuària.

b) Que hagi gestionat satisfactòriament la
instal·lació durant el termini de la concessió. A
aquests efectes s’ha de valorar exclusivament la

documentació de l’expedient, en la qual s’han
d’acreditar suficientment els següents extrems:

La realització d’obres i actuacions de mante-
niment i millora de les instal·lacions.

L’adaptació a les directrius i recomanacions
vigents en matèria de gestió mediambiental.

L’obtenció de premis i guardons relacionats
amb la bona gestió de la instal·lació.

L’adopció de mesures d’integració i accessi-
bilitat per a minusvàlids.

La dinamització de la nàutica esportiva mit-
jançant l’organització d’esdeveniments cultu-
rals, esportius o recreatius o la col·laboració en
aquests.

Altres aspectes directament relacionats
amb el foment de les activitats portuàries i ma-
rítimes.

Haver procedit a corregir les deficiències
observades per l’administració portuària, de la
manera i en els terminis fixats a l’efecte.

50.2 El dret de tempteig permet a l’antiga
concessionària la possibilitat d’igualar les con-
dicions ofertes per qui hagi obtingut una millor
puntuació en el conjunt del concurs.

Article 51
Efectes del contracte de gestió de la concessió

51.1 En cas que el concurs no es resolgui a
favor de l’anterior concessionari, aquest no
manté cap dret sobre la concessió, i no pot re-
clamar cap tipus de rescabalament per danys i
perjudicis ni per cap altre concepte.

51.2 Si l’adjudicatari del contracte, ja es
tracti de l’antic concessionari o del guanyador
del concurs, no accepta les condicions generals
i particulars fixades per l’administració portu-
ària, caldrà atenir-se al que estableix l’article 68.6
de la Llei de ports de Catalunya.

51.3 El contracte de gestió de la concessió
comporta l’obligació d’acreditar el cànon d’ex-
plotació corresponent davant el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, d’acord
amb el que estableix l’article 68.7 de la Llei de
ports de Catalunya.

CAPÍTOL 7
Planificació portuària

SECCIÓ 1
Pla de Ports de Catalunya

Article 52
Tramitació

52.1 La formulació i la redacció del Pla de
Ports de Catalunya i de les seves modificacions
correspon al departament de Política Territorial
i Obres Públiques mitjançant la direcció gene-
ral competent en matèria de ports.

52.2 El text modificat s’ha de sotmetre a
informació pública durant un període de tren-
ta dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci
corresponent al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

52.3 S’ha de sotmetre igualment a informe
dels departaments de la Generalitat competents
en matèria de medi ambient, pesca, urbanisme,
turisme i esport, a l’ens públic Ports de la Ge-
neralitat, als ajuntaments afectats per raó del
territori, a les organitzacions associatives dels
ens locals i al ministeri competent en matèria de
domini públic marítim terrestre, per tal que in-

formin de la matèria relativa a les seves compe-
tències en el termini de dos mesos. En el mateix
termini s’ha de sol·licitar informe a les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, res-
ponsables de la gestió i explotació de ports,
dàrsenes, instal·lacions marítimes o marines
interiors que poden estar afectades per la mo-
dificació. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi emès l’informe corresponent, es poden
continuar les actuacions.

52.4 La direcció general competent en ma-
tèria de ports pot sol·licitar informe a qualsevol
altra entitat pública o privada o organisme oficial
quan consideri que poden quedar afectades les
seves competències o interessos.

52.5 Després de valorades les al·legacions
i observacions presentades, el conseller o con-
sellera de Política Territorial i Obres Públiques,
a proposta de la direcció general competent en
matèria de ports, elevarà la proposta de resolu-
ció al Govern de la Generalitat per a la seva
aprovació.

Article 53
Revisió

53.1 La formulació i la redacció de la revi-
sió del Pla de Ports de Catalunya correspon al
departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, mitjançant la direcció general compe-
tent en matèria de ports.

53.2 El text revisat serà sotmès a la trami-
tació que ha quedat establerta en l’article pre-
cedent.

Article 54
Actualitzacions

54.1 El departament de Política Territori-
al i Obres Públiques, a través de la direcció ge-
neral competent en matèria de ports, ha d’ac-
tualitzar, quan escaigui, els estudis i les dades
continguts en el Pla de Ports de Catalunya.
Aquestes actualitzacions no tenen caràcter de
modificació o revisió del Pla de Ports i no re-
quereixen la tramitació prevista en l’article 52
d’aquest Reglament.

54.2 Tenen la consideració d’actualitzacions:
a) L’actualització de les dades i estudis inclo-

sos en el Pla de Ports de Catalunya.
b) La incorporació de les modificacions di-

manants de l’aprovació de normativa autonò-
mica, estatal o comunitària, que afecti aspectes
inclosos en el Pla.

c) La modificació, a efectes operatius i d’efi-
càcia, dels indicadors de seguiment que s’esta-
bleixen en el Pla.

54.3 Les actualitzacions del Pla de Ports de
Catalunya s’han de fer, si escau, cada quatre
anys.

SECCIÓ 2
Ordenació de la zona de servei portuària

Article 55
Pla de delimitació de la zona de servei portu-
ària

55.1 Els projectes de construcció d’un port,
dàrsena o instal·lació marítima han de contenir
un pla de delimitació de la zona de servei por-
tuària. En el cas que es tracti de projectes d’am-
pliació o remodelació, el pla de delimitació de
la zona de servei portuària ha d’abraçar la to-
talitat de l’àmbit portuari, de manera que subs-
titueixi l’existent anteriorment.
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55.2 El pla de delimitació de la zona de
servei portuària ha de definir d’una manera
precisa el seu perímetre, amb indicació de les
coordenades corresponents, i el detall de les
superfícies destinades als diferents usos i ac-
tivitats, pròpies i complementàries, que hi són
previstes.

55.3 L’aprovació definitiva per part dels
òrgans competents dels projectes constructius
porta implícita l’aprovació del pla de delimitació
de la zona de servei portuària corresponent.

55.4 Qualsevol modificació del pla de deli-
mitació de la zona de servei portuària s’ha de
presentar a la direcció general competent en
matèria de ports o a Ports de la Generalitat
per al seu informe i aprovació, si escau, en els
termes que preveu la Llei de ports de Cata-
lunya.

55.5 Les zones exemptes d’acreditar l’IBI,
d’acord amb el que preveu l’article 28.2 de la Llei
de ports de Catalunya, es delimiten en el pla de
delimitació corresponent de la zona de servei
portuària, convenientment aprovat.

Article 56
Pla especial

De conformitat amb el que preveu l’article 37
de la Llei de ports de Catalunya, el pla especi-
al que desenvolupa el sistema portuari s’ha de
tramitar i aprovar d’acord amb la legislació ur-
banística per al desenvolupament dels sistemes
urbanístics generals, amb les peculiaritats se-
güents:

1. La iniciativa per redactar-lo pot partir de
la corporació municipal o de l’administració por-
tuària, les qual també poden signar amb caràcter
previ un conveni de col·laboració en el qual es
prevegin els paràmetres generals pel que fa a
usos, edificabilitat i volumetries permeses,
d’acord amb l’ordenació general vigent i sense
interferir l’exercici de les competències portu-
àries. El conveni ha d’incloure també el règim
financer que es determini entre les parts sig-
nants.

2. Aprovat inicialment el pla especial, se n’ha
de donar trasllat al Ministeri de Medi Ambient
per tal que informi en matèria de la seva com-
petència de la manera i amb els efectes deter-
minats per la legislació vigent aplicable en ma-
tèria de costes.

3. Així mateix, s’ha de sol·licitar informe als
departaments de la Generalitat competents en
matèria de medi ambient i de pesca, d’acord amb
el que preveu l’article 37.2 de la Llei de ports de
Catalunya. Si en el termini d’un mes no s’emet
l’informe corresponent, es pot continuar la tra-
mitació.

4. Amb caràcter previ a l’aprovació defini-
tiva, el pla s’ha de trametre a l’administració
portuària competent per tal que, en un termi-
ni de dos mesos, emeti l’informe preceptiu i vin-
culant pel que fa als aspectes de la seva compe-
tència. El pla especial en cap cas pot aprovar-se
sense que s’hagi sol·licitat l’informe esmentat o
si aquest és desfavorable.

5. L’acord d’aprovació definitiva s’ha de no-
tificar al municipi afectat, a la concessionària o
gestor de la instal·lació portuària, a l’adminis-
tració portuària competent i a l’administració
estatal, i s’ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, juntament amb les
seves normes.

CAPÍTOL 8
Registre d’usos del domini públic portuari

Article 57
Registre d’usos del domini públic portuari

57.1 Depenent del departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques, es crea el Re-
gistre d’usos del domini públic portuari, en el
qual s’inscriuen les concessions administratives
sobre les quals la Generalitat té competències,
amb indicació de la persona titular, terme mu-
nicipal, superfície, objecte, termini concessional,
i cànons, així com de les diferents incidències que
es produeixin durant la vigència de la conces-
sió.

57.2 Les certificacions que s’emetin d’ofi-
ci o a instància de part sobre aspectes continguts
en aquest Registre tenen efectes probatoris pel
que fa a l’existència i contingut del títol admi-
nistratiu.

57.3 El tractament i la cessió de les dades
que conté aquest Registre, així com tot el que
fa referència a les mesures de seguretat i respon-
sabilitats, s’ha d’ajustar a la legislació vigent
sobre fitxers administratius i al tractament de
dades personals.

57.4 Aquestes dades podran ser utilitzades
per les institucions i organismes de caràcter
oficial i les administracions públiques per fer
tractaments estadístics desglossats per sexes i
edats, d’acord amb el que estableix la legislació
vigent.

(03.275.132)

DECRET
259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la
cèdula d’habitabilitat.

L’any 1983 la Generalitat de Catalunya va
regular els requisits mínims d’habitabilitat que
han de reunir els edificis d’habitatges mitjançant
dues normes: el Decret 346/1983, de 8 de juliol,
i el Decret 571/1983, de 28 de desembre. La
novetat que introduïen aquestes normes respec-
te a les que amb anterioritat regulaven la ma-
tèria era que posaven l’accent en què les condi-
cions d’habitabilitat d’un habitatge havien de
regir-se per paràmetres constructius i edificatoris
i no purament higienicistes.

De resultes de l’entrada en vigor de la Llei 24/
1991, de 29 de novembre, de l’habitatge, es van
introduir modificacions en les exigències dels
decrets de mínims d’habitabilitat abans esmen-
tats, i es va requerir el compliment de la obliga-
torietat dels mínims establerts tant en els habi-
tatges denominats lliures com en els que es
trobaven acollits a protecció oficial. També és
van introduir modificacions importants pel que
fa a la superfície de les sales, la zona de venti-
lació i d’il·luminació. L’última modificació
d’aquesta normativa que va tenir lloc pel De-
cret 28/1999, de 9 de febrer, tenia com a objectiu
una agrupació de les normes en un sol text i un
ajust de les exigències sobre el nombre d’ascen-
sors.

La modificació de la regulació de mínims que
ara es pretén té com a principal objectiu adap-
tar la tipologia dels habitatges, mitjançant fór-
mules més flexibles que les tradicionals, a la

necessitat que presenten col·lectius com els de
joves que no poden satisfer les seves necessitats
d’allotjament de manera adequada. A més a
més, com a millores constructives es tornen a
augmentar les superfícies de ventilació i les dels
patis, als quals donen les peces principals.

L’instrument mitjançant el qual s’efectua la
comprovació del compliment d’aquests requi-
sits és la cèdula d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat va ser regulada per
primera vegada per la Generalitat de Catalunya
l’any 1984, com la culminació d’un procés ini-
ciat amb l’establiment de les noves prescripci-
ons normatives sobre mínims d’habitabilitat
l’any 1983. La seva importància com a un ins-
trument més de la política d’habitatge ha que-
dat consagrada a la Llei 24/1991, de 29 de no-
vembre, de l’habitatge, que li atorga el paper
d’acreditar a més a més de l’habitabilitat, la
solidesa de l’edifici.

Ara que s’inicia una nova etapa d’exigènci-
es sobre mínims d’habitabilitat i que l’Adminis-
tració ha de continuar vetllant perquè els habi-
tatges compleixin i sobretot mantinguin unes
condicions d’habitabilitat dignes, es fa necessari
també establir una nova regulació de la cèdu-
la, amb la introducció com a novetat la seva vi-
gència temporal, per tal de potenciar el man-
teniment dels edificis en bones condicions i
l’obtenció gradual i progressiva d’aquest docu-
ment per tot el parc d’habitatges. Per últim, per
tal de no disminuir les condicions d’habitabili-
tat dels habitatges, es preveu que en la cèdula
consti el nombre de persones que es recomana
que poden ocupar els habitatges.

El fet de que ambdues normes tinguin una
connexió essencial entre si fa aconsellable que
la seva regulació consti en un sol text normatiu.

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, a proposta del
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL I
Dels requisits mínims d’habitabilitat

Article 1
Nivell d’habitabilitat exigible

1.1 Tots els habitatges de nova edificació, els
creats per reconversió d’antiga edificació o els
obtinguts com a conseqüència d’obres de gran
rehabilitació han de tenir, com a mínim, el ni-
vell d’habitabilitat objectiva d’habitatges de
nova edificació que és el que es defineix a l’apar-
tat 2 de l’annex 1 d’aquest Decret.

1.2 La resta d’habitatges han de complir el
nivell d’habitabilitat establert per als habitatges
usats, definit a l’apartat 3 de l’annex 1 d’aquest
Decret.

Article 2
Dades a incloure en els projectes

2.1 Als projectes d’habitatges s’ha de fer cons-
tar, per a cada habitatge, la superfície útil i el
nombre de peces que conté.

2.2 Als plànols del projecte se n’han d’indi-
car les peces, que han de complir el mínim d’ha-


