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1. Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 
 
a) Població afectada de forma directa o indirecta 
 
En aquest apartat s’aporta, d’una banda, una radiografia dels diferents sectors 
econòmics i lúdics que desenvolupen la seva activitat en els ports de competència 
de la Generalitat de Catalunya o en la seva àrea d’influència.  
 
D’altra banda, s’indica el pes que representen en la facturació de Ports de la 
Generalitat i es donen una sèrie de dades estadístiques per tal d’establir el context 
en què s’aplicarà l’Avantprojecte de Ports de Catalunya i les variacions que suposa 
en relació amb l’anterior Llei 5/1998, de 17 d'abril de ports de Catalunya i el Decret 
legislatiu 2/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text articulat de les taxes 
aplicables per Ports de la Generalitat. 
 
L’activitat econòmica que es produeix en els ports de Catalunya és una font de 
riquesa per al territori on s’ubiquen i, per extensió, per al conjunt de l’economia 
catalana. Des de l’activitat pesquera, que és la més tradicional, fins a les activitats 
aquàtiques més innovadores, als ports de Catalunya es realitzen un conjunt 
d’activitats sectorials molt diverses entre sí però a la vegada molt interrelacionades. 
 
L’impacte econòmic es calcula sobre dues variables bàsiques de l’activitat 
econòmica en els territoris: la producció (que s’aproxima amb la dada de facturació o 
xifra de negoci de les empreses) i l’ocupació.  
 
En l’annex 5 s’adjunta l’Estudi d’impacte socioeconòmic dels ports de la Generalitat 
on es pot comprovar la metodologia seguida i una anàlisi més exhaustiva de 
cadascuna de les activitats que resumim en els gràfics i quadres següents:  
 

IMPACTE TOTAL

IMPACTE DIRECTE
501,3 M€ 7.031 treb.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gràfic 1. Impacte directe i impacte total per sectors d'activitat 

 
Quadre 1. Identificació de la població afectada, de forma directa o indirecta 
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Sector pesquer 
 

 

Suposen 789 activitats empresarials, de les quals 768 són armadors i la resta 
confraries i empreses d’aqüicultura. Aquestes empreses ocupen a 2.427 
persones: 768 armadors, 1.416 tripulants, 182 a confraries i 61 que es 
dediquen a l’aqüicultura. 
 
El volum de negoci sumat de totes aquestes empreses és de 130,8 milions 
d’euros, per tant, la dimensió de les empreses és, en general, reduïda, amb 
una mitjana de 3 treballadors per empresa i 166 mil euros de facturació. El 
sector de la pesca té un impacte total sobre l’economia de 220,9 milions 
d’euros i de 3.155 llocs de treball. 
 

Sector comercial 
 

 

Les empreses del sector comercial dels ports centren la seva activitat en el 
negoci del trànsit de vaixells per a moviments de mercaderies. També 
s’inclouen les activitats de remolcadors i practicatge vinculades directament al 
desenvolupament de les tasques comercials. L’activitat comercial es 
desenvolupa en els ports de Palamós, Vilanova i la Geltrú, Sant Carles de 
la Ràpita i en el port industrial d’Alcanar. 
 
El conjunt de les activitats descrites genera un volum de negoci directe de 
69,1 milions d’euros anuals i una ocupació de 195 llocs de treball. Quan se 
suma l’impacte indirecte i induït, s’obté que l’impacte total del sector de 
transport comercial als ports de Catalunya és de gairebé 110 milions 
d’euros, amb una ocupació associada de 535 treballadors.   
 

Sector nàutic 
 

 

Els càlculs s’han realitzat a partir de la informació disponible per a 53 
empreses que operen en el sector nàutic, ja sigui dins l’àmbit de Ports de la 
Generalitat o sota la tutela directa del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Les dades agregades donen un volum total de negoci de 94 milions 
d’euros i 1.359 llocs de treball. Per tant, la dimensió mitjana de les 
empreses del sector nàutic a Catalunya està al voltant dels 25 llocs de treball, 
i la facturació mitjana per empresa se situa en 1,8 milions d’euros.  
 
El sector nàutic, tal com s’ha definit en aquest estudi, té un impacte sobre la 
producció agregada de l’economia catalana de 200 milions d’euros, i genera 
un efecte sobre l’ocupació de 2.257 llocs de treball. 

Sector turístic:Turisme 
local i creuers 
 

 

L’oferta empresarial d’aquest sector econòmic és d’aproximadament 146 
empreses, de les quals només dues es dediquen exclusivament als creuers i 
la resta són de turisme local. El nombre de treballadors en aquesta branca 
sectorial de l’activitat portuària suma 646 persones, la majoria també en el 
segment de turisme local, i la xifra de facturació total de les empreses assoleix 
els 49,2 milions d’euros, dels quals 48,3 corresponen a les activitats de 
turisme local i 827 mil euros a l’activitat de creuers. 
 
L’impacte econòmic generat pel sector de turisme marítim al conjunt de ports 
gestionats per la Generalitat de Catalunya és de gairebé 109 milions d’euros, 
amb una ocupació associada de més de 1.200 treballadors. 

Restauració 
 

 

A partir de la base de dades de Ports de la Generalitat i de la resta de ports 
analitzats, s’han identificat 167 empreses de restauració, que sumen una 
facturació total de 73,0 milions d’euros i ocupen a 1.575 persones. 
 
Si considerem la suma d’impactes, s’obté una xifra total de producció en el 
conjunt de l’economia derivada de la restauració als ports de 160,4 milions 
d’euros, amb una ocupació associada de 3.111 llocs de treball. 

 
 
 

Sector industrial El sector industrial té un paper fonamental en els ports per la seva 
transversalitat (dóna servei a la nàutica, la pesca, el turisme i el comerç), així 
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com per la seva repercussió en petits tallers de pintura, tapisseria, laminació, 
electrònica, etc., que treballen sovint de forma molt especialitzada per a 
drassanes i varadors. 
 
El sector industrial de suport portuari està configurat per un total de 123 
empreses, que ocupen a 738 persones. El volum de negoci agregat 
d’aquestes empreses s’estima en 62,7 milions d’euros. La dimensió 
empresarial mitjana d’aquest sector és reduïda, al voltant de 510 mil euros de 
facturació i 6 treballadors per empresa.  
 
L’impacte econòmic total, tenint en compte l’efecte indirecte i induït, ascendeix 
a 120 milions d’euros i 1.229 llocs de treball 

Altres serveis 
 

 

Bàsicament, s’estan considerant les empreses que desenvolupen activitats de 
gestió d’aparcaments, telefonia mòbil, projectes de recerca universitaris i tots 
aquells actes culturals, populars, esportius i formatius que tenen lloc en els 
ports. 
 
Aquestes empreses ocupen a 21 persones i tenen una facturació agregada 
de 8,7 milions d’euros de mitjana anual en el període 2011-2013. L’impacte 
total del sector d’altres serveis sobre la producció agregada de l’economia 
catalana és de 18,2 milions d’euros i sobre l’ocupació de 132 llocs de 
treball. 

 
L’exercici 2013 s’ha pres de referència per a la realització de la memòria econòmica, 
de la memòria d’avaluació d’impactes i per a la realització dels diferents estudis de 
valoració de terrenys i làmines d’aigua de la zona de serveis dels ports de gestió 
directa de Ports de la Generalitat així com per a la valoració dels terrenys i de la 
làmina d’aigua de la zona de serveis del ports esportius. Actualment, ja disposem de 
les dades corresponents a l’exercici 2014 i són les què utilitzarem per donar una 
visió del que representen els diferents sectors d’activitat en la configuració de l’import 
net de la xifra de negoci de Ports de la Generalitat. 
 

2013 2014 Import net xifra de 
negoci 13.791.244 € 14.555.254 €

 
Gràfic 2. Aportació a l'import net de la xifra de negoci per sectors Gràfic 3. Pes dels sectors d’activitat 
2013-2014 comparatiu 
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Els sectors d’activitat no es corresponen exactament en la seva configuració als 
analitzats en l’Estudi d’impacte, les principals variacions es comenten a continuació: 
 

• Els sectors pesquer (incloent aqüicultura), comercial, turístic (incloent turístic 
local, creuers i restauració) i industrial es correspondrien a l’activitat 
analitzada en l’estudi d’impacte amb la diferencia que en aquest punt només 
es consideren quan estan ocupant un espai o realitzant una activitat en els 
ports, per la qual cosa són objecte d’aplicació d’una taxa o tarifa. 
 

• En el sector nàutic, a part de la facturació derivada dels clubs nàutics, 
associacions esportives, ports esportius i grans dàrsenes esportives (gestió 
indirecta) també s’inclouen les taxes derivades de la gestió directa 
d’amarradors  per part de Ports de la Generalitat en base o de transeünts i 
que suposen 12.211 usuaris. 
 

• En el sector serveis s’inclou la repercussió als usuaris del consum realitzat en 
els subministrament d’aigua i electricitat on l’empresa actua d’intermediària de 
les companyies subministradores, alhora que posa les infraestructures 
s’ocupa del seu  manteniment  per poder possibilitar la prestació del servei. 

 
L’impacte dels diferents sectors d’activitat a nivell socioeconòmic no es correspon 
amb l’impacte pressupostari, mitjançant la seva aportació per taxes i tarifes 
derivades de l’ocupació del domini públic portuari i/o de la recepció de serveis 
prestats per l’empresa Ports de la Generalitat. 
 
b) Identificació del problema i establiment d’objectius 
 
Existeixen importants raons que aconsellen reformar el règim jurídic dels ports 
catalans amb la finalitat d’optimitzar el sector portuari, les seves circumstàncies 
territorials econòmiques i socials, donant prioritat a la prestació de serveis així com la 
necessitat de potenciar i optimitzar la utilització dels espais i la seva rendibilitat. 
 
S’han produït uns fonaments juridicopolítics que corroboren la necessitat de la 
reforma. Des d’un punt de vista jurídic, hi ha dos grups d’esdeveniments que han 
incidit sobre l’actual règim jurídic, un en el pla jurisprudencial on la regulació de les 
tarifes per serveis portuaris necessitava adequar el seu règim jurídic a la doctrina 
elaborada pel Tribunal Constitucional sobre el concepte de prestació patrimonial de 
caràcter públic i les seves relacions amb el principi de reserva de llei, també requeria 
emmotllar la regulació de les seves prestacions als conceptes i principis rectors del 
dret tributari. Dites necessitats en van resoldre a través del Text articulat de les taxes 
aplicables per Ports de la Generalitat, el qual inspira en gran part el règim tributari 
previst per tot el sistema portuari. 
 
A nivell legal han sobrevingut importants modificacions que afecten el règim jurídic 
dels ports catalans. L’entrada en vigor de noves disposicions sobre patrimoni de les 
administracions públiques, contractació administrativa, protecció del medi ambient i 
seguretat dels ports, entren en conflicte amb els elements normatius que proporciona 
de Llei 5/1998, de 17 d’abril. Així mateix cal tenir present el marc derivat de la 
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Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’accés al mercat 
dels serveis portuaris i la transparència financera dels ports, així com de la Directiva 
2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a 
l’adjudicació de contractes de concessió.  
 
Els objectius d’àmbit general de l’Avantprojecte que posteriorment es tradueixen en 
actuacions concretes són: 
 

• Actualitzar els principis de la política portuària de la Generalitat. 
• Articular un sistema portuari català adaptat a les noves realitats 

socioeconòmiques. 
• Posar les  infraestructures portuàries al servei de la promoció econòmica, 

industrial, turística i social del país. 
• Fixar un règim jurídic contractual adequat pel foment de les inversions en les 

infraestructures i els serveis portuaris. 
• Simplificar, des del punt de vista administratiu, la relació entre els operadors 

del sector i l’Administració portuària. 
• Garantir la sostenibilitat ambiental de les infraestructures i de les activitats que 

s’hi desenvolupen. 
• Definir una nova organització administrativa portuària. 
• Fixar les bases d’un sistema concessional més flexible i incentivador de les 

inversions. 
 
En aquest apartat cal consultar la Memòria economicofinancera de l’Avantprojecte 
de Llei de ports i de transport marítim i fluvial de Catalunya (Annex 1) i la Memòria 
d’avaluació de l’impacte de les mesures tributàries proposades en l’Avantprojecte de 
Llei de ports i de transport marítim i fluvial de Catalunya (Annex 2).  
 
Per disposar d’informació respecte als nous valors obtinguts dels terrenys, làmines 
d’aigua i instal·lacions portuàries cal consultar:  
 

• L’estudi de valoració dels terrenys i de la làmina d'aigua de la zona de serveis 
dels ports de gestió directa de Ports de la Generalitat (Annex 3) 

• L’estudi de valoració dels terrenys i de la làmina d’aigua de la zona de serveis 
del ports esportius (Annex 4) 

 
Per tal de facilitar la comprensió de les memòries s’adjunta un quadre resum de les 
diferents mesures proposades en l’Avantprojecte amb la identificació del problema i 
objectius. 
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Quadre 2. Identificació del problema i establiment d’objectius 

 Mesura proposada Problema Objectius 

1. Utilització de l'expressió 
<contracte> en el redactat 
de certs pressuposts de 
fet  

Amb motiu de la regulació del pressupost de 
fet de certes taxes demanials s'ha detectat 
el problema que el Decret legislatiu 2/2011 
no fa referència al terme genèric de 
<contracte> administratiu. 

Amb la present mesura l'objectiu 
que es persegueix és deixar clar 
que: 
 
(i) En la taxa per ocupació privativa 
del domini públic portuari (TO1) es 
subjecten les utilitzacions 
privatives del domini públic portuari 
encara que es sustentin en 
contractes administratius.  
 
(ii) En la taxa per entrada i estada 
de vaixells (TA1), s'exclouen de 
gravamen les utilitzacions dels 
béns demanials no gestionats 
directament per l'Administració 
portuària, encara que sigui 
mitjançant contracte administratiu.   

2. Supressió de l'art. 6 DLEG. 
2/2010, relatiu a 
l'actualització de tarifes via 
IPC 

En l'art. 6 del  DLEG. 2/2010 s’estableix el 
sistema d’actualització de tarifes via IPC 

S’opta pel criteri de modulació 
establert en l’article 113 de 
l’Avantprojecte. 

3. Fixació de bases 
imposables, tipus de 
gravamen i quotes fixes en 
les taxes demanials 

Les taxes per ocupació privativa del domini 
públic portuari, així com les taxes per al seu 
aprofitament especial vigents deriven d’un 
estudi de valors de terrenys i de miralls 
d’aigua realitzats en l’exercici 2006 i 
actualitzades per l’IPC. La valoració es va 
realitzar conforme a l’article 91 de la Llei 
5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, 
que es correspon amb els criteris 
metodològics establerts en l’article 5 del 
Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost. 
 
Per conèixer si existien desviacions 
importants entre els valors determinats en 
l’estudi anterior (2006),realitzat durant 
l’època del boom immobiliari i amb 
anterioritat al període de crisi econòmica, i 
els valors actuals de mercat, es va 
contractar un estudi de valoració dels 
terrenys i de la làmina d'aigua de la zona de 
serveis dels ports de gestió directa de Ports 
de la Generalitat ialtra per la valoració dels 
terrenys i de la làmina d’aigua de la zona de 
serveis dels ports esportius. 

Amb la present mesura l'objectiu 
que es persegueix és: (i) Dotar a la 
base imposable de la taxa 
d'ocupació privativa del domini 
públic portuari (TO1) d'unes 
valoracions actualitzades que 
comporten també l'actualització 
dels tipus de gravamen. (ii) Ajustar 
la tarifa de la taxa 
d'emmagatzematge (TO2) a les 
valoracions demanials 
actualitzades sense que es 
menyspreï el criteri de la 
continuïtat històrica. (iii) Igual 
ajustament es persegueix a la taxa 
per ocupació amb béns mobles 
(TO3). (iv) A la taxa per estada de 
vaixells a la zona de varador 
(TO4). (v) A la taxa per entrada i 
estada de vaixells (TA1). (vi) A la 
taxa de càrrega, descàrrega, 
transbord i trànsit de mercaderies 
(TA3M). (vii) A la taxa 
d'embarcament, desembarcament i 
trànsit de passatgers i vehicles en 
règim de passatge (TA3P). (viii) A 
la taxa de les embarcacions 
esportives o de lleure (TA5). (ix) A 
la taxa d'estacionaments de 
vehicles (TA6)  

4. Utilització de béns 
demanials en règim 
d'autorització, concessió o 
contracte administratiu 

El Decret legislatiu 2/2010 no contempla  
per mercaderies transportades per vehicles 
-TO2-, mobles -TO3-, bucs -TO4-, vehicles -
TA6-) què passa  quan la utilització privativa 
tingui lloc en infraestructures portuàries i 
altres béns de domini públic portuari en 
règim d'autorització, concessió o contracte 
administratiu.  

Quan la utilització privativa tingui 
lloc en infraestructures portuàries i 
altres béns de domini públic 
portuari en règim d'autorització, 
concessió o contracte 
administratiu, la taxa només és 
exigible si els béns mobles utilitzen 
de qualsevol forma béns de domini 
públic gestionats directament per 
l'Administració portuària. 
Amb la present mesura l'objectiu 
és excloure del gravamen la 
utilització per part de certs béns 
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(mercaderies transportades per 
vehicles -TO2-, mobles -TO3-, 
bucs -TO4-, vehicles -TA6-) de 
béns demanials no gestionats 
directament per l'Administració 
portuària. 

5. Reduccions en 
consideració al tipus de 
navegació 

A la vigent normativa de la taxa d'entrada i 
estada de vaixells (TA1) es contempla la 
reducció del 75 % quan la navegació 
s'efectuï per un vaixell de bandera membre 
de la UE amb Ceuta, Melilla, Illes Balears i 
les Canàries  [art. 46.2.3.a) DLEG. 2/20103] 
i la reducció del 50 % aplicable als vaixells 
de la UE que efectuïn navegació interior 
dins la UE [cfr. art. 46.2.3.b) DLEG. 
2/20103]. 

El problema que planteja tal 
normativa és que semblant 
discriminació no està prou 
justificada, ni quantitativament ni 
qualitativa, d'aquí que considerem 
oportú aplicar una única reducció 
molt més reduïda (del 10 per 100) 
que  beneficiï a tots els vaixells 
amb bandera d'un Estat membre 
de la Unió Europea, registrats al 
territori de la Unió i que efectuïn 
navegació interior a la Unió 
Europea (cfr. art. 152.2.3 de 
l'Avantprojecte). 

6. Referència genèrica a les 
infraestructures portuàries 

Amb motiu de la regulació de determinats 
aspectes de certes taxes demanials s'ha 
detectat el problema que el Decret legislatiu 
2/2011 utilitza frases com aquesta:  <ports, 
dàrsenes, marines interiors, instal·lacions 
portuàries i altres béns de domini públic>; 

En l’Avantprojecte, des d'un punt 
de vista tècnic, totes aquestes 
frases i d'altres similars s’han 
condensat en la simple expressió 
<infraestructures portuàries>. 

7. Supressió de la bonificació 
per vaixells turístics locals 

El Decret legislatiu 2/2010 contempla una 
bonificació del 10 % sobre la taxa d'entrada 
i estada de vaixells (TA1) aplicable als 
creuers turístics (art. 46.3.5). 
 

En l’Avantprojecte s’ha ampliat 
l’interval objecte de modulació de 
la taxa A1 de manera que al 
passar del tram de 10-20 GT al 
tram de 10 a 100 GT en l’aplicació 
del coeficient 0.85, s’està donant 
cabuda a tipologies 
d’embarcacions com són els 
vaixells turístics locals, per la qual 
cosa es pal·lia l’efecte de la 
supressió de la bonificació del 10 
% a l’hora que podrien beneficiar-
se de la bonificació del compromís 
de qualitat (10 %) si reuneixen els 
requisits. 

8. Progressivitat segons el 
calat dels vaixells 

A la taxa d'atracada de vaixells (TA2) 
tradicionalment es contempla com un factor 
corrector de la quota íntegra l'aplicació de 
determinat coeficient que depèn del calat 
del vaixell. El problema que s'adverteix amb 
l'escala de coeficients correctors contemplat 
per  l'article 53.1 del Decret legislatiu 2/2010 
estreba en que la seva progressivitat és 
massa minsa 

Per tal d’accentuar la progressivitat 
es substitueix l'escala de quatre 
trams per una de tres trams 
provocant que, comparativament, 
hi hagi un augment del gravamen 
pels vaixells de calat superior a 3 
metres i fins a 7 metres, i pels 
vaixells de calat superior a 8 
metres i fins a 12 metres (cfr. art. 
159.1 de l'Avantprojecte). 

9. No bonificació dels 
catamarans 

A la taxa d'atracada de vaixells (TA2) es ve 
contemplant una reducció de la quota 
íntegra als vaixells atracats en punta als 
molls [cfr. art. 53.2.3.a) DLEG. 2/2010]. El 
problema que s'adverteix és l’alta ocupació 
de les infraestructures que suposa aquesta 
tipologia d’embarcacions que es caracteritza 
per una mànega molt superior a la d’altres 
embarcacions tot i disposar d’eslores iguals 
o similars. 

D'aquí que s'estimi oportú excloure 
de la reducció als catamarans [cfr. 
art. 159.2.3.a) de l'Avantprojecte]. 
 

10. Benefici fiscal en funció 
del volum de mercaderies 
anual manipulat 

Un problema que es planteja en el transport 
marítim de mercaderies és el de la creixent 
competitivitat entre àrees portuàries. 

D'aquí que, als efectes de 
perseguir la fidelització dels tràfics 
de determinades mercaderies, es 
contempli la mesura consistent en 
aplicar una reducció sobre la quota 
íntegra de la taxa de càrrega, 
descàrrega, transbord i trànsit de 
mercaderies (TA3) que estigui en 
funció del volum de mercaderia 
anual manipulada per a cada codi 
o grup de codi associat a un trànsit 
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segons determini Ports de la 
Generalitat (cfr. art. 166.2.4 de 
l'Avantprojecte). 

11. Benefici fiscal per foment 
de l'exportació 

Un problema que es planteja en el transport 
marítim de mercaderies estreba en que els 
Ports siguin una porta de sortida eficaç per 
a les exportacions 

Als efectes de facilitar l'exportació 
de mercaderies via ports, es 
contempli una mesura consistent 
en aplicar una bonificació sobre la 
quota íntegra de la taxa de 
càrrega, descàrrega, transbord i 
trànsit de mercaderies (TA3) (cfr. 
art. 166.3.1 de l'Avantprojecte). 

12. Benefici fiscal en favor de 
tràfic estratègic 

Un problema que es planteja en el transport 
marítim de mercaderies estreba en que el 
trànsit dels ports és molt variat i no tot 
afecta per igual al mateix port i a la seva 
zona d'influència d'aquí que, als efectes de 
discriminar entre els diferents tipus de 
trànsit prioritzant aquells que es considerin 
estratègics, es vingui contemplant una 
bonificació sobre la quota íntegra de la taxa 
de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit 
de mercaderies (TA3) consistent en un 
percentatge localitzat per una escala que 
pondera, per una banda, si es tracta de la 
captació de nou tràfic o de consolidació d'un 
tràfic existent, i per altra banda, les tones de 
mercaderies (cfr. art. 60.3 del DLEG. 
2/2010). Ara bé, semblant articulació del 
benefici fiscal planteja el problema que es 
basa essencialment en l'aspecte quantitatiu 
consistent en el número de tones per 
captació de nou tràfic i en el número de 
tones per consolidació de tràfic 

Es vol discriminar en funció de 
l’interès estratègic del tràfic i no pel 
nombre de tones com es venia fent 
fins ara. No es discrimina segons 
l'aspecte qualitatiu consistent en 
l'interès estratègic que el tràfic 
pugui tenir per un determinat port o 
territori. Problema que s'intenta 
solucionar amb la nova redacció 
que de la present bonificació es 
dóna per l'Avantprojecte (cfr. art. 
166.3.2)  
 

13. Gravamen del productes 
procedents d'operacions 
de transferència o centres 
d'engreix 

En la taxa de la pesca fresca (TA4) planteja 
el fet que, mentre l'art. 71.2 del DLEG. 
2/2010 circumscriu el tipus especial -1%-  
als casos de producte d'aqüicultura 

A l'apartat b) de l'art. 177.2 de 
l'Avantprojecte estén l'aplicació del 
mateix tipus als productes 
procedents d'operacions de 
transferència o de centres 
d'engreix.] S’incorpora com una 
activitat realitzada mitjançant la 
utilització de les infraestructures 
portuàries l’activitat de descàrrega 
de peix procedent de les granges 
d’engreix considerada una activitat 
de transferència que es produeix 
des de la seva captura, 
manteniment en granges d’engreix 
i descàrrega en els ports per a la 
seva comercialització. 

14. Serveis addicionals de 
temporada 

Un problema que es planteja a la taxa de 
les embarcacions esportives i de lleure 
(TA5) estreba en que quan es tracta de la 
determinació de la quota íntegra relativa al 
domini públic gestionat directament per 
Ports de la Generalitat s'estableixen pel 
legislador determinats increments pels 
serveis d’aigua i d’electricitat i per la 
disposició de mort en atracada, però en 
canvi la normativa legal guarda silenci sobre 
els increments pels serveis addicionals de 
temporada (cfr. art. 77.1, segon paràgraf, 
del Decret legislatiu 2/2010), doncs es 
regulen com un mer preu privat.  

Front aquesta situació, la solució 
és molt simple: que sigui una 
norma amb rang de llei qui 
estableixi l'increment dels serveis 
addicionals de temporada, cosa 
que és el que es fa a 
l'Avantprojecte (cfr. art. 183.1, 
segon paràgraf).    
 

15. Límit qualitatiu a 
l'estimació objectiva  

Un problema que planteja l'aplicació del 
mètode de l'estimació objectiva és que es 
tracta d'un mètode especial front l'estimació 
directa que, segons estableix l'article 49.3 
de la LGT, és el mètode general. Cal que es 
delimitin els requisits que possibiliten 
l'aplicació de l'estimació objectiva com a 
mètode especial que és. La normativa 

L'Avantprojecte limita el mètode 
objectiu als vaixells amb una 
superfície ocupada que no superi 
els 100 m2 (cfr. art. 183.2, paràgraf 
cinquè). 
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actual de la taxa de les embarcacions 
esportives i de lleure (TA5) no contempla 
altre requisit que el formal de la prèvia 
sol·licitud (cfr. art. 77.2, segon paràgraf, 
Decret legislatiu 2/2010), es troba a faltar un 
requisit substantiu que circumscrigui 
l'aplicació d'aquest mètode als supòsits de 
menor importància. 

 
 
 
 
 
 
 

16. Superfície ocupada per 
una embarcació tipus 

Un problema que planteja la quantificació de 
l'estimació objectiva de la taxa de les 
embarcacions esportives i de lleure (TA5) 
estreba en que utilitza com a paràmetre la 
superfície ocupada per una embarcació 
tipus, havent-se de fixar els seus límits 
mínim i màxim. A la vigent normativa els 
límits es fixen entre 10 i 60 metres quadrats 
(cfr. art. 77.2 del Decret legislatiu 2/2010). 
Ara bé, s'ha advertit el problema que el límit 
màxim (60 m2) és massa reduït per tal de 
mantenir una quantificació equilibrada amb 
l'estimació directa. 

L'Avantprojecte contempla que el 
límit màxim passi a ser de 100 m2 
(cfr. art. 183.2). 
 

17. Fixació dels costos de les 
taxes per serveis 

Un problema queplantegen les taxes per 
serveis és la seva quantificació que gira al 
voltant dels costos legalment computables i 
com que aquests són susceptibles de 
variació, resulta necessària la seva 
actualització.  

Això és el que s'ha fet en les dues 
taxes per serveis que contempla la 
normativa portuària catalana:  (i) 
Taxa per utilització de la bàscula 
(TP1) (cfr. art. 88 del Decret 
legislatiu 2/2010, que es correspon 
amb l'art. 194 de l'Avantprojecte); i, 
(iii) Taxa de seguretat portuària 
(TP2) (cfr. art. 93 del Decret 
legislatiu 2/2010, que es correspon 
amb l'art. 199 de l'Avantprojecte). 

18. Taxa de rebuig La normativa europea que ens afecta es 
centra a la Directiva 2000/59/CE del 
Parlament europeu i del Consell de 27 de 
novembre de 2000 sobre instal·lacions 
portuàries receptores de deixalles 
generades per bucs i residus de càrrega, on 
en el seu article 8 se'n ocupa de les tarifes 
percebudes per les deixalles generades per 
bucs.  
 
L'esmentada Directiva europea ha estat 
traslladada a l'ordenament intern de l'Estat 
espanyol mitjançant el RD 1381/2002, de 20 
de desembre, sobre instal·lacions portuàries 
de recepció de deixalles generades pels 
bucs i residus de càrrega, on en el seu 
article 8 també s’ocupa de les esmentades 
tarifes. 

En l'Avantprojecte s’estableix una 
taxa per serveis de recepció 
obligatòria de deixalles generades 
pels vaixells o embarcacions que 
accedeixen per via marítima o 
fluvial a una infraestructura 
portuària de competència de la 
Generalitat. 
Qualsevol increment que es pugi 
produir en la facturació es 
destinarà en la seva totalitat a 
cobrir els costos derivats de fer-se 
càrrec d’aquestes deixalles 
generades pels bucs. 

 
 
c) Identificació de les opcions de regulació 
 
Per assolir els objectius que es pretenen cal una actuació normativa de rang legal 
que justifiqui plenament l’elaboració d’un avantprojecte de llei. El fet que bona part 
de les matèries objecte de regulació demandin aquest rang legal (contractació, 
domini públic, taxes, règim sancionador) justifica plenament el fet que no s’hagin 
avaluat altres opcions no legislatives, per tant, en tractar-se d’un àmbit sectorial 
substantiu, la forma triada ha de ser una norma legal de capçalera. 
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2. Anàlisi de l’impacte de les opcions de regulació considerades 

 
En aquest apartat cal consultar la Memòria economicofinancera de l’Avantprojecte 
de Llei de ports i de trànsit fluvial de Catalunya (Annex 1) i Memòria d’avaluació de 
l’impacte de les mesures tributàries proposades en l’Avantprojecte de Llei de ports i 
de trànsit fluvial de Catalunya (Annex 2).  
 
d) Informe de l’impacte pressupostari 
 
Per disposar d’informació respecte als nous valors obtinguts dels terrenys, làmines 
d’aigua i instal·lacions portuàries cal consultar:  
 

• L’estudi de valoració dels terrenys i de la làmina d'aigua de la zona de serveis 
dels ports de gestió directa de Ports de la Generalitat (Annex 3) 

• L’estudi de valoració dels terrenys i de la làmina d’aigua de la zona de serveis 
del ports esportius (Annex 4) 

 
Per tal de facilitar la comprensió de les memòries s’adjunta el quadre 3, resum de les 
diferents mesures proposades en l’Avantprojecte amb la valoració del seu possible 
impacte pressupostari en relació amb la normativa vigent i el quadre 4 on es detalla 
l’afectació de les mesures als diferents sectors que realitzen la seva activitat en els 
ports de la Generalitat. 
 
 

Quadre 3. Informe d’impacte pressupostari 
 Mesura proposada Normativa vigent versus Avantprojecte 

1. Utilització de l'expressió 
<contracte> en el redactat de 
certs pressuposts de fet  

L'impacte pressupostari de la present mesura és nul, doncs l'únic que fa és 
aclarir la intenció del legislador. 

2. Supressió de l'art. 6 DLEG. 
2/2010, relatiu a l'actualització 
de tarifes via IPC 

L'impacte pressupostari de la present mesura afectarà a tots els sectors per 
igual ja que no s’aplicarà l’IPC de forma automàtica en la determinació de les 
taxes d’un any a un altre,  sinó que s’haurà de fer amb criteris més vinculats a 
l’evolució de l’activitat portuària i de la situació econòmica del  moment. 

3. Fixació de bases imposables, 
tipus de gravamen i quotes 
fixes en les taxes demanials 

Es fixa un tipus de gravamen superior en relació amb l'aigua i a les obres i es 
manté l’aplicat als terrenys, però a l’haver obtingut unes valoracions 
sensiblement inferiors i l’aplicació de bonificacions fa preveure que els 
ingressos es mantindran en uns imports similars als actuals.  

4. Utilització de béns demanials 
en règim d'autorització, 
concessió o contracte 
administratiu 

De la memòria econòmica del present Avantprojecte es dedueix que aquesta 
mesura no suposa un impacte pressupostari considerable en cap de les taxes 
que afecta, com són la taxa d'emmagatzematge de mercaderies (TO2), la taxa 
per l'ocupació del domini públic amb béns mobles destinats a la prestació de 
serveis portuaris específics o al desenvolupament d'activitats econòmiques 
(TO3), la taxa d'estada de vaixells a la zona de varador  (TO4) i la taxa 
d'estacionament de vehicles (TA6).  

5. Reduccions en consideració al 
tipus de navegació 

Per una banda, la supressió en l'Avantprojecte de la reducció del 10 % de la 
quota íntegra en el cas de mercaderies que tinguin per origen i destinació un 
estat membre de la UE. Com que en el 2013, aquesta reducció va ser de 
46.277,49 €,es pot estimar que la seva supressió suposarà uns majors 
ingressos per semblant quantitat. 
Per altra banda, la supressió en l'Avantprojecte de la reducció del 20 % de la 
quota íntegra en el cas de mercaderies que tinguin per origen o destí Ceuta, 
Melilla, les Illes Balears i les Canàries suposarà un mínim impacte pel poc pes 
que té aquesta tipologia de navegació. 

6. Referència genèrica a les 
infraestructures portuàries 

L'impacte pressupostari de la present mesura és nul, doncs l'únic que fa és 
aclarir la intenció del legislador. 
 

7. Supressió de la bonificació per Tal i com s'explica a la memòria economicofinancera, l'import d'aquesta 
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vaixells turístics locals bonificació a la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1) pel 2013 és de 
5.802,75 €. La seva supressió podria suposar d’entrada, un augment, però que 
quedarà pal·liat pels efectes de la ampliació d’interval en funció del calat 
establert en el punt 8 “progressivitat segons calat de vaixells” que juga a favor 
d’aquesta tipologia d’embarcacions i a part es pot beneficiar de la bonificació 
de qualitat que pot suposar una reducció en la facturació. 

8. Progressivitat segons el calat 
dels vaixells 

Tal i com s'explica a la memòria economicofinancera, l'import d'aquesta 
mesura en la taxa d'atracada de vaixells (TA2) suposarà, en comparació amb 
la normativa actualment aplicable, les següents variacions en la quota íntegra 
depenent del calat dels vaixells:   
(i) Vaixells de calat superior a 3 m i fins a 7 m.: increment del 25 %, (ii) Vaixells 
de calat superior a 8 m i fins a 12 m.: increment del 100 %. i (iii) Resta de 
vaixells: cap variació. 

9. No bonificació dels catamarans Tal i com s'explica a la memòria economicofinancera, malgrat no tenir dades 
sobre semblant reducció, tot indica que l’import és molt escàs, i que per tant la 
seva eliminació tindrà poca incidència en la recaptació de la taxa d'atracada de 
vaixells (TA2). 

10. Benefici fiscal en funció del 
volum de mercaderies anual 
manipulat 

D’entrada suposarà una reducció en la facturació que quedarà més o menys 
pal·liat en funció de l’èxit de la mesura al poder captar major volum de 
mercaderia. 

11. Benefici fiscal per foment de 
l'exportació 

Tal com indiquen les estadístiques anuals de tràfic de mercaderies elaborades 
per Ports de la Generalitat, la pràctica totalitat de la càrrega es destina a 
l'exportació. 
Si tenim en compte que l'import recaptat per la present taxa en concepte de 
càrrega va ser de 329.754,12 €, tindrem que aplicant-li el percentatge del 10 % 
la bonificació ascendirà a 32.975,41 € 

12. Benefici fiscal en favor de tràfic 
estratègic 

La bonificació actual consisteix en un percentatge localitzat per una escala que 
pondera, per una banda, si es tracta de la captació de nou tràfic o de 
consolidació d'un tràfic existent, i per altra banda, les tones de mercaderies.  
En canvi, la bonificació prevista a l'article 166.3.2 de l'Avantprojecte té un 
pressupost de fet diferent, puix depèn del que el Comitè Executiu de Ports de la 
Generalitat qualifiqui amb caràcter anual com a trànsit prioritari o estratègic i de 
les condicions que exigeixi. Tanmateix, el seu percentatge també serà fixat per 
l'esmentat Comitè amb el límit màxim del 40%.  
Donades les característiques de la present bonificació, resulta pràcticament 
impossible fer una mera previsió del què representarà el seu import. En tot cas, 
no s'espera que sigui massa significatiu.  

13. Gravamen del productes 
procedents d'operacions de 
transferència o centres 
d'engreix 

Donat que el mecanisme quantificador previst a l'Avantprojecte és molt similar 
al vigent i que les variacions són a la pràctica poc significatives, tot fa preveure 
que els ingressos seran també molt similars.  

14. Serveis addicionals de 
temporada 

L'única diferència està en que a l'Avantprojecte es regula com a increment de 
la present taxa el servei addicional de temporada, que fins ara es cobra com a 
preu privat, cosa que pot provocar un lleuger augment en la recaptació de la 
taxa, però que, òbviament, es compensa amb la disminució del preu privat. 

15. Límit qualitatiu a l'estimació 
objectiva  

16. Superfície ocupada per una 
embarcació tipus 

A l'Avantprojecte es preveu una quantificació de la quota íntegra primària 
pràcticament idèntica a la que es contempla a l'art. 77.2, paràgrafs cinquè a 
vuitè, del DLEG. 2/2010, cosa per la qual entenem que el seu import serà molt 
similar.  Tan sols cal destacar com a novetats de l'Avantprojecte que, per una 
banda s'introdueix una limitació a l'estimació objectiva al preveure que 
aquesta no s'aplicarà als vaixells de més de 100 m2 i, per altra banda, 
s'amplia el límit màxim del vaixell tipus al passar de 60 a 100 m2. En tot 
cas, es tracta de mesures que difícilment suposaran un efecte significatiu en la 
recaptació de la taxa 

17. Fixació dels costos de les taxes 
per serveis 

i) En relació a la taxa per utilització de la bàscula (TP1). L’any 2013 es van 
produir un total de 7.844 pesades. En la seva totalitat van ser fetes en jornada 
ordinària i amb mercaderies procedents o amb destí a la instal·lació portuària, 
corresponent 7.832 a mercaderies i 12 a altres supòsits. D’acord amb les 
tarifes que es proposen, les 7.832 pesades amb mercaderies al tipus de 3,86 €, 
donarien una recaptació de 30.231€, mentre que les 12 pesades restants al 
tipus de 4,15 € donarien una recaptació de 49,80€. Un total doncs, de 
30.281,32 €, xifra aquesta que pràcticament equival a la recaptació del 2013, 
xifrada en 30.124,44 €, doncs tan sols suposa un lleuger augment del 0,52 %. 
Tenint en compte que els costos previstos són de 30.920,23 €, el dèficit tarifari 
es xifra en termes absoluts en 638,91€. 
(ii) En relació a la taxa de seguretat portuària (TP2).Amb una previsió de 
35.000 passatgers als que se'ls hi apliqui la tarifa de 0,67 €, la recaptació serà 
de 23.450,00 €. (Aquesta recaptació dóna per cobrir àmpliament els costos 
directes (que ascendeixen a 22.167,00€), però no la resta de costos que, com 
sabem, són els costos generals (amb un import de  14.260,03 €) 
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18. Taxa de rebuig El producte de la recaptació de la taxa cànon resta afectat íntegrament a 
sufragar el cost del servei de recepció de deixalles generades per vaixells que 
presten les instal·lacions portuàries de titularitat de la Generalitat, en facin ús o 
no, amb la finalitat de reduir els abocaments al mar dels residus generats pels 
vaixells i embarcacions 

 
Les mesures proposades en l’Avantprojecte i descrites en el punt 1.b d’aquest 
document des del punt de vista pressupostari,no tindran una incidència directa en els 
recursos materials i personals que s’hauran de destinar per a la seva consecució. 
 

Quadre 4. Impacte pressupostari per sectors d’activitat 
 
 

Mesura proposada Sector 
pesquer 

Sector 
comercial 

Sector 
nàutic 

Sector 
turísti

c 

Sector 
industrial 

1. Utilització de l'expressió <contracte> en el redactat 
de certs pressupòsits de fet  

No té afectació 

2. Supressió de l'art. 6 DLEG. 2/2010, relatiu a 
l'actualització de tarifes via IPC 

x x x x x 

3. Fixació de bases imposables, tipus de gravamen i 
quotes fixes en les taxes demanials 

x x x x x 

4. Utilització de béns demanials en règim 
d'autorització, concessió o contracte administratiu 

No té afectació 

5. Reduccions en consideració al tipus de navegació  x  x  
6. Referència genèrica a les infraestructures 

portuàries 
No té afectació 

7. Supressió de la bonificació per vaixells turístics 
locals 

   x  

8. Progressivitat segons el calat dels vaixells  x  x  
9. No bonificació dels catamarans   x x  

10. Benefici fiscal en funció del volum de mercaderies 
anual manipulat 

 x    

11. Benefici fiscal per foment de l'exportació  x    
12. Benefici fiscal en favor de tràfic estratègic  x    
13. Gravamen del productes procedents d'operacions 

de transferència o centres d'engreix 
x 

    

14. Serveis addicionals de temporada   x   
15. Límit qualitatiu a l'estimació objectiva    x   
16. Superfície ocupada per una embarcació tipus   x   
17. Fixació dels costos de les taxes per serveis  x  x  
18. Taxa de rebuig  x  x  

 
 
e) Informe d’impacte econòmic i social 
 
En aquest punt cal tenir present l’apartat 1 d’aquest document quan es definia la 
població afectada i el pes dels diferents sectors d’activitat en els ports de Catalunya. 
 
Els ports gestionats per la Generalitat han contribuït al manteniment de més de 
12.000 llocs de treball i han generat prop de mil milions d’euros de producció, el 
0,4% de l’ocupació de Catalunya i el 0,5% del PIB català, respectivament. 
 
Potser el seu pes sobre el conjunt de l’economia catalana ens pot semblar baix 
comparativament amb altres sectors econòmics, però sens dubte la repercussió de 
les activitats portuàries sobre les economies locals i comarcals de molts municipis 
del litoral català són cada vegada més importants pel seus impactes directes i 
indirectes en la generació de llocs de treball i  en la producció. 
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Al final dels anys noranta, les activitats del sector marítim de Catalunya van iniciar 
una reactivació important amb uns ritmes de creixement significatius que va durar 
fins a l’inici de la crisi econòmica. Però fins i tot amb l’extensió de la crisi, alguns dels 
sectors del mar han resistit millor que el conjunt de sectors econòmics, malgrat que 
també és cert que algunes activitats s’han alentit o estancat i d’altres han registrat un 
impacte negatiu molt important, com és el cas del retrocés en la compra-venda 
d’embarcacions, sobretot noves, que ha tingut un efecte negatiu sobre el comerç 
nàutic i les activitats industrials relacionades (construcció, reparacions i manteniment 
d’embarcacions). Tanmateix, el retrocés de les activitats marítimes ha estat, en 
conjunt, més moderat que el del global de l’economia i el 2014 ja mostren una 
reactivació. 
 
Les mesures proposades volen atraure projectes que dinamitzin l’entorn portuari 
amb les conseqüents generacions de sinergies de caràcter social i econòmic en el 
municipi que pertanyen, establint el marc en el que s’ha de desenvolupar la 
col·laboració pública i privada per tal de captar finançament privat per a la realització 
d’infraestructures, fomentant el tràfic de mercaderies, continuant fomentant activitats 
com la pràctica de la vela, incentivant millors pràctiques mediambientals i de qualitat 
i mantenir l’afluència total registrada en els ports per a la realització de tot tipus 
d’activitats culturals, populars, esportives, formatives i lúdiques. 
 

Quadre 5.  Impacte econòmic i social 
Tots els sectors 
d’activitat 

La mesura 2 d’actualització de les taxes sense vincular-ho a l’IPC 
beneficiarà, al nostre entendre, als diferents sectors d’activitat pel que fa a 
l’augment o disminució s’establirà en funció de criteris més empresarials per 
fomentar determinades activitats o valorant l’evolució i objectius futurs de 
determinats sectors i assegurar la seva continuïtat. 
La mesura 3 vol establir una base imposable més justa en funció de la 
valoració actual dels terrenys, làmina d’aigua i instal·lacions i establir uns 
tipus en ordre a potenciar les activitats estrictament portuàries alhora que 
les activitats atípiques tenen uns tipus més elevats. En aquest punt cal 
indicar que la quota resultant en tot cas és més baixa que la vigent i que en 
tot cas serà d’aplicació els nous atorgament de concessions i autoritzacions. 

Sector pesquer 
 

Mesura 13 es manté igual i incorpora un nou supòsit de gravamen del 
productes procedents d'operacions de transferència o centres d'engreix. No 
s’incorpora cap càrrega al sector i l’aportació del sector a nivell econòmic i 
social estarà en funció de la seva capacitat de comercialització de les 
captures que realitzi i així poder mantenir la important estructura laboral que 
actualment presenta. 
Durant l’exercici 2014 a les llotges dels ports que gestiona l’empresa s’han 
desembarcat 24.854  tones de peix, un 4,69 % menys que en l’exercici 
anterior. El valor de venda associat ha estat de 96 milions d’euros. 
L’aqüicultura ha suposat 3 milions d’euros. 

Sector comercial 
 

Les mesures 10,11 i 12 pretenen fomentar el tràfic de mercaderies, 
l’exportació i fidelitzar tràfics d’interès estratègic, durant aquest últim exercici 
el ports de gestió directa han experimentat una reducciódel 46,29 % en el 
tràfic de mercaderies.  Es veuran beneficiades empreses del municipi i àrea 
d’influència. 
La mesura 5,és una mesura d'equitat entre totes les zones de navegació de 
la Unió Europea, prioritzant el volum de mercaderies front el seu origen i 
destí. 
La mesura 8, en sí mateixa considerada, significarà un increment del 
gravamen per determinats vaixells alhora que una reducció per altres. De 
fet, ajusta més la capacitat del vaixell a l’ús que fa de les infraestructures. 
No advertim cap impacte social en aquesta mesura. 
La mesura 18 tindrà un impacte social significatiu, puix suposarà que les 
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deseconomies internes que provoquen les deixalles del bucs s'internalitzin, 
essent assumides pels seus generadors i, el que no és menys important, 
que es desincentivin les descàrregues de residus al mar obert en la mesura 
que el servei de recollida de deixalles és de recepció obligatòria pels bucs, 
el que comporta que necessàriament estiguin subjectes a la taxa que ens 
ocupa.  
És fàcil observar, doncs, que la focalització de l'impacte econòmic de la 
mesura en els generadors dels residus, provoca que l'impacte social abasti 
el conjunt de la ciutadania en la mesura que no haurà de suportar el seu 
cost de les deixalles i que procurarà un sistema marítim més net. 
 

Sector nàutic 
 

La mesura 9,la present mesura, en sí mateixa considerada, significa un 
major gravamen pels catamarans per l’adequació de la taxa a la utilització 
real de les infraestructures. 
La mesura 14, no tindrà cap impacte econòmic i social, consisteix 
simplement en substituir un preu privat per l'increment d'una taxa, com és la 
taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5). 
La mesura 15, tindrà un mínim impacte econòmic o social, consisteix 
simplement en impedir que les embarcacions de més de 100 m2 puguin 
optar per l'estimació objectiva econòmica en la taxa de les embarcacions 
esportives o de lleure (TA5). 
La mesura 16, consisteix en augmentar el marge de discrecionalitat que té 
Ports de la Generalitat per concretar un element quantificador de l'estimació 
objectiva de la taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5), com 
és la superfície ocupada per una embarcació tipus i no tindrà impacte 
econòmic i social. 

Sector turístic: 
Turisme local, 
creuers 
 
 

La mesura 8, en sí mateixa considerada, significarà un increment del 
gravamen per determinats vaixells alhora que una reducció per altres. De 
fet, ajusta més la capacitat del vaixell a l’ús que fa de les infraestructures. 
No advertim cap impacte social en aquesta mesura. 
La mesura 9, La present mesura, en sí mateixa considerada, significa un 
major gravamen pels catamarans per l’adequació de la taxa a la utilització 
real de les infraestructures. 
La mesura 17, consisteix en adaptar la taxa TP2 de seguretat, que és 
d’aplicació als creuers, per tal que cobreixi els costos de la prestació 
d’aquest servei. La mesura en sí no té cap impacte econòmic i social, si bé, 
l’existència d’aquesta taxa és imprescindible perquè es desenvolupi 
l’activitat de creuers amb el conseqüent impacte directe i indirecte que 
genera en els municipis i àrees d’influència dels  ports de Roses, Palamós i 
Sant Carles de la Ràpita. 
La mesura 18 tindrà un impacte social significatiu, puix suposarà que les 
deseconomies internes que provoquen les deixalles del bucs s'internalitzin, 
essent assumides pels seus generadors i, el que no és menys important, 
que es desincentivin les descàrregues de residus al mar obert en la mesura 
que el servei de recollida de deixalles és de recepció obligatòria pels bucs, 
el que comporta que necessàriament estiguin subjectes a la taxa que ens 
ocupa.  
És fàcil observar, doncs, que la focalització de l'impacte econòmic de la 
mesura en els generadors dels residus, provoca que l'impacte social abasti 
el conjunt de la ciutadania en la mesura que no haurà de suportar el seu 
cost de les deixalles i que procurarà un sistema marítim més net. 

 
Cal tenir present que des de l’òptica financera, els ingressos de Ports de la 
Generalitat per la prestació de serveis portuaris i per l’ocupació del domini públic 
portuari són l’instrument clau per al finançament del domini públic portuari i 
constitueixen el principal recurs del règim economicofinancer de l’entitat amb 
rellevància per a garantir l’aplicació efectiva del principi d’autosuficiència financera 
que l’aplicació del conjunt de totes les mesures plantejades no pot comprometre. 
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Els recursos de Ports de la Generalitat tenen caràcter finalista, atès que són 
destinats a la consecució dels objectius de l'entitat, i per tant a la millora de les 
inversions i desenvolupament del sistema portuari català de la competència de la 
Generalitat. Entre els anys 2001 a 2014 s’han destinat 105,4M€ d'inversió pública 
directa en la millora dels equipaments portuaris. 
 
 
f) Informe d’impacte normatiu  
 
Aquest informe d’impacte normatiu s’elabora seguint les directrius fixades per la Guia 
de bones pràctiques per a l’elaboració i la revisió de normativa amb incidència en 
l’activitat econòmica.  
 
En una primera part s’avalua el seguiment dels principis, els criteris i recomanacions 
de la Guia.  
 
En la segona, s’identifiquen, quantifiquen i justifiquen les càrregues administratives 
que pot generar el compliment de les mesures proposades. 
 
 
1. Seguiment dels principis, els criteris i les recomanacions de la Guia de 
bones pràctiques  
 
La finalitat d’aquest informe, d’acord amb les directrius de la Guia de bones 
pràctiques, és aportar informació sobre les diferents opcions de regulació 
considerades durant l’avaluació, i fonamentar per què les mesures proposades per la 
regulació constitueixen l’alternativa millor, en termes d’impacte en l’activitat 
econòmica, atenent els principis, els criteris i les recomanacions de la Guia 
esmentada. 
 
Quant a la seva  amplitud i grau de detall, atenent al fet que es preveu un impacte 
significatiu sobre els sectors econòmics afectats, i per raó de la rellevància de la 
norma en el context econòmic i social en el que s’insereix, l’anàlisi és extensa i 
aprofundida.  
 
En primer lloc cal assenyalar que aquest avantprojecte té un doble vessant 
regulador, d’una banda, el relatiu als ports i, d’altra, el que fa referència al transport 
marítim i fluvial. 
 
En ambdós casos comptem amb sengles antecedents normatius, és a dir, amb lleis 
catalanes que ordenen aquest àmbit d’activitat; d’una banda, en matèria de ports, la 
Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya i el Decret Legislatiu 2/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la 
Generalitat. 
 
La Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, va ser completada mitjançant el 
Reglament de policia portuària, aprovat pel Decret 206/2001, de 24 de juliol, el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
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Catalunya aprovat pel Decret 258/2003, de 21 d’octubre, i el Reglament de marines 
interiors de Catalunya aprovat pel Decret 17/2005, de 8 de febrer, normes totes elles 
que constitueixen el corpus legislatiu portuari de Catalunya. 
 
I, en l’àmbit del transport, la Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en 
aigües marítimes i continentals. 
 
És obvi que als efectes de l’àmbit d’aplicació dels criteris fixats en la Guia de bones 
pràctiques esmentada, tant l’àmbit dels ports com el del transport marítim són 
susceptibles d’afectar de forma directa l’activitat econòmica.  
 
I, en aquest cas, ja que existeix un corpus normatiu que regula aquestes activitats, 
l’avaluació s’ha d’efectuar prenent com a referència la revisió de les disposicions 
generals  vigents.  
 
Els principis informadors de l’elaboració i la revisió de normes  
 
L’elaboració i la revisió de la normativa amb incidència en l’activitat econòmica 
s’ajusta a una sèrie de principis, sempre partint de la base que, garantida la legalitat, 
cal també satisfer de la millor manera possible les finalitats perseguides, d’acord 
amb els principis de necessitat, proporcionalitat, coherència, transparència, 
accessibilitat i simplicitat. 
 
Com assenyala la Guia de bones pràctiques, la millora del marc normatiu amb la 
finalitat de facilitar el desenvolupament de l’activitat econòmica, la competitivitat i la 
creació de condicions de competència equitativa per a les pimes, es vertebra en els 
principis següents: 
 
1. Necessitat de la regulació normativa.  
2. Proporcionalitat de la intervenció administrativa. 
3. Pensar primer a petita escala. 
4. Participació dels agents socials i econòmics. 
5. Salvaguarda dels drets de la ciutadania i de l’interès general. 
6. Racionalitat administrativa. 
7. Coherència normativa. 
 
 
En primer lloc, pel que fa la necessitat de la regulació normativa, cal tenir en 
compte que l’adopció de normes s’ha de restringir a aquells supòsits estrictament 
necessaris, atenent els costos que se’n deriven. 
 
En el cas que ens ocupa, l’opció legislativa ja es va decidir en el seu moment, i 
l’experiència en la seva aplicació ha demostrat que, sense perjudici de la seva 
necessària revisió pel temps transcorregut, les normes son una bona eina per 
ordenar els sectors respectius i impulsar l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa.  
 
Per tant, descartada la desregulació, l’opció de la regulació normativa es pot 
considerar com la millor opció, justificada, com es posa de manifest en aquesta 
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memòria, per exigències específiques de caràcter social, ambiental, econòmiques i 
jurídiques.  
 
Com ja s’ha assenyalat en la memòria general d’aquest avantprojecte, la necessitat 
de la regulació normativa en aquest moment es deriva, en primer lloc, i pel que fa a 
l’àmbit portuari, del fet que en l'actualitat existeixen importants raons que aconsellen 
reformar el règim jurídic dels ports catalans, amb la finalitat d'optimitzar aquest 
sector clau de les nostres infraestructures.  
 
En primer lloc cal fer esment a les circumstàncies territorials, econòmiques i socials, 
derivades del fet que Catalunya té una important vinculació amb el mar, 
materialitzada en l’existència de ports esportius, pesquers, comercials, industrials i 
mixtos, amb un important desenvolupament econòmic vinculat al turisme de qualitat. 
 
En tots aquests àmbits existeixen dades objectives que revelen la transformació 
soferta pel sector portuari des de l'aprovació de la Llei 5/1998, amb especial 
incidència en el fet que actualment cal donar prioritat a la prestació de serveis 
respecte a la construcció de noves infraestructures.  
 
A tall d’exemple, la necessitat d’un tractament adequat de la nàutica esportiva, sense 
dubte un element dinamitzador turístic del país, se situa com un factor estratègic en 
els propers anys, que requereix d’una acció tendent a potenciar i optimitzar la 
utilització dels espais portuaris i la seva rendibilitat, amb una gestió adequada que 
permeti incrementar el nombre d’operadors i d’usuaris que desenvolupin activitats 
generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.  
 
El tràfic portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de canvi. 
Un significatiu descens de les captures de pesca fresca descarregades en els ports 
catalans ha motivat un procés integral de modernització de les llotges pesqueres, 
dirigit i coordinat per l’Administració portuària catalana per tal d’aportar valor al 
procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitzada i adequada a 
l’interès del sector pesquer.  
 
Respecte als tràfics portuari, comercial i industrial, es constata que en els darrers 
anys el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports 
catalans ha evolucionat molt positivament, de forma que aquestes infraestructures 
portuàries poden esdevenir un instrument rellevant en el desenvolupament econòmic 
del país, pel que suposen d’aportació a l’economia productiva.  
 
Aquest increment generalitzat de l'activitat econòmica als ports catalans ha portat 
aparellada una major presència de la iniciativa privada en aquestes infraestructures, 
el que ha provocat una millora en la quantitat i qualitat dels serveis i activitats oferts 
al públic i un reforç notable en els nivells de competència. 
 
D'altra banda, en aquest període també s'han produït canvis de caràcter qualitatiu en 
els tràfics portuaris associats al vaixell, el passatge i la mercaderia.  
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En efecte, les instal·lacions portuàries catalanes comencen a ser destinació i base 
d'embarcacions d'esbarjo de grans eslores, entre els 20 i 60 metres, que representen 
un mercat que, fins a dia d’avui, era aliè als ports catalans. La presència d'aquest 
tipus d'embarcacions exigeix realitzar importants obres de remodelació en les 
nostres infraestructures portuàries per satisfer aquesta incipient demanda.  
 
Així mateix, els ports catalans són un punt de referència en el mercat internacional 
de creuers turístics. Aquesta nova modalitat de tràfic portuari reclama dotar els ports 
catalans d'estacions marítimes modernes i segures per donar un servei eficient als 
passatgers.  
 
I, així mateix, el transport de mercaderies es consolida progressivament en els ports 
comercials, la qual cosa, sens dubte, ha de provocar noves necessitats d'espai per a 
les empreses del sector. 
 
Aquesta suma de circumstàncies aconsella reformar la legislació portuària catalana  
per afrontar els nous desafiaments que presenta aquest sector i reforçar la 
concepció dels ports com operadors econòmics i prestadors de serveis.  
 
La reforma i actualització del corpus legislatiu català en matèria portuària s’inscriu 
també en un context de canvi que la fan necessària i inajornable.  
 
És el cas, a tall d’exemple, de la regulació de les tarifes per serveis portuaris; com a 
conseqüència de la doctrina elaborada pel Tribunal Constitucional sobre el concepte 
de prestació patrimonial de caràcter públic i les seves relacions amb el principi de 
reserva de llei, es va promulgar el Decret Legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, que 
regula les prestacions esmentades d’acord amb els conceptes i principis rectors del 
dret tributari, el contingut del qual s’incorpora, a mode de codificació, pràcticament 
de forma íntegra, en aquesta Llei.  
 
En aquest mateix ordre de coses altres reformes normatives, que afecten a matèries 
tan vinculades amb l’ordenació del ports com són les relatives al patrimoni de les 
Administracions Públiques, la contractació administrativa, la protecció del medi 
ambient i la seguretat dels ports, especialment les promulgades a nivell europeu, han 
superat el marc establert a la Llei 5/1998, de 17 d'abril.  
 
Pel que fa al transport marítim i fluvial, el principal motiu per la seva reforma rau en 
la necessitat d’articular, en un context de simplificació administrativa, un règim de 
comunicació que vingui a substituir a l’actualment vigent d’autorització administrativa.  
 
 
Proporcionalitat de la intervenció administrativa 
 
Seguint la Guia de bones pràctiques, per aconseguir els objectius que persegueix 
una norma, les mesures d’intervenció administrativa han de resultar adequades, 
sense estendre’s més enllà de les indispensables, és a dir, cal cercar l’equilibri 



 
 
 
 
 

    
20

 
 
 

 

imprescindible entre els beneficis que proposa i les obligacions o restriccions que 
imposa la regulació.  
 
En el cas que ens ocupa no es pot obviar que la regulació es projecta sobre un 
àmbit, el del domini públic portuari, que, com qualsevol altre escenari de caràcter 
demanial, té una sèrie de condicionants, especialment pel que fa la intensitat del seu 
ús i les formes d’accedir als títols habilitants que en permeten desenvolupar activitats 
econòmiques.  
 
En aquest sentit la gamma de títols previstos en l’avantprojecte, en el títol tercer del 
llibre segon de l’avantprojecte, s’articula en termes de proporcionalitat,de forma que 
van des de la concessió demanial, que permet l'ocupació del domini públic portuari 
amb obres i/o amb instal·lacions fixes o no desmuntables i qualsevol altra forma 
d'utilització o ocupació del domini públic portuari per termini superior a tres anys, fins 
a la comunicació prèvia per a l’exercici d’activitats en els espais portuaris que no 
comportin activitat econòmica ni un ús intensiu del domini públic.  
 
 
Pensar primer a petita escala. 
Participació del agents socials i econòmics. 
 
Aquest principi respon a la necessitat que l’impacte normatiu, en termes de costos 
administratius, sigui proporcional respecte a la dimensió de les empreses, de forma 
que la regulació normativa s’ha d’adaptar a les característiques de les 
microempreses, petites empreses i mitjanes empreses. 
 
A aquests efectes, la Guia de bones pràctiques assenyala que es necessari 
consultar les entitats representatives de les pimes en qualsevol iniciativa normativa 
que els pugui repercutir, i és convenient fer-ho abans fins i tot de prendre la decisió 
d’intervenir en el sector. 
 
En el test de pimes que s’incorpora a aquesta memòria d’avaluació d’impacte de 
l’avantprojecte se segueix aquesta metodologia. Complementàriament, les entitats 
representatives del sector han tingut ocasió, a tall d’exemple, en les reunions del 
Consell assessor de Ports de la Generalitat, de manifestar la seva opinió al respecte 
de la necessitat de comptar amb una nova normativa reguladora de l’activitat. 
 
En aquest mateix fòrum els agents socials i econòmics han pogut participar de forma 
activa en aquest procés. 
 
 
Salvaguarda dels drets de la ciutadania i de l’interès general   
 
D’acord amb la Guia de bones practiques, per assegurar la protecció dels drets de la 
ciutadania i de l’interès general, la norma ha de buscar l’equilibri entre la reducció, en 
termes de costos administratius, de l’impacte regulatori en les empreses i les 
garanties que reconeix a tercers interessats l’ordenament jurídic vigent. 
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Per tant, la introducció de mesures de simplificació de procediments i tràmits i de 
reducció de càrregues administratives exigeix avaluar en cada iniciativa normativa 
com s’afecten els drets dels ciutadans i quines garanties cal adoptar per a la seva 
salvaguarda i la de l’interès públic que hi concorre. 
 
En el cas d’aquest avantprojecte, com ja hem assenyalat, el fet que es projecti, en 
bona part, sobre el domini públic, fa que cobri especial rellevància aquest equilibri; 
com s’assenyala en el preàmbul de l’avantprojecte, es configura en base a dues 
premisses: la titularitat pública dels béns i la seva afectació al desenvolupament de 
les operacions portuàries, amb una gestió que s’ha de basar en principis d’eficiència 
i rendibilitat, sense oblidar que cal preservar la seva integritat i característiques 
naturals, en tant que inscrit en l’àmbit del domini públic marítim terrestre, és a dir, en 
un patrimoni públic natural d’alt valor ambiental. 
 
La llei configura aquest domini públic de forma que, un cop definits els béns que 
l’integren, l’èmfasi es posa sobre la gestió d’aquest domini públic, en virtut dels títols 
demanials propis d’aquest àmbit d’actuació, como són la concessió demanial i 
l’autorització, sempre en base a criteris d’utilització rendible i eficient. 
 
En la línia de la necessària simplificació de tràmits, s’incorpora un sistema de 
llicències i comunicacions per a l’exercici d’activitats econòmiques en les 
infraestructures portuàries sota la premissa del seu exercici lliure i en règim de 
competència real i efectiva per qualsevol persona física o jurídica que reuneixi els 
requisits establerts. 
 
 
Racionalitat administrativa 
 
No deixem el preàmbul de la Llei, quan enuncia que l’organització administrativa 
portuària de la Generalitat es regula en el títol II d’aquest Llibre II, que disposa que 
les competències en matèria de ports s’exerceixen mitjançant el Departament 
competent en matèria de ports i transports i l’entitat de dret públic Ports de la 
Generalitat, ambdós amb la consideració d’administració portuària.  
 
Aquest és un altre dels elements destacables de la Llei, en tant en quant es defineix 
una nova organització administrativa portuària, que ha de fer possible la implantació 
d’un model únic de gestió portuària, a càrrec de Ports de la Generalitat, sense 
perjudici de les especificitats pròpies que cal preveure en funció de la diferent 
tipologia portuària i de gestió. 
 
Així mateix, es crea el Consell de Ports de Catalunya, com a òrgan de consulta i 
assessorament en matèria portuària adscrit al departament competent en matèria de 
ports, que està cridat a ser l’ens que garanteixi un grau de relació permanent entre el 
sector i l’Administració portuària.  
 
D’aquesta manera l’avantprojecte incorpora les mesures que, en termes de 
racionalitat administrativa, i per incrementar l’eficiència de l’actuació administrativa, 
han de possibilitar l’aprofitament òptim dels recursos de l’Administració de la 
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Generalitat i les entitats que, com és el cas de Ports de la Generalitat, hi estan 
vinculades o que en depenen. 
 
 
Coherència normativa  
 
Per últim, la Guia de bones pràctiques assenyala que per preservar la coherència de 
l’ordenament jurídic, la regulació normativa ha de ser compatible amb els principis 
que l’informen i amb el contingut i les solucions de les normes que el componen. 
 
Per tant, en la determinació del contingut regulatori d’una norma s’ha d’assegurar 
que les mesures d’intervenció administrativa, i també de simplificació de 
procediments i tràmits i de reducció de càrregues administratives, s’utilitzin de 
manera uniforme i seguint el principi de proporcionalitat, en consonància amb la 
normativa vigent i, si escau, projectada. 
 
 
Com ja s’ha dit, i es dirà, al llarg d’aquesta memòria d’avaluació d’impacte de 
l’avantprojecte de llei de ports i de transport marítim i fluvial de Catalunya, la 
proporcionalitat i coherència que es predica han estat determinants a l’hora 
d’articular el contingut substantiu d’aquest projecte normatiu.  
 
 
Avaluació preliminar  
 
En el cas dels avantprojectes de llei com el que ens ocupa, aquesta avaluació 
preliminar es concreta en l’exigència d’efectuar una memòria preliminar sobre els 
aspectes previstos a l’Acord del Govern de 19 de maig de 2009. 
 
A aquest respecte, en la seva sessió de 15 de setembre de 2014 el Govern va 
aprovar la memòria preliminar d’aquest avantprojecte de llei de ports i de transport 
marítim i fluvial, que d’adjunta com annex núm. 6.  
 
 
Avaluació de les mesures proposades  
 
D’acord amb la Guia de bones pràctiques, sempre que sigui possible, s’ha de valorar 
la substitució de la regulació normativa per altres opcions no normatives, ja que es 
considera que aquests mitjans alternatius sovint són més flexibles, menys costosos 
que l’elaboració i l’execució posterior d’una norma. 
 
És a dir, abans d’iniciar la tramitació d’una proposta normativa, la unitat promotora 
ha de valorar quines són les opcions de regulació possibles, normatives i no 
normatives, i, sent aquestes darreres, la de no regular o no intervenir, la d’incentivar 
l’autoregulació de sectors econòmics, l’adopció de mesures de corregulació amb els 
agents econòmics, la programació de campanyes informatives, l’establiment 
d’incentius financers i la promoció d’instruments econòmics (subvencions, ajuts, 
etcètera). 
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En el cas que ens ocupa resulta òbvia que, en haver aprovat la memòria preliminar, 
el Govern ja ha optat clarament per l’opció de regulació normativa i, d’entre les 
possibles d’aquesta categoria, per la de revisar i modificar la normativa vigent.  
 
Quant a la intensitat d’aquesta regulació normativa la Guia de bones pràctiques 
enumera una sèrie de pautes que és convenient reproduir:  
 
 
A. La decisió d’adoptar normativa nova comporta la decisió correlativa de quina 
norma en termes de rang. A aquest efecte, cal tenir present el rang normatiu que 
requereixen les diferents mesures d’intervenció administrativa. 
 
En aquest cas, en tractar-se d’una modificació normativa que afecta a normes amb 
rang de llei resulta imprescindible que la nova norma també participi d’aquest rang 
legal.  
 
 
B. La decisió de revisar i modificar la normativa vigent implica valorar l’abast i la 
tècnica de la modificació, des de la perspectiva de la simplificació normativa. 
 
A aquest respecte al llarg d’aquest informe d’impacte normatiu es farà referència a 
aquells aspectes de la proposta de regulació que s’han de considerar en un context 
de simplificació administrativa. 
 
D’entrada cal assenyalar que el sol fet que amb un sol text, el de l’avantprojecte de 
constant referència, es consolidin les matèries que actualment són objecte de tres 
normes amb rang de llei (la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya, el 
Decret Legislatiu 2/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text articulat de les taxes 
aplicables per Ports de la Generalitat i la Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del 
transport en aigües marítimes i continentals ) ja és un exemple de simplificació en la 
línia apuntada.  
 
 
C. La decisió de regular un sector de manera intensiva, en el sentit de l’establiment 
d’un règim d’intervenció administrativa que obliga a la sol·licitud i l’obtenció prèvies 
d’un títol habilitant per exercir l’activitat econòmica, seguit d’un sistema de controls i 
altres mesures interventores, comporta valorar aquesta opció normativa atenent tots 
els interessos públics i privats concurrents. 
 
D’aquesta manera, seguint els criteris que estableix la Guia, s’ha d’optar entre la 
gradació de règims d’intervenció administrativa següents: 
 
a) Règim d’autorització administrativa: 
 
· amb règim de silenci negatiu 
· amb règim de silenci positiu 
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b) Règim de comunicació prèvia: 
 
· sense termini d’inici de l’activitat 
· amb termini d’inici de l’activitat 
 
En el cas que ens ocupa l’opció de la regulació intensiva està molt vinculada, com ja 
hem assenyalat, a què bona part de les seves previsions es projectin sobre un àmbit 
que té la naturalesa de domini públic portuari. 
 
Més endavant, quan es descriguin les càrregues administratives vinculades al 
contingut de l’avantprojecte, s’incidirà amb més detall sobre aquesta qüestió. 
 
 
D. L’opció de regular de manera poc intensiva, en el sentit d’adoptar mesures de 
simplificació de procediments i tràmits i de reducció de càrregues administratives per 
a les empreses, comporta la necessitat de millorar i ampliar el contingut de la 
regulació per garantir els drets de tercers i l’interès general en joc. 
 
Si aquesta és l’opció, s’ha de reforçar el contingut d’altres aspectes de la regulació 
normativa. En concret, la norma ha de dotar de garanties suficients l’ús de mesures 
de simplificació administrativa mitjançant una regulació més detallada dels requisits 
subjectius, és a dir, del titular de l’activitat econòmica, i dels requisits objectius, o 
sigui, de l’establiment, activitat, procés o producte afectat per la norma, als efectes 
de possibilitar el control i la inspecció que amb posterioritat han de garantir el 
compliment de la normativa vigent i la salvaguarda dels drets i interessos de tercers. 
 
Aquesta regulació més detallada dels requisits subjectius i objectius per 
desenvolupar una activitat econòmica, enfront de la simplificació administrativa i la 
reducció de costos per a les empreses, ha d’anar acompanyada de la previsió 
normativa d’un règim clar d’inspeccions i controls, així com d’un règim específic 
d’infraccions i sancions per als supòsits d’incompliments dels requisits i les mesures. 
 
En el conjunt de l’avantprojecte de constant referència podem trobar alguns 
exponents d’aquesta regulació poc intensiva; el més significatiu és el de l’ordenació 
del transport marítim i fluvial, que passa del règim d’autorització al de comunicació 
prèvia.  
 
En la línia que s’apunta, es mantenen aquells requisits que han de garantir que el 
servei es presta en condicions òptimes, especialment pel que fa la seva seguretat.  
 
 
E. En l’avaluació de les opcions de regulació normatives possibles, s’ha de valorar 
l’establiment de diferències en el compliment de les mesures proposades en funció 
de la dimensió de les empreses afectades. 
 
En concret, es recomana valorar la previsió de mesures específiques que 
simplifiquin, flexibilitzin o adaptin el marc normatiu a les característiques específiques 
de les pimes. 
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A aquest respecte, atès que s’incideix sobre el domini públic portuari, no sempre és 
possible articular aquestes mesures en funció de la dimensió empresarial; alguns 
exemples els podem trobar en el règim econòmic financer del sistema portuari, en 
concret en determinades bonificacions de les taxes establertes.  
 
 
2 - Identificació, quantificació i justificació de les càrregues administratives 
 
En aquest segon apartat, i seguint novament les indicacions de la Guia de bones 
pràctiques es detallen les mesures d’intervenció administrativa proposades per 
l’avantprojecte de llei.  
 
A aquest respecte el nivell més significatiu d’intervenció administrativa el trobem en 
el Títol III, del règim demanial i contractual, i més concretament en el seu Capítol III, 
relatiu als títols demanials. 
 
Com s’assenyala en el preàmbul de l’avantprojecte, aquest marc jurídic del domini 
públic portuari es configura en base a dues premisses: la titularitat pública dels béns 
i la seva afectació al desenvolupament de les operacions portuàries, amb una gestió 
que s’ha de basar en principis d’eficiència i rendibilitat, sense oblidar que cal 
preservar la seva integritat i característiques naturals, en tant que inscrit en l’àmbit 
del domini públic marítim terrestre, és a dir, en un patrimoni públic natural d’alt valor 
ambiental. 
 
La llei configura aquest domini públic de forma que, un cop definits els béns que 
l’integren, l’èmfasi es posa sobre la gestió d’aquest domini públic, en virtut dels títols 
demanials propis d’aquest àmbit d’actuació, como són la concessió demanial i 
l’autorització, sempre en base a criteris d’utilització rendible i eficient. 
 
 
L’autorització demanial  
 
L’article 47 de l’avantprojecte assenyala que l'autorització és el títol administratiu que 
permet, bé sigui la utilització temporal del domini públic portuari pels vaixells, 
embarcacions, passatgers, vehicles, mercaderies i productes de la pesca, o bé 
l'ocupació del domini públic portuari amb instal·lacions desmuntables o amb béns 
mobles, finalment, qualsevol altra forma d'utilització o ocupació del domini públic 
portuari que no requereixi d'obres ni d’instal·lacions, però en la qual concorrin 
circumstàncies especials d'intensitat, perillositat o rendibilitat i la durada de la qual no 
excedeixi de tres anys. 
 
Pel que fa la seva durada i característiques l’article 48 disposa que l’autorització 
demanial es pot concedir per un termini no superior a quatre anys, amb caràcter 
improrrogable. 
 
Quant al seu procediment d’atorgament l’article 36 de l’avantprojecte preveu que els 
títols s'atorguen a sol·licitud de persona interessada o en virtut de procediment iniciat 
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d'ofici per l'Administració portuària, i afegeix que la persona interessada a obtenir un 
títol ha d’adreçar una sol·licitud a l'Administració portuària en la forma prevista en la 
legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i haurà d'acompanyar la documentació que es determini 
reglamentàriament. 
 
Tot i que, com s’ha assenyalat, la documentació a presentar s’ha de determinar 
reglamentàriament, en el quadre següent es conté una aproximació al cost d’aquesta 
mesura en tant que càrrega administrativa.  
 
 
A: Empleats administratius (17,60€); B: Tècnics i professionals de suport (24,48€); C: Tècnics i 
professionals científics, intel·lectuals (30,17€); D: Directius administració i empreses (49,23€). 
 

Preu (p) 1. Sol·licitud d'autorització 
A B C D Total 

Presentació de la sol·licitud amb documentació adjunta.     
- Presentar la sol·licitud adreçada a l'Administració 
competent. 

    

Temps (t) 5h 1h 0 0,30 
88,00 24,48 0 24,62 137,10

- Aportar documentació preceptiva      
Temps (t) 3h 1h 0 0 

52,80 24,48 0 0 77,28
 
 
 
La concessió demanial  
 
L’article 49 de l’avantprojecte preveu que la concessió és el títol administratiu que 
permet, d’una banda, l'ocupació del domini públic portuari amb obres i/o amb 
instal·lacions fixes o no desmuntables i, d’altra, qualsevol altra forma d'utilització o 
ocupació del domini públic portuari per termini superior a tres anys. 
 
Pel que fa la seva durada, l’article 50 assenyala que el termini de la concessió és el 
que es determina en el títol habilitant corresponent, en el qual ha de constar la seva 
durada i la possibilitat, en el seu cas, de pròrroga, per afegir que el termini de la 
concessió no pot excedir dels vint-i-cinc anys, llevat el cas que s’hagin de realitzar 
obres de singular importància, en quin cas pot arribar fins els 50 anys.  
 
En tot cas, en la fixació del termini de cada concessió s’han de tenir en compte la 
inversió a realitzar, el període d’amortització, el termini d’execució de les obres i 
instal·lacions que el titular concessional es compromet a realitzar i l’impacte 
econòmic previsible sobre l’explotació portuària. 
 
De forma anàloga al que s’assenyalava respecte l’autorització demanial, quant al seu 
procediment d’atorgament l’article 36 de l’avantprojecte preveu que els títols 
s'atorguen a sol·licitud de persona interessada o en virtut de procediment iniciat 
d'ofici per l'Administració portuària, i afegeix que la persona interessada a obtenir un 
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títol ha d’adreçar una sol·licitud a l'Administració portuària en la forma prevista en la 
legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i haurà d'acompanyar la documentació que es determini 
reglamentàriament. 
 
Per tant, en el quadre següent es conté una aproximació al cost d’aquesta mesura 
en tant que càrrega administrativa.   
 
 
A: Empleats administratius (17,60€); B: Tècnics i professionals de suport (24,48€); C: Tècnics i 
professionals científics, intel·lectuals (30,17€); D: Directius administració i empreses (49,23€). 
 

Preu (p) 1. Sol·licitud d'autorització 
A B C D Total 

Presentació de la sol·licitud amb documentació adjunta.     
- Presentar la sol·licitud adreçada a l'Administració 
competent. 

    

Temps (t) 10h 2h 0 1h 
176,00 48,96 0 49,23 274,19

- Aportar documentació preceptiva      
Temps (t) 6h 2h 0 0 

105,60 48.96 0 0 154,56
 
 
 
La llicència portuària per activitats econòmiques 
 
L’article 59 de l’avantprojecte defineix l’exercici d’activitats econòmiques en les 
infraestructures portuàries gestionades per l’Administració portuària com aquelles 
que comportin, de forma no permanent, l’aprofitament o l’ús intensiu del domini 
públic, o bé, obtenir-ne un rendiment.  
 
Aquestes activitats econòmiques, que han de tenir un interès portuari, es poden 
exercir, amb caràcter general, en règim de competència real i efectiva per qualsevol 
persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica que reuneixi els requisits 
establerts en la legislació vigent, llevat el cas que, a criteri de l’Administració 
portuària, i en base a la intensitat de la utilització del domini públic portuari, s’hagi de 
determinar el nombre d’operadors que les poden exercir.  
 
En tot cas, l’exercici d’aquestes activitats econòmiques està sotmès a llicència 
prèvia, que s'atorgarà a sol·licitud de l'interessat, que haurà d’anar acompanyada de 
la documentació que, un cop més, es determini reglamentàriament. 
 
Per la seva similitud amb l’autorització demanial ens remetem al quadre de valoració 
de càrregues d’aquesta.  
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L’autorització de dragatge  
 
L’article 74 de l’avantprojecte estableix que la realització d'obres de dragatge i 
l'abocament dels productes de dragatge en el domini públic portuari a sol·licitud 
d’interessat està sotmesa a l’autorització de l’Administració portuària en els termes i 
condicions que es fixin reglamentàriament. 
 
En el quadre següent es conté una aproximació al cost d’aquesta mesura en tant 
que càrrega administrativa.   
 
A: Empleats administratius (17,60€); B: Tècnics i professionals de suport (24,48€); C: Tècnics i 
professionals científics, intel·lectuals (30,17€); D: Directius administració i empreses (49,23€). 
 

Preu (p) 1. Sol·licitud d'autorització 
A B C D Total 

Presentació de la sol·licitud amb documentació adjunta.     
- Presentar la sol·licitud adreçada a l'Administració 
competent. 

    

Temps (t) 5h 1h 0 0,30 
88,00 24,48 0 24,62 137,10

- Aportar documentació preceptiva      
Temps (t) 3h 1h 0 0 

52,80 24,48 0 0 77,28
 
 
 
L’autorització dels serveis portuaris específics  
 
L’article 86 de l’avantprojecte defineix els serveis portuaris com aquelles prestacions 
que s’ofereixen al públic per a satisfer les necessitats marítimes i portuàries mínimes 
per un adequat funcionament. 
 
D’entre aquests, els serveis portuaris específics són d'interès general i comprenen 
les operacions que s'enumeren a continuació: el practicatge, l'amarratge i 
desamarratge de vaixells i embarcacions quan sigui preceptiu, el remolc portuari, la 
recepció dels residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de càrrega i 
la càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies. 
 
L’article 88, per la seva banda, preceptua que en les instal·lacions portuàries 
gestionades per l’Administració portuària, els serveis portuaris específics seran 
prestats per persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, 
mitjançant l'atorgament de la corresponent autorització, que tindrà una durada inicial 
màxima de cinc anys; això no obstant, si el termini inicial fos insuficient per 
amortitzar la inversió econòmica prevista l’Administració Portuària podrà ampliar 
aquest termini en la forma i amb la durada establerta reglamentàriament.  
 
Aquesta regulació es completa amb l’article 89, que reconeix la llibertat d'accés a la 
prestació dels serveis portuaris específics a qualsevol persona física, jurídica o 
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entitat sense personalitat jurídica que compleixi els requisits legal i 
reglamentàriament establerts.  
 
En el quadre següent es conté una aproximació al cost d’aquesta mesura en tant 
que càrrega administrativa.   
 
A: Empleats administratius (17,60€); B: Tècnics i professionals de suport (24,48€); C: Tècnics i 
professionals científics, intel·lectuals (30,17€); D: Directius administració i empreses (49,23€). 
 

Preu (p) 1. Sol·licitud d'autorització 
A B C D Total 

Presentació de la sol·licitud amb documentació adjunta.     
- Presentar la sol·licitud adreçada a l'Administració 
competent. 

    

Temps (t) 10h 2h 0 1h 
176,00 48,96 0 49,23 274,19

- Aportar documentació preceptiva      
Temps (t) 6h 2h 0 0 

105,60 48,96 0 0 154,56
 
 
 
Transport marítim i fluvial: règim de comunicació prèvia  
 
El Llibre tercer de l’avantprojecte conté la regulació del transport marítim i fluvial a 
Catalunya.  
 
En concret,l’article 214 determina que els serveis de transport objecte de la norma 
són els destinats al transport de persones i, si escau, dels seus equipatges, tant en 
l’àmbit de les aigües marítimes (el que es realitza íntegrament entre ports i llocs del 
litoral de Catalunya i el que es realitza entre aquests i els punts situats en els marges 
dels rius que transcorren pel territori de Catalunya fins al lloc on siguin navegables o 
on resulti evident l'efecte de les marees) com en el de les aigües continentals (el que 
es realitza íntegrament entre punts situats en els marges dels rius que transcorren 
pel territori de Catalunya i dels llacs).  
 
D’acord amb l’article 215, aquests serveis de transport es classifiquen en línies 
regulars, quan estan subjectes a itineraris, freqüència d'escales, preus i altres 
condicions de transport prèviament establertes i que es presten amb una periodicitat 
predeterminada i línies no regulars o ocasionals, que són totes les que, per les seves 
característiques, no es puguin considerar com a regulars. 
 
Pel que fa al règim de prestació dels serveis l’article 217 consagra un principi de 
llibertat de prestació, en establir que qualsevol persona física o jurídica que compleixi 
els requisits establerts podrà exercir-los en règim de competència real i efectiva. 
 
I, com a requisit per a la prestació dels serveis, l’article 220 determina que els 
interessats a realitzar els serveis de transport de constant referència hauran de 
notificar-ho de manera fefaent a la Direcció general competent en matèria de 



 
 
 
 
 

    
30

 
 
 

 

transports amb una antelació mínima d’un mes a l'inici de l'activitat, acreditant el 
compliment dels requisits establerts per a exercir l'activitat. 
 
A aquests efectes, la comunicació prèvia ha d'anar acompanyada de la 
documentació relativa a les circumstàncies següents: 
 
a) Les dades identificatives de les persones físiques o entitats comunicants, 
degudament registrades com a empreses navilieres, de conformitat amb la normativa 
vigent d'aplicació. 
 
b) La documentació acreditativa que el vaixell a emprar en la prestació del servei 
compleix els requisits exigits per la normativa vigent per a poder navegar i els 
requeriments tècnics i de seguretat, en funció de les característiques del transport a 
realitzar, en la qual ha de constar el nombre màxim de passatgers que pot 
transportar, emès per l'Administració competent. 
 
c) L’assegurança de responsabilitat civil de la prestadora dels serveis de transport, 
que cobreixi els danys a terceres persones derivats de l'exercici de l'activitat, en els 
termes que es determinin per via reglamentària. La subscripció de l’assegurança 
s'entén sens perjudici d'altres que hagin de ser formalitzades en funció de la classe 
de transport a realitzar. 
 
d) La classe de servei. En cas que es tracti de serveis regulars, l'itinerari o itineraris 
que es realitzaran, els punts de partida i arribada i els llocs on es faran les escales. 
En el cas que es tracti de serveis no regulars, la zona del litoral o les aigües 
continentals on es prevegi realitzar el transport, els punts de partida i arribada i la 
previsió d'escales. 
 
e) Els preus aplicables per la prestació dels serveis. 
 
f) Una declaració responsable de no tenir deutes amb l'Administració de la 
Generalitat, i d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat 
social, amb autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la 
declaració. 
 
g) El títol de patró d'aigües continentals o fluvials, quan es tracti de realitzar transport 
exclusivament en aigües continentals. 
 
h) Qualsevol altra documentació que es determini per reglament. 
 
La documentació especificada en les lletres b) i c) d'aquest apartat es pot substituir, 
en els serveis a prestar amb vaixells de nova adquisició, respectivament, per una 
memòria justificativa de les seves condicions tècniques, especificant el nombre 
màxim de passatgers permès, i pel compromís de formalitzar la corresponent 
assegurança de responsabilitat civil. 
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A: Empleats administratius (17,60€); B: Tècnics i professionals de suport (24,48€); C: Tècnics i 
professionals científics, intel·lectuals (30,17€); D: Directius administració i empreses (49,23€). 
 

Preu (p) x Temps (t) 1. Comunicació prèvia 
A B C D Total 

Presentació comunicació amb documentació adjunta. 
 

    

- Presentar sol·licitud adreçada a l'Administració 
competent. 

    

Temps (t) 2,30h 0,30 0 0,15 
44,00 12,24 0 12,31 68,55

- Aportar documentació preceptiva      
Temps (t) 1,30h 0,30 0 0 

26,40 12,24 0 0 38,64
 
 
Els naviliers hauran de comunicar a la Direcció general competent en matèria de 
transports, cada tres anys, a comptar des de l'inici de l'activitat, la seva intenció de 
continuar prestant el servei, acompanyada d'una declaració responsable sobre el 
manteniment de les condicions exigides per al seu exercici. 
 
A: Empleats administratius (17,60€); B: Tècnics i professionals de suport (24,48€); C: Tècnics i 
professionals científics, intel·lectuals (30,17€); D: Directius administració i empreses (49,23€). 
 

Preu (p) x Temps (t) 1. Comunicació prèvia 
A B C D Total 

Presentació comunicació cessació     
Preu (p) 17,60 24,48 30,17 49,23 

Temps (t) 1,5 0,75 0 0,25 
26,40 18,36 0 12,31 57,07

 
 
 
La cessació en la prestació del servei regular haurà de ser comunicada amb quinze 
dies d'antelació a l'òrgan competent la Generalitat. 
 
A: Empleats administratius (17,60€); B: Tècnics i professionals de suport (24,48€); C: Tècnics i 
professionals científics, intel·lectuals (30,17€); D: Directius administració i empreses (49,23€). 
 

Preu (p) x Temps (t) 1. Comunicació prèvia 
A B C D Total 

Presentació comunicació cessació     
Preu (p) 17,60 24,48 30,17 49,23 

Temps (t) 1 0,30 0 0,15 
17,60 12,24 0 12,31 42,15
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g) Informe d’impacte de gènere 
 
L’avantprojecte no afavoreix situacions discriminatòries per raó de gènere atès que 
no estableix cap distinció entre homes i dones en la seva regulació. 
 
No es prenen mesures específiques per promoure la igualtat entre dones i homes, 
tenint en compte que la nova Llei de Ports de Catalunya  no té incidència en aquest 
àmbit, i que tampoc no es preveu cap mesura que es pugui considerar 
discriminatòria. 
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3. Comparació de les opcions de regulació considerades 

 
Quadre 6. Comparació opcions de regulació 

 Mesura proposada 
1. Utilització de l'expressió 

<contracte> en el redactat de 
certs pressupòsits de fet  

Hem de partir de la base que l'objectiu final de la present mesura és fer un mer 
aclariment del que ja es desprèn de la normativa vigent. D'aquí, que s'hagués 
pogut obviar. Ara bé, tenint en compte que l'opció de no fer res podria generar 
algun problema interpretatiu, el més raonable és aprofitar la modificació 
legislativa per incloure-la. 

2. Supressió de l'art. 6 DLEG. 
2/2010, relatiu a l'actualització 
de tarifes via IPC 

El Projecte de Llei de desindexació de l'economia espanyola 121/000074, 
publicat al BOCG-Congrés dels Diputats, núm. 74-1, de 17 de gener de 2014, 
té la virtut de posar de manifest la conveniència d'actualitzar les tarifes en base 
a criteris diferents a l'IPC. El cas és que no concreta quin és el sistema 
aplicable a l'àmbit del sector públic, remetent-se a una futura normativa de 
desenvolupament (cfr. art. 4). 

3. Fixació de bases imposables, 
tipus de gravamen i quotes 
fixes en les taxes demanials 

Hem de partir de la base que hi ha un clar desfasament entre els valors fins ara 
aplicats i la nova realitat econòmica. A partir d'aquí sempre queda l'opció 
d'intentar corregir aquest desfasament mitjançant l'aplicació de coeficients 
reductors però, com és obvi, aquests coeficients han d'estar prou justificats. 
D'aquí que s'hagi estimat com opció més raonable fer una nova valoració dels 
béns de domini públic, a partir de la qual es fixen els tipus de gravamen i 
quotes pertinents.  

4. Utilització de béns demanials 
en règim d'autorització, 
concessió o contracte 
administratiu 

Hem de partir de la base que si es vol potenciarla utilització de béns demanials 
portuaris amb règim d'autorització, concessió o contracte administratiu, hi ha 
dues opcions tècniques a nivell tributari: (i) l'aplicació de beneficis fiscals; (ii) 
l'exclusió abinitio del gravamen. En el cas que ens ocupa considerem que 
aquesta segona mesura és adient ja que no pugna amb la configuració de fet 
imposable. 

5. Reduccions en consideració al 
tipus de navegació 

Hem de partir de la base que: 
(i) Pel que fa a la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1), a l'àmbit de 
reduccions en consideració al tipus de navegació hi ha una discriminació a 
favor dels territoris espanyols extrapeninsulars, els quals tenen una reducció 
del 75 % front la resta de la navegació interior europea que té una reducció del 
50 %. Per resoldre aquesta discriminació l'opció més simple és unificar el 
percentatge de reducció, optant-se per un percentatge molt més modest, com 
és el 10 %. 
(ii) Pel que fa a la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de 
mercaderies (TA3), s'estableix una reducció pel tipus de navegació que, 
malgrat patir la discriminació que acabem d'apuntar amb motiu de la TA1, no 
es mostra útil per fomentar els trànsit de mercaderies. Per resoldre aquesta 
problemàtica l'opció més simple és eliminar sic et simpliciter la reducció en 
funció del tipus de navegació i substituir-la per una altra que estigui en funció 
del volum manipulat. 

6. Referència genèrica a les 
infraestructures portuàries 

Hem de partir de la base que l'objectiu final de la present mesura és fer un mer 
aclariment del que ja es desprèn de la vigent normativa. D'aquí, que s'hagués 
pogut obviar. Ara bé, tenint en compte que l'opció de no fer res significaria no 
polir el redactat de la normativa, el més raonable és aprofitar la modificació 
legislativa per incloure-la. 

7. Supressió de la bonificació per 
vaixells turístics locals 

Hem de partir de la base que la present mesura té per objecte reordenar el  
mecanisme quantificador de la taxa en relació als vaixells turístics locals. 
Essent que la supressió de la bonificació és l'instrument que tècnicament es 
presenta com a millor opció per tal de compensar la nova escala relativa als 
trams GT arrel dels quals els vaixells de 20 a 100 GT gaudiran de un coeficient 
reductor superior a l'actual. 

8. Progressivitat segons el calat 
dels vaixells 

Hem de partir de la base que si es vol augmentar la progressivitat de la taxa 
d'atracada de vaixells (TA2) el factor que es mostra més procliu és l'escala de 
coeficients de ponderació del calat dels vaixells, doncs és l'únic que contempla 
una tarifa. D'aquí que tècnicament s'estimi que és el que millor serveix a 
l'esmentat objectiu. 

9. No bonificació dels 
catamarans 

Hem de partir de la base que si es vol limitar l’alta ocupació de les 
infraestructures que suposa aquesta tipologia d’embarcacions s'ha de procurar 
que no es beneficiïn de desgravacions fiscals. D'aquí que es presenti com a 
opció més lògica suprimir la bonificació de la que gaudeixen. 

10. Benefici fiscal en funció del 
volum de mercaderies anual 
manipulat 

Hem de partir de la base que si es vol potenciar el trànsit de mercaderies en els 
ports, una de les mesures més efectives és ponderar el volum de mercaderies 
manipulat prioritzant aquells subjectes passius que moguin un volum superior.  
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4. Implementació, seguiment i avaluació de la norma 
 
Ports de la Generalitat ha obtingut les certificacions ISO 9001 de qualitat, l’ISO 14001 i 
l’EMAS de gestió mediambiental per la seva tasca desenvolupada en els ports que gestiona 
al llarg del litoral català. 
 
Des de l’exercici 2012 disposa de la Carta de Serveis com instrument per informar als 
usuaris i usuàries de les característiques, prestacions i forma d’accedir als serveis de Ports 
de la Generalitat, manifestant, davant dels ciutadans, un compromís  concret i mesurable, 
per tal de facilitar l’avaluació constant de la prestació i la seva millora contínua. 
 
Disposa d’un sistema de gestió normalitzat, auditat i certificable com a eina de gestió per 
assegurar que la política de qualitat i medi ambient que incorpora una bateria d’indicadors 
entre els que s’inclouen els establerts en la Carta de Serveis per a la seva avaluació. 
 

11. Benefici fiscal per foment de 
l'exportació 

Hem de partir de la base que tant per la viabilitat del port com per l'economia 
de la zona on es troba el port resulta de suma importància l'exportació. D'aquí 
que una mesura que es mostra efectiva és la de bonificar les mercaderies 
embarcades per a l'exportació. 

12. Benefici fiscal en favor de 
tràfic estratègic 

Hem de partir de la base que per un port, inclòs el territori de la seva influència, 
poden existir tràfics estratègics per al seu desenvolupament social o econòmic. 
D'aquí que una mesura que es mostra efectiva és la de bonificar els tràfics que 
es considerin estratègics. 

13. Gravamen del productes 
procedents d'operacions de 
transferència o centres 
d'engreix 

Hem de partir de la base que donades les similituds que amb l'aqüicultura 
presenten aquests productes, ja s'estan gravant al tipus de l'1 per 100. D'aquí 
que l'opció més lògica sigui plasmar aquest criteri en una norma legal. 

14. Serveis addicionals de 
temporada 

Hem de partir de la base que, segons es miri, els serveis addicionals de 
temporada relacionats amb l'objecte de la taxa de les embarcacions esportives 
o de lleure (TA5), poden tenir certs aspectes coactius que els acosti a les 
prestacions patrimonials de caràcter públic. En aquest marc, l'opció que 
s'ajusta més al vigent ordenament jurídic, és establir la prestació que es percep 
per aquests serveix d'acord amb el principi de legalitat. Cosa que és el que es 
fa a l'article 183.1, segon paràgraf, de l'Avantprojecte.  

15. Límit qualitatiu a l'estimació 
objectiva  

16. Superfície ocupada per una 
embarcació tipus 

Hem de partir de la base que si es vol ajustar el gravamen de l'estimació 
objectiva al gravamen de l'estimació directa, és precís que Ports de la 
Generalitat tingui un major marge de maniobra per tal de fixar un element 
quantificador de l'estimació objectiva com és la superfície ocupada per una 
embarcació tipus. En aquest marc, l'opció tècnicament més viable és ampliar la 
superfície màxima de l'embarcació tipus.  

17. Fixació dels costos de les 
taxes per serveis 

Hem de partir de la base que, per imperatiu legal, les taxes per serveis s'han 
de calcular en funció dels costos computables. D'aquí que actualitzant els 
costos per tal de fixar les tarifes no es faci altra cosa que complir 
escrupolosament amb la normativa vigent. 

18. Taxa de rebuig Hem de partir de la base que l'establiment d'unes tarifes relatives a les 
deixalles és una imposició de la Directiva 2000/59/CE,  traslladada a 
l'ordenament intern espanyol pel RD 1381/2002. Segons s'explica a la memòria 
economicofinancera del present Avantprojecte,  la  Directiva  2000/59/CE, 
admet que aquestes tarifes puguin arbitrar-se de dues maneres: (i) incorporant-
se als drets portuaris; o, (ii) com una tarifa normalitzada específica de deixalles. 
Però la normativa espanyola rebutja l'opció contemplada per la normativa 
europea consistent en que les tarifes que ens ocupen s'incorporin als drets 
portuaris, és a dir, que es sumin com un cost més per al càlcul de les figures 
preexistents destinades al finançament dels ports. De tal manera, que a l'Estat 
espanyol tan sols s'estima com a vàlida l'opció comunitària consistent en 
regular una tarifa normalitzada específica de deixalles.  
 
Seguint amb l'esmentada memòria economicofinancera, entenem que 
semblant tarifa normalitzada ha de configurar-se necessàriament com un 
impost o com un taxa. A l'Avantprojecte s’opta per la taxa perquè és la que més 
s'adapta amb la naturalesa de la present figura financera, a l'estar íntimament 
relacionada amb la prestació d'un servei públic. 
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També realitza una avaluació contínua dels principals indicadors economicofinancers en la 
seva Memòria econòmica que inclou l’evolució de les diferents activitats que es 
desenvolupen en els ports i publica l’Anuari estadístic on també es pot fer un seguiment 
sectorial i de les noves activitats concessionades o autoritzades durant l’exercici. 
 
Per tal de concretar es proposen una sèrie d’indicadors que ens haurien de permetre avaluar 
i fer el seguiment de les mesures proposades i del manteniment de l’autosuficiència 
financera de l’empresa. 
 
 

Tipologia d’indicador Document d’ubicació 
Variació Xifra neta de negoci 
EBITDA/Xifra neta de negoci 
Xifra neta de negoci per sectors d’activitat 

Memòria econòmica Ports de la Generalitat  
WEB www.portsgeneralitat.org 

Tones de captures de peix 
Valor de venda de peix 
Tones mogudes ports comercials 
Tones mogudes per port origen i destinació 
Tones mogudes per tipologia de tràfic 

Anuari estadístic de Ports de la Generalitat 
WEB www.portsgeneralitat.org 

Volum de deixalles generades Indicador ISO Ports de la Generalitat 
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5. Test PIME 
 
 
Quadre 6. Test PIME 
 
Identificació de la població d’empreses afectades 

 
1. Estimació del nombre d’empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, diferenciades 

segons la seva dimensió: 
Microempreses:                 268       empreses – 167.194.333  € 
Petites:  40        empreses – 117.268.083  € 
Mitjanes:                                - empreses −                  -€ 
Grans: 1empreses – 56.329.867  € 
 

2. Estimació del nombre de treballadors ocupats a les pimes del sector: 3.591 treballadors. 
 

Observacions: Les dades, sempre que ha estat possible, s’han obtingut dels estats comptables de les 
empreses i quan no s’ha disposat de dades s’han estimat. 
  

 
Consulta sector afectat 

 Sí No 
3. S’han consultat les pimes del sector afectat o les associacions empresarials que 

les representen sobre el disseny de la norma i les opcions de regulació abans de 
començar la tramitació?  
 

X � 

4. En el tràmit d’audiència es consultarà almenys aquelles associacions 
empresarials que representin la major part de les pimes del sector afectat?  
 

Observacions:S’han realitzat trobades amb les entitats representatives de tots els 
operadors portuaris: comercial, pesquer, nàutic i turístic. 
 
 

X � 

 
 
Mesurament de l’impacte sobre pimes 

 Sí No 
5. S’ha quantificat les càrregues administratives que es deriven del compliment de 

les mesures proposades? 
X � 

6. S’ha quantificat els costos financers o els costos substantius més rellevants de 
la proposta normativa? 

X � 
7. Es garanteix que els costos que es generen per a les pimes no impliquen 

desavantatges competitius en relació amb les empreses de major dimensió? 
X � 

8. Es garanteix que les pimes poden operar en condicions de lliure competència 
en el mercat? 

Observacions: 
 
 
 
 

X � 
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ANNEX 1  
MEMÒRIA ECONOMICOFINANCERA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE 
PORTS I DE TRANSPORT MARÍTIM I FLUVIAL DE CATALUNYA  
 
 
ÍNDEX 
 
CAPÍTOL PRIMER: MEMÒRIA ECONÒMICA A NIVELL COST-BENEFICI  
 
I. Metodologia 
1) Plantejament 
2) Criteri a seguir 
 
II. Estudi dels elements quantificadors de les figures tributàries 
1) Figures tributàries objecte d'examen 
2) Tipus de benefici 
3) Elements de cost  
4) Relació cost-benefici  
 
III. Memòria de les diferents figures financeres  
1) Necessitat de l'estudi singular de les diferents figures financeres 
2) Arrodoniment dels imports expressats en decimals 
 
 
CAPÍTOL SEGON: TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC 
PORTUARI  
 
I. Metodologia  
1) Plantejament 
2) Criteri sintètic o d’homogeneïtat: valor de mercat del bé  
3) Criteri analític o singularitzador: factors determinants de la utilitat gravada 
 
II. Les taxes en particular  
1) Taxa d’ocupació del domini públic portuari -TO1-  

1.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
1.2) Quantificació 
1.3) Estudi economicofinancer 

a) Plantejament 
b) Base imposable 
c) Tipus de gravamen 
 c.1) Plantejament 

   c.2) Fixació del tipus: criteris 
 c.3) Fixació del tipus: concreció    
d) Reducció de la quota íntegra  
e) Bonificació. 
f) Relació ingressos-costos. 

 
2) Taxa de emmagatzematge de mercaderies -TO2-  



 
 
 
 
 

    
40

 
 
 

 

2.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
2.2) Quantificació 
2.3) Estudi economicofinancer 

a) Plantejament 
b) Base imposable 
c) Tipus de gravamen 
 c.1) Plantejament 

   c.2) Valoració de les superfícies cobertes i descobertes 
   c.3) Fixació del tipus: criteris 

 c.3) Fixació del tipus: concreció                                                     
d) Relació ingressos-costos 

 
3) Taxa per utilització del domini públic portuari amb béns mobles destinats a la 
prestació de serveis portuaris específics o al desenvolupament d’activitats 
econòmiques portuàries -TO3-  

3.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
3.2) Quantificació 
3.3) Estudi economicofinancer 

a) Plantejament 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda 

                        c) Base imposable 
                        d) Tipus de gravamen. 

d.1) Plantejament 
d.2) Fixació del tipus: criteris 

   d.3) Fixació del tipus: concreció   
  e) Relació ingressos-costos  
4) Taxa per estada de vaixells en la zona d’avarada -TO4-  

4.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
4.2) Quantificació 
4.3) Estudi economicofinancer 

a) Plantejament 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda 
c) Base imposable 
d) Tipus de gravamen. 

d.1) Plantejament 
d.2) Fixació del tipus: criteris 

   d.3) Fixació del tipus: concreció   
  e) Relació ingressos-cost 
 
CAPÍTOL TERCER: TAXES PER APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC 
PORTUARI  
 
I. Metodologia: remissió  
II. Les taxes en particular 
1) Taxa d’entrada i estada de vaixells -TA1- 

1.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 1.2) Quantificació. 
 1.3) Estudi economicofinancer. 
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a) Plantejament 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda. 
c) Mecanisme quantificador 

   c.1) Quota íntegra primària 
   c.2) Quota íntegra corregida 

c.3) Quota íntegra reduïda (només la reducció més elevada). No 
subjeccions i exempcions. 
c.4) Quota íntegra bonificada (només la bonificació més elevada) 

                      c.5) Quota íntegra incrementada 
d) Relació ingressos-costos. 

 
2) Taxa d’atracada de vaixells -TA2-  

2.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 2.2) Quantificació. 
 2.3) Estudi economicofinancer. 

a) Plantejament 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda. 
c) Mecanisme quantificador 

   c.1) Quota íntegra primària 
   c.2) Quota íntegra corregida 

c.3) Quota íntegra reduïda (només la reducció més elevada). No 
subjeccions i exempcions. 

d) Relació ingressos-costos. 
 
3) Taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies -TA3M-  

3.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 3.2) Quantificació 

3.3) Estudi economicofinancer 
a) Plantejament 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda. 
c) Mecanisme quantificador 

c.1) Quota íntegra  
   c.2) Quota íntegra reduïda. No subjeccions i exempcions 

c.3) Quota íntegra bonificada 
d) Relació ingressos-costos 

 
4) Taxa d'embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers i vehicles en règim 
de passatge -TA3P- 

4.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
4.2) Quantificació 
4.3) Estudi economicofinancer 

a) Plantejament 
     b) Quantificació de la utilitat obtinguda. 
                              b.1) Introducció 
         b.2) Passatgers en vaixells ordinaris 
   b.3) Vehicles 

c) Mecanisme quantificador 
c.1) Quota íntegra: Estimació directe 
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c.2) Quota íntegra: Estimació objectiva   
c.3) Quota íntegra reduïda 
c.4) Quota íntegra bonificada 

d) Relació ingressos-costos 
 
5) Taxa de la pesca fresca -TA4-  

5.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
5.2) Quantificació 
5.3) Estudi economicofinancer 

a) Plantejament 
b) Mínim de subjecció tècnica per valor de la pesca 
c) Mínim exempt per consums dels treballadors   
d) Quantificació de la utilitat obtinguda. 
e) Mecanisme quantificador 
f) Relació ingressos-costos 

 
6) Taxa dels vaixells de les embarcacions esportives o de lleure  -TA5-  

6.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
6.2) Quantificació 
6.3) Estudi economicofinancer 

a) Plantejament 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda. 

   b.1) Introducció 
   b.2) Ports i instal·lacions en règim de gestió directa  
   b.3) Ports i instal·lacions en règim de concessió o autorització  

c) Mecanisme quantificador 
c.1) Domini públic gestionat directament per Ports de la 
Generalitat 

c.1.1) Quota íntegra primària 
c.1.2) Quota íntegra incrementada 

    c.1.3) Quota íntegra bonificada 
c.2) Domini públic en règim de concessió o autorització 

c.2.1) Quota íntegra: Estimació directa. 
c.2.2) Quota íntegra primària: Estimació objectiva 
c.2.3) Quota íntegra bonificada: Estimació objectiva. 

c.3) Bonificació pel foment de la nàutica popular 
d) Relació ingressos-costos 

 
7) Taxa d’estacionament de vehicles -TA6-  

8.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
8.2) Quantificació 
8.3) Estudi economicofinancer 

a) Plantejament 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda. 

  c) Mecanisme quantificador 
   c.1) Quota íntegra primària: estimació directa 
   c.2)  Quota íntegra primària: estimació objectiva 
   c.3) Quota íntegra reduïda: estimació directa. 
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   c.4) Quota íntegra bonificada: estimació objectiva 
  d) Relació ingressos-costos 
 
 
CAPÍTOL QUART: TAXES PER SERVEIS I ACTIVITATS ADMINISTRATIVES  
 
I. Metodologia  
1) Plantejament  
2) Estimació de costos  

2.1) Concepte 
  2.2) Classes 
   a) Esquema 

b) Costos directes 
c) Costos indirectes 

 2.3) Mètode abreujat per a calcular els costos indirectes generals 
  a) Variables a tenir en compte 
  b) Formula 
 2.4) Cost total 
3) Estimació d’ingressos. La tarifa teòrica del punt mort de l’activitat  
 
II. Les taxes en particular  
1) Taxa de la bàscula -TP1- 

1.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció 
1.2) Quantificació. 

 1.3) Estudi economicofinancer 
a) Plantejament 
b) El cost del servei o activitat 
c) Tarifa teòrica del punt mort de l’activitat 
d) Tarifa positiva 
 e) Relació ingressos-costos 

 
2) Taxa per seguretat portuària  
 2.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 2.2) Quantificació. 
 2.3) Estudi economicofinancer 
  a) Plantejament 
  b) El cost del servei o activitat 

b.1) Criteris metodològics 
 b.2) Càlcul 
c) Tarifa teòrica del punt mort de l’activitat 
d) Tarifa positiva 
e) Relació ingressos-costos 
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CAPÍTOL CINQUÈ: TAXA PEL SERVEI PORTUARI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA 
DE DEIXALLES GENERADES PER VAIXELL  
 
I. Metodologia  
1) Plantejament 
2) Qüestió prèvia: la naturalesa de la taxa  

2.1) Les tarifes percebudes per les deixalles generades per bucs. Normativa 
europea i transposició a l'Estat espanyol 
 2.2) L'aplicació de la tarifa normalitzada específica de deixalles en les 
normatives estatal i andalusa. 
 2.3. La tarifa normalitzada específica com prestació patrimonial de caràcter 
públic 

 2.4. La tarifa normalitzada com a tribut 
 2.5.  La tarifa normalitzada específica com a taxa o com a impost 
 2.6. Opció seguida per l'Avantprojecte 
3) Bases metodològiques 
 
II. Elements estructurals de la taxa  
1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció  
2) Quantificació  
 
III. Estudi economicofinancer  
1) Plantejament  
2) Cost del finançament a que es destina la taxa  
3) Tarifa teòrica del punt mort de l’activitat  
4) Tarifa positiva  
5) Relació ingressos-costos 
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CAPÍTOL PRIMER 
MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'AVANTPROJECTE A NIVELL DE COST-BENEFICI 
 
 
I) METODOLOGIA 
 
1) Plantejament 
 
D’acord amb el previst en l’article 64 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 36.b) de la 
Llei catalana 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat, en la 
documentació que ha d’acompanyar els avantprojectes de llei hi figurarà:  
 
<Una memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades que ha de tenir 
el contingut que s’estableixi per reglament. Aquesta memòria inclou, com a mínim, 
un informe d’impacte pressupostari, en què s’avalua la repercussió de l’avantprojecte 
de llei en els recursos personals i materials i en els pressupostos de la Generalitat, i 
també les fonts i els procediments de finançament, si escau; un informe d’impacte 
econòmic i social, en què s’avaluen els costos i els beneficis que implica la iniciativa 
legislativa per als seus destinataris i per a la realitat social i econòmica; un informe 
d’impacte normatiu, en què s’avalua la incidència de les mesures proposades per la 
norma en termes d’opcions de regulació, de simplificació administrativa i de reducció 
de càrregues administratives per als ciutadans i les empreses, i, finalment, un 
informe d’impacte de gènere.>  
 
Si ens fixem, el que es pretén és que els òrgans encarregats d’enjudiciar l’aprovació 
d’una disposició general, pugui ponderar quins efectes economicofinancers tindrà en 
els àmbits pressupostari, economicosocial, normatiu i de gènere. 
 
 
2) Criteri a seguir 
 
En el cas que ens ocupa els criteris a seguir per a elaborar l'esmentat estudi 
econòmic financer ens venen predonats: 
 
1.- Atès que es tracta d'una norma de la Generalitat, resulta lògic que ens atenguem 
de forma preferent a:  
 
 (i) El Manual d’elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya 00-09-
001/92, redactat pel Comitè Assessor per a l’Estudi de l’Organització de 
l’Administració, editat per la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992. 
 
 (ii) La Guia de bones pràctiques per a l'elaboració i la revisió de normativa 
amb incidència en l'activitat econòmica, redactat per la Direcció de Qualitat 
Normativa de la Generalitat de Catalunya, que és la editora, Barcelona, 2010. 
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2.- Atès que es tracta d'una norma de la Generalitat que modifica una normativa 
preexistent, resulta lògic que partim de la memòria economicofinancera que 
acompanya el Decret Legislatiu 2/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el vigent text 
articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat. 
 
 
II. ESTUDI DELS ELEMENTS QUANTIFICADORS DE LES FIGURES 
TRIBUTÀRIES 
 
1) Figures tributàries objecte d'examen 
 
El nou Avantprojecte enumera en el seu article 111 les taxes portuàries, incloent la 
novadora taxa pel servei portuari de recepció obligatòria de deixalles generades per 
vaixells.  
 
És respecte a aquestes figures tributàries on es centrarà el nostre estudi. Comencem 
per examinar el tipus de benefici que comporta la normativa avant-projectada. 
 
 
2) Tipus de benefici  
 
Segons s’explica en l’esmentat Manual (pp. 59 i 60), els beneficis poden ser 
tangibles o intangibles.  
 
Els beneficis tangibles <...són aquells que es poden traduir directament en termes 
monetaris, aplicant criteris relativament objectius o, almenys, acceptats 
comunament>; mentre que els beneficis intangibles  <..són aquells que no es poden 
valorar directament en termes monetaris i la valoració dels quals s’ha d’efectuar 
mitjançant criteris subjectius>. 
 
D’acord amb l’esmentat Manual <...els beneficis produïts per la majoria de les 
disposicions normatives de caràcter general són, normalment, beneficis intangibles>.  

 
En el cas que ens ocupa això és evident. En efecte, com ja es raona a l'Exposició de 
Motius de l'Avantprojecte (apartat IV, paràgraf primer), <La present Llei té per 
objecte establir el nou règim jurídic i econòmic del sistema portuari català, amb la 
finalitat d'implantar un marc adequat per afrontar totes les necessitats i reptes que 
presenta aquest sector de les infraestructures de Catalunya, tant des de la vessant 
pública com privada>.  
 
Si ens fixem, la majoria d’aquestes reformes no tenen un benefici que es pugui 
traduir immediatament en termes monetaris. Els beneficis que d’ella se’n dedueixen 
són essencialment d’adequació de la normativa existent a la nova realitat.  I això és 
molt difícilment avaluable en termes monetaris. 
 



 
 
 
 
 

    
47

 
 
 

 

El que sí es pot avaluar en termes monetaris és l’import que suposarà el nou règim 
econòmic financer que contempla la reforma, cosa que fem en cada una de les 
figures financeres que analitzem en els següents capítols. 
 
 
3) Elements de cost 
 
Seguint de nou l’esmentat Manual (pp.59, 61 i 62), <Es pot acceptar com a “cost”, la 
definició que ens dóna l’Institut de Planificació Comptable: “la mesura i la valoració 
del consum realitzat o previst per l’aplicació racional dels factors per a l’obtenció d’un 
producte, treball o servei>. 
 
<...Els elements que componen el cost d’una norma es poden agrupar en tres grups: 
a) els que determinen el cost d’elaboració i actualització de la norma, b) els que 
determinen el cost del compliment de la norma per a l’Administració i per als 
afectats, i c) els que determinen el cost de vigilància i control>. 
 
a) Pel que fa al cost d’elaboració i actualització de la present llei, es centra en el preu 
satisfets als tècnics que assessoren a l’Administració en aquesta tasca. 
 
b) Pel que fa al cost d’aplicació de la present llei per a l’Administració, cal diferenciar: 
   
b.1) Despeses directes o finalistes: <són les prestacions financeres (subvencions, 
préstecs, ajudes, etc.) o els serveis previstos a la norma>. A la present llei no es 
contemplen prestacions financeres. En relació als serveis, aquests coincideixen 
substancialment amb els que ja preveu la Llei que ara es pretén reformar. Per tant, 
aquesta partida de costos és en el nostre cas inapreciable. 
 
b.2) Despeses indirectes o d’administració: <són les despeses derivades de la 
utilització de personal (hores de treball, personal contractat, etc.) i dels mitjans 
materials (lloguer d’oficines, compra de material, etc.)>. Per a la mera aplicació de la 
present llei de reforma no es previsible que sigui necessari la utilització de més 
personal o de mitjans materials que els ara existents. Tan sols és previsible 
l’inevitable <cost de canvi> derivat de l’adaptació de la situació existent en el 
moment de l’entrada en vigor de la llei de reforma a la nova situació configurada per 
aqueixa llei, puix pot comportar la necessitat d’adequar el sistema informàtic i la 
corresponent formació del personal. En tot cas, no és previsible que suposi una 
despesa significativa. Finalment dir, que tampoc és previsible que la present llei de 
reforma ocasioni despeses d’un mínim relleu a altres Administracions públiques. 

 
c) Pel que fa al cost de l’aplicació de la present llei per a les persones afectades. 
 
c.1) Cost del compliment de les obligacions formals. Com són les obligacions formals 
de signe tributari (v. gr., presentar declaracions tributàries) i les obligacions formals 
de signe administratiu (v.gr., la inscripció en registres públics). En tot cas, l’import 
d’aquest cost no es preveu que sigui massa rellevant i, sense lloc a dubtes, no 
presenta cap increment respecte a la normativa precedent.  
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c.2) Cost del compliment de les obligacions d’actuar (obres de seguretat, vigilància, 
etc.) o de no actuar (limitacions de producció, etc.). No es contempla cap obligació 
d’aquest tipus que sigui digne de considerar a efectes de cost. 
 
d) Pel que fa al cost de vigilància i control de la present llei, al no ser més  complexa 
aquesta llei que la llei vigent i no implicar la utilització de personal especialitzat propi 
o contractat a aquest efecte, tampoc creiem que el cost sigui digne de considerar. 
 
 
4) Relació cost-benefici  
 
Acabem de comprovar que el cost que, en relació a les figures tributàries, suposa 
l’aplicació, vigilància i control de la present llei de reforma és menyspreable en 
comparació amb el que ja suposa la vigent llei que ara es pretén reformar. 
 
Si a això li afegim que els beneficis derivat de la present llei de reforma són 
considerables, en especial pel que fa als intangibles, sembla prou evident que, en 
aquest sentit, la reforma està més que justificada. 
 
Criteri que es ratifica quan, segons el referit Manual (p.62) en la comparació entre el 
cost i el benefici cal preguntar-se: 
 
1.- L’Administració pot fer-se càrrec del cost que implica la norma? Ja hem dit que 
aquest cost és molt minso, i, per tant, la resposta és afirmativa. 
 
2.- Poden assumir aquest cost els ciutadans afectats? Cal reiterar que aquest cost 
també és molt minso, i, per tant, la resposta també es afirmativa. 
 
3.- Es complirà la norma o, previsiblement, el cost excessiu que comporti en 
dificultarà l’aplicació i fins i tot provocarà la paralització de l’activitat que vol regular? 
Al haver respost que aquest cost és molt escàs, no és en absolut previsible que 
dificulti la seva aplicació. 
 
 
 
III. MEMÒRIA DE LES DIFERENTS FIGURES FINANCERES 
 
 
1) Necessitat de l'estudi singular de les diferents figures financeres 
 
Abans ja hem dit que el present estudi econòmic de la llei de reforma en general s’ha 
de completar amb l’estudi de les diferents figures financeres, puix aquí és on es 
posarà de relleu el nivell de costos-beneficis que presenta cada una de les que 
configuren el sistema financer regulat en la llei de reforma.  
 
A aquesta tasca li dediquem els capítols següents. Ans però deixarem constància 
d’un criteri que hem seguit al llarg de l’estudi.  
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2) Arrodoniment dels imports expressats en decimals 
 
Als efectes de facilitar l’aplicació pràctica de les tarifes, aquestes les hem expressat 
amb dos decimals, de tal manera que quan la formulació per nosaltres emprada 
dóna lloc a més decimals, hem augmentat en un cèntim la tarifa si el tercer decimal 
anava de 5 a 9, i, cas contrari, hem menyspreat el tercer decimal. Així, per exemple, 
una tarifa de 4,525, l’hem traduït en la de 4,53; mentre que una tarifa de 4,524, l’hem 
traduït en 4,52. 

 
Tan sols en els casos de tarifes inferiors a la unitat, hem fet figurar ulteriors decimals 
als efectes de facilitar la seva eventual actualització per coeficients o percentatges.  

 
Finalment dir que, aquesta memòria ha estat confeccionada en base a les dades que 
hem obtingut a l’any 2013. 
 
 
CAPÍTOL SEGON 
TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI  
 
I. METODOLOGIA 
 
1) PLANTEJAMENT 
 
Tradicionalment, les taxes per la utilització privativa i per l’aprofitament especial del 
domini públic es quantifiquen prenent com a referència el valor que tindria en el 
mercat la utilitat derivada de dita utilització o aprofitament si els béns afectats no 
fossin de domini públic (cfr. com a normativa precedent: Art. 376 EM de 1924. Art. 13 
DHL de 1946. Arts. 446 i 447 LRL de 1955. Art. 17 RD 3250/1976. Art. 210 TRRL de 
1986. Cfr. com a normativa vigent: Art. 19.1 de la LTPP de 1989, art. 24.1 TR de la 
LRHL de 2004 i art. 1.2-8.3  del TR de la LTPP de la Generalitat de Catalunya de 
2008).1 
 
 
 
                                      
1EM de 1924: DL de 8 de març de 1924, pel que s’aprova l’Estatut Municipal (conegut pel nom de Calvo 
Sotelo). DHL de 1946: Decret de 25 de gener de 1946, pel que es regulen provisionalment les Hisendes Locals, 
desenvolupant la Llei de Bases de 1945 (BOE de 4 de febrer). LRL de 1955: Decret del Ministeri de Governació 
de 24 de juny de 1955, pel que se aprova el text articulat i refós de les Lleis de Bases del Règim Local de 17 de 
juny de 1945 i de 3 de desembre de 1953 (conegut com Llei de Règim Local de 1955). RD 3.250/1976: RD 
3.250/1976, de 30 de desembre, pel que es posen en vigor les disposicions de la Llei 41/1975, de Bases de 
l’Estatut del Règim Local, relatives als ingressos de les Corporacions Locals, i es dicten normes provisionals per 
al seu desenvolupament (BOE 31 de gener de 1971). TRRL de 1986: Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local, aprovat per RD Leg. 781/1986, de 18 d’abril (BOE de 22 i 23 d’abril). LTPP de 
1989: Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics (BOE de 15 d’abril). TR de la LRHL: Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Leg. 2/2004, de 5 de març (BOE de 9 de març). Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat per D Leg. 3/2008, de 25 de juny 
(DOGC  de 27 de juny). 
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Ara bé, com de forma reiterada ha denunciat la doctrina, el valor de la utilització o 
aprofitament del domini públic inevitablement sempre serà controvertit, doncs al 
tractar-se de béns que per definició estan fora del mercat és molt difícil determinar-lo 
amb exactitud. D’aquí que sigui imprescindible cercar uns criteris metodològics que, 
garantint l’homogeneïtat del sistema tributari que contempla la llei de ports, serveixin 
per discriminar les diferents utilitats gravades per a cada taxa per utilització o 
aprofitament del domini públic. Aquests criteris són els següents:  
 
1) Com que del que es tracta és de quantificar el valor de la utilitat d’un bé, el primer 
pas es valorar aquest bé. D’aquí que partirem del valor que tindria en el mercat el bé 
de domini públic objecte d’utilització o d’aprofitament. Amb això es dota a l’estudi 
quantificador de les taxes d’una homogeneïtat forçosament objectiva, el qual serà el 
primer referent llevat dels casos singulars en què el sentit comú imposi un altre 
referent més ajustat a la realitat. 

 
2) El segon pas és eminentment analític, puix es tracta de valorar concretament la 
utilitat en el sí de les diferents taxes, cosa que només es pot fer cercant en cada cas 
una formula tècnicament lògica que ens permeti la determinació el més aproximada 
possible de l’esmentat valor tenint en compte les circumstàncies pròpies de cada 
taxa en particular.   

 
 
2) CRITERI SINTÈTIC O D’HOMOGENEÏTAT: VALOR DE MERCAT DEL BÉ 
 
Segons hem dit, el primer criteri que seguirem és de tarannà sintètic i està dirigit a 
donar homogeneïtat al mecanisme quantificador de les diferents taxes.  

 
Amb aquesta finalitat, com a regla general, partirem del valor que tindria en el mercat 
el bé de domini públic objecte d’utilització o d’aprofitament.  

 
A tal efecte, sempre ens atindrem  a l’informe que ens ha estat facilitat per Ports de 
la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors dels terrenys, de les làmines d’aigua i dels edificis, 
diferenciats per la zona on s’ubiquen –nord, centre i sud-. D’acord amb aquest 
informe tenim el següent quadre: 

 
 

Classe de zona portuària           Modalitat de bé de domini públic portuari ocupat 
                                                                               Valor m2 o lineal  
                                                                     Terreny           Làmina          Obres-inst. 
    Mitjana Zona port. nord.                           412,24 e.       16,77 e.            875,75 e.                   
    Mitjana Zona port. centre.                        617,52 e.       21,61 e.         1.057,21 e. 
    Mitjana Zona port. sud.                            363,93 e.       10,94 e.            843,98 e. 
     · Mitjana Catalunya.                                455,83 e.       16,56 e.            886,52 e. 
  
  
 
Ara bé, quan la taxa presenta certes singularitats resulta convenient establir criteris 
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també singulars. Això és el que succeeix en la taxa de la pesca fresca, on estimem 
oportú partir d’un criteri molt més específic com és el del valor dels productes de la 
pesca. La raó estreba en que el valor de la utilització especial del domini públic 
derivat de l’exercici de la pesca fresca depèn fonamentalment del valor dels 
productes pescats, puix com més elevat sigui aquest, cal presumir que més elevat 
serà aquell. En tot cas, el principi de capacitat econòmica impulsa a que el gravamen 
depengui de l’aprofitament lucratiu que obté l’usuari del domini públic mitjançant la 
pesca fresca, cosa que ve determinada pel valor d’aqueixa.  
 
 
3) CRITERI ANALÍTIC O SINGULARITZADOR: FACTORS DETERMINANTS DE 
LA UTILITAT GRAVADA. 
 
Com ja hem dit, el segon criteri que seguirem és de tarannà analític i està dirigit a 
garantir la necessària singularitat que ha de presentar el mecanisme quantificador de 
les diferents taxes, puix cada taxa grava una utilització o aprofitament demanial 
diferent, i, per tant, cada taxa grava una utilitat també diferent. 

 
Això s’articula cercant en cada taxa en concret factors que resultin tècnicament 
adients partint dels principis constitucionals predicables del sistema tributaria en el 
seu conjunt, destacant-se: 1) El principi de capacitat econòmica. 2) El principi de 
progressivitat. 3) El principi de no confiscatorietat. 4) El principi de generalitat. 

 
Aquests principis s’han de ponderar amb els altres que regeixen les taxes per domini 
públic en particular, destacant-se el principi de suficiència financera.  

 
Tan mateix també hi ha un altre principi que creiem no es pot deixar de banda, com 
és el principi de continuïtat o de proporcionalitat històrica. Si tenim en compte que 
totes les taxes analitzades ja es troben a la normativa actual, resulta lògic evitar en la 
mesura del possible salts espectaculars en l’import del gravamen, ja sia a l’alça o a 
la baixa. D’aquest modus procurem donar la màxima rellevància al principi 
constitucional de seguretat jurídica, que, segons la doctrina tributària hi ha que 
veure’l com <seguretat d’orientació>, com <previsibilitat>, i, en suma, com la 
<confiança legítima> que té tot subjecte passiu en que els canvis normatius 
respectin el màxim possible l’estabilitat del sistema tributari (cfr. C. García Novoa, El 
principio de seguridad jurídica en materia tributaria, Ed. Marcial Pons, Barcelona-
Madrid, 2000, pp. 75 i ss.) 

 
Es tracta, doncs, d’entendre els tributs com el que el realment són: un instrument de 
finançament i de política econòmica inspirat en l’ideal de justícia que sempre ha 
d’il·luminar la tasca dels poders públics.  

 
D’acord amb aquests criteris passarem acte seguit a concretar la valoració de les 
diferents taxes que per la utilització del domini públic català es preveuen en la nova 
llei.  

 
 
II. LES TAXES EN PARTICULAR  
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1) TAXA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI -TO1- 
 
1.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 
 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en l’ocupació del domini públic portuari, 
en virtut d’una autorització, concessió o contracte atorgat per l'administració de la 
Generalitat de Catalunya> (art. 121 de l'Avantprojecte, seguint l'article 15 del RD 
Leg. 2/2010).  
 
El precedent normatiu immediat es troba a la figura del cànon per ocupació o 
aprofitament del domini públic portuari, regulat en els articles 91 LPC i 10 de la Llei 
17/1996, de 17 de desembre.  
 
Quan no es realitza el fet imposable estem davant d’un supòsit de no subjecció, i, 
per tant, no neix l’obligació de contribuir. El mateix passa quan es tracta d’un supòsit 
d’exempció, l’únic que en aquest cas si s’ha realitzat el fet imposable, però també 
s’ha realitzat un altre fet que origina l’avortament dels efectes genètics del fet 
imposable. Les exempcions, són, doncs, un benefici fiscal en tant en quant suposen 
una manca de recaptació.  
 
En el cas que ens ocupa no es preveu cap norma de no subjecció. 
 
En canvi, sí que es preveuen dos supòsits d’exempció relatius a: 1.- La Creu Roja 
respecte a les seves activitats de salvament marítim. 2.- Les entitats sense ànim de 
lucre quan la seva activitat estigui exclusivament vinculada a l’atenció de tripulants i 
passatgers. 3.- Els òrgans i entitats de les administracions públiques que porten a 
terme activitats de vigilància, de repressió de contraban, de salvament i de lluita 
contra la contaminació marina i les relacionades amb la defensa nacional. 
 
 
1.2. Quantificació  
 
Amb algunes variacions la quantificació d'aquesta taxa segons es contempla als 
articles 125 i 126 de l'Avantprojecte és molt similar a la que es contempla als articles 
19 i 20 del RD Leg. 2/2010 la qual, al mateix temps, també és molt similar a la del 
cànon precedent. 
 
El seu mecanisme quantificador es pot esquematitzar com segueix: 
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I. Quota íntegra primària2 
 

Tipus de gravamen localitzat per la classe d’ús del bé  
x 

valor del m2 o lineal de domini públic 
x 

nº de m2 o lineals ocupats de domini públic 
 
II. Quota íntegra reduïda 

(1) 
Quota íntegra primària 

- 
%  quan només s’ocupa el vol, el subsòl o espais submergits 

 
(2) 

Quota íntegra primària (o, en el seu cas, reduïda) 
- 

% per ocupacions superiors al 5.000 m2 destinades a la nàutica esportiva i a la 
reparació i conservació 

 
 
III. Quota íntegra bonificada 
 

(1) 
Quota integra (en el seus cas, reduïda) 

- 
% per cada ... e. d’inversió.  

 
(2) 

Quota integra (en el seus cas, reduïda) 
- 

% depenent del tipus de mesura medi ambiental. 
 

(3) 
Quota integra (en el seus cas, reduïda) 

- 
% dels m2 destinats a la vela. 

 
(4) 

Quota integra (en el seus cas, reduïda) 
- 

                                      
2 Al paràgraf segon de l'art. 126.2 i 126.3 de l'Avantprojecte s'estableix que: <Sobre la quota íntegra que 
anomenem primària s’aplicaran de forma successiva i multiplicadora les reduccions i bonificacions que li siguin 
d’aplicació. A aquests efectes, la quota íntegra primària s’ha de multiplicar, successivament, pels coeficients 
reductors corresponents, entenent-se per coeficient reductor la unitat menys el valor de la reducció o bonificació 
en tant per u.>   
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 % dels m2 destinats a l'activitat tradicional de pesca artesanal en els ports gestionats 
per concessió. 

 
(5) 

Quota integra (en el seus cas, reduïda) 
- 

 % dels m2 no edificats destinats a àrea tècnica o escar i que es destinin al 
manteniment i reparació d'embarcacions com activitat complementària del port 

gestionat per concessió. 
 

(6) 
Quota integra (en el seus cas, reduïda) 

- 
 % per cada 200.000 euros d'inversió en el manteniment de platges als ports 

gestionats per concessió i que no estigui prevista a les obligacions concessionals. 
 

 
 
1.3) Estudi economicofinancer 
 
 
a) Plantejament 

 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  
     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En el cas que ens ocupa, la base imposable coincideix amb el valor de mercat del bé 
de domini públic ocupat, essent localitzat per la modalitat del bé (terreny, làmina 
d’aigua o obra-instal·lació). 

 
El tipus de gravamen és un percentatge que, per a cada modalitat del bé (terreny, 
làmina d'aigua o obra-instal·lació) està localitzat en una tarifa determinada per la 
classe d’ús (comercial-industrial, logístic, nàutic esportiu, pesquer, atípic i esportiu 
íntegre en règim de concessió). 

 
Seguint amb termes dogmàtics, cal concloure que estem davant d’una alíquota 
localitzada en una tarifa que s’aplica a una base de doble entrada (modalitat del bé i 
classe d'ús)  

 
D’acord amb això resulta imprescindible concretar en primer lloc el valor de la base 
imposable.  
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b) Base imposable 
 
Com ja hem dit, la base imposable de la present taxa coincideix amb el valor de 
mercat del bé de domini públic ocupat, diferenciant-se segons la  modalitat del bé 
(terreny, làmina d’aigua o obra-instal·lació). 
A l’anterior subapartat I.2), hem recollit l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors dels terrenys, de les làmines d’aigua i dels edificis en cada 
zona portuària. Concretament tenim els següents valors actualitzats que integraran 
el quadre de la base imposable de la present taxa: 

 
Terreny:         455,83 e. 
Aigua:              16,56 e. 
Instal·lacions: 886,52 e. 

 
 
c) Tipus de gravamen 
 
c.1) Plantejament 
 
Com ja hem dit, el tipus de gravamen de la present taxa és una alíquota que ens ve 
localitzada en una tarifa que pondera la classe d’ús (comercial-industrial, logístic, 
nàutic esportiu, pesquer, atípic i esportiu íntegre en règim de concessió).  
 
La lògica d’aquesta tarifa estreba en que, sia quina sia la valoració intrínseca del bé 
dominical ocupat, la seva utilitat per l’ocupant no serà sempre unívoca, sinó que 
dependrà de determinats factors, d’entre els quals entenem que destaquen per la 
seva generalitat i objectivitat la classe d’ús. 
 
c.2) Fixació del tipus: criteris 
 
Els criteris que es venen prenent com a determinants per a la fixació dels diferents 
tipus són els següents: 
 1.- La vinculació a l’activitat portuària de l’ús realitzat pel subjecte passiu, el 
que ens porta a gravar en més mesura les activitats menys típicament portuàries. 
 
 2.- La capacitat econòmica del subjecte passiu, el que ens porta a gravar en 
més mesura les activitats que denuncien tenir una major capacitat. 
 
 3.- La proporcionalitat, el que ens porta a evitar increments o decrements 
exagerats en comparació amb la vigent taxa per ocupació.  
 
 4.- D’acord amb el primer criteri citat, el de la vinculació, que s’endinsa en la 
distinció entre els usos normal i els anormals del domini públic, tindrem que els usos 
típicament portuaris han d’estar menys gravats que els usos atípics. D’aquí que 
l’entrada relativa a l’ús portuari atípic hagi de contemplar tipus superiors a la resta 
d’entrades. 
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 5.- Pel que fa a la resta d’entrades tenim que, d’acord amb el segon criteri 
citat, l’ús pesquer és el que denuncia una menor capacitat econòmica.3 Els usos 
comercial, industrial, logístic, nàutic i esportiu íntegre en règim de concessió 
ocuparien els llocs entremitjos.  
 
 6.- El tercer criteri, el de proporcionalitat històrica i continuïtat, comporta que 
prenent com a base el usos qualificats com entremitjos, els usos que han d'estar 
més gravats (els atípic) s'incrementin en 2/3 parts; mentre que els usos que han 
d'estar menys gravats (els pesquers) es decrementin en 2/3 parts.   
 
 7.- Seguint el mateix criteri de proporcionalitat històrica i continuat, el tipus 
bàsic  s'estableix en la modalitat de terreny, que en els usos considerats mitjans 
(comercial, industrial, logístic, nàutic i esportiu íntegre en règim de concessió) es 
continua fixant en el 3 per 100.  
 
 8.- Igualment, en base a aquest criteri estimem raonable que les obres tinguin 
un increment del tipus bàsic, donat que les instal·lacions tenen un cost d'amortització 
que no tenen els terrenys la qual cosa impulsa a que la seva ponderació es vegi 
també reflectida a la tarifa impositiva en major mesura a com ho està a la vigent 
normativa. En efecte, a la vigent normativa l'increment del tipus bàsic per a les obres 
rau en un 10 per 100. Es tracta d'un percentatge que, donat els imports al que 
s'aplica, dóna un increment molt exigu, amb una diferència absoluta massa minsa 
(uns 30 cèntims). D'aquí  que estimen s'hagi de fixar l'increment del tipus base en el 
20 per 100 per tal que l'import resultant sigui prou significatiu als efectes de ponderar 
de forma significativa els costos d'amortització de les instal·lacions per la tarifa. 
 
 9.- La importància que creiem s'ha de donar a l'hora de fixar els tipus 
impositius atenent al cost d'amortització, igualment ens porta a que el tipus base 
assignat als terrenys hagi de ser idèntic al que es fixi per l'aigua, puix si l'ocupació 
dels terrenys no suposa cap cost d'amortització, tampoc suposa cap cost 
d'amortització l'ocupació de les aigües. D'aquí que estimem que el més raonable 
sigui mantenir per a les aigües el mateix tipus aplicable que als terrenys. 
 
 
c.3) Fixació del tipus: concreció                                                     
 
 L’aplicació dels anteriors criteris ens porta a la següent escala:  
 
          Classe d’ús                                        Tipus de gravamen                                                      

                                                      Terrenys       Aigua        Obres i instal·lacions                     
    Ús portuari comercial                     3,00%        3,00%                   3,60% 
    Ús portuari industrial                      3,00%        3,00%                   3,60% 
    Ús portuari logístic                         3,00%        3,00%                   3,60%                
    Ús portuari nàutic esportiu             3,00%        3,00%                   3,60%             
    Ús portuari pesquer                        2,00%       2,00%                   2,40%       

                                      
3 Recordem que fins hi tot no està subjecte a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (cfr. art. 78 RDL 2/2004, de 

5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals). 
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    Ús portuari atípic                            5,00%       5,00%                   6,00% 
    Ús portuari esportiu íntegre en 
     règim de concessió                       3,00%       3,00%                  3,60%     
 
 
d) Reducció a la quota íntegra 
 
 
1.- Reducció per ocupació parcial.  
 
Es continua preveient una reducció imperativa de la quota íntegra primària de la taxa 
quan només s’ocupi el vol o subsòl dels terrenys o espais submergits, sempre i quan 
no s’impedeixi la utilització de la superfície (art. 126.2.1 de l'Avantprojecte, seguint 
l'art. 20.2.1 del RD Leg. 2/2010). 
 
Donat que es tracta de d'un supòsit on tan sols s’obté una utilitat parcial del domini 
públic, ja sia el vol, ja sia el subsòl, resulta lògic mantenir el percentatge de reducció 
en el 50%, de tal manera que només es pagui la meitat del que ordinàriament 
s’hauria de pagar.  
 
2.- Reducció per nàutica esportiva i per reparació i conservació d'embarcacions 
 
Es tracta d'una nova reducció (contemplada a l'article 126.2.2 de l'Avantprojecte) que 
té com a finalitat fomentar la nàutica esportiva i l'activitat de reparació i conservació 
d'embarcacions. 
 
El percentatge de reducció del 20% en ocupacions superiors a 5.000 m2 sembla prou 
ponderat amb aquestes finalitats. 
 
 
e) Bonificacions 
 
1.- Bonificació per inversió. 
 
Es continua preveient una bonificació pregada de la quota  íntegra primària i s’escau 
reduïda per la realització d’una inversió econòmica en el domini públic portuari (cfr. 
art. 126.3.1 de l'Avantprojecte, seguint l'art. 20.3.1 del RD Leg. 2/2010), 
 
La seva finalitat és fomentar la inversió en el domini públic portuari. 
 
Consisteix en un percentatge fix durant el període concessional per a cada 
determinat import d’inversió, que segons la vigent normativa és l'1 per 100 per cada 
200.000 e. d'inversió.  
 
El percentatge de l’1 per 100 es justifica perquè és el percentatge ordinari 
d’amortització mínima dels immobles, de tal manera que es fa coincidir el 
percentatge de bonificació amb l’amortització mínima de les inversions. 
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Els 200.000 e. es justifiquen perquè les inversions d’escassa quantia no tenen 
perquè beneficiar-se de la bonificació.  
 
2.- Bonificació per potenciar pràctiques medi ambientals i incentivar la qualitat en la 
prestació de serveis. 
 
En el marc contemplat per la norma, es continua preveient una bonificació pregada 
per incentivar la gestió medi ambiental del 15, 10 ó 5 per 100 de la quota íntegra 
primària i s’escau reduïda i bonificada de la taxa, segons el grau d'acreditació 
europeu (cfr. art. 126.3.2, paràgraf primer, de l'Avantprojecte, seguint l'art. 20.3.2 del 
RD Leg. 2/2010).  
 
Percentatges que, amb la normativa projectada, són del 40, 30 ó 5 per 100 de la 
quota primària i s’escau reduïda i bonificada quan concorrin determinats requisits 
medi ambientals (cfr. art. 126.3.2, paràgraf segon, de l'Avantprojecte). 
 
Al nostre entendre, es tracta de percentatges que són de la suficient entitat per a que 
la bonificació compleixi la seva funció de foment.  
 
3.- Bonificació per al foment de la vela. 
 
En el marc regulat per la norma, es continua preveient una bonificació pregada del 
50 per 100 del còmput dels metres quadrats destinats a la vela. S’aplicarà sobre la 
part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada que correspongui (cfr. 
art. 126.3.3 de l'Avantprojecte, seguint l'art. 20.3.3, primer paràgraf, del RD Leg. 
2/2010). 
 
Al nostre entendre, es tracta d'un percentatge que és de la suficient entitat per a que 
la bonificació compleixi la seva funció de foment.  
 
4.- Bonificació per a la pesca artesanal 
 
En el marc regulat per la norma, es preveu una nova bonificació pregada del 90 per 
100 del còmput de metres quadrats destinats a la pesca artesanal. S’aplicarà sobre 
la part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada que correspongui 
(cfr. art. 126.3.4 de l'Avantprojecte).   
 
Al nostre entendre, es tracta d'un percentatge que és de la suficient entitat per a que 
la bonificació compleixi la seva funció de foment i, a més, la funció d'adequació a la 
capacitat econòmica.  
 
5.- Bonificació per àrees tècniques o escars 
 
En el marc regulat per la norma, es preveu una nova bonificació pregada del 50 per 
100 del còmput de la superfície no edificada que correspongui a l'àrea tècnica o 
escars destinada al manteniment i reparació d'embarcacions com activitat 
complementària del port. S’aplicarà sobre la part de la quota íntegra primària i 
s’escau reduïda i bonificada que correspongui (cfr. art. 126.3.5 de l'Avantprojecte).   
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Al nostre entendre, es tracta d'un percentatge que és de la suficient entitat per a que 
la bonificació compleixi la seva funció de foment.  
 
6.- Bonificació per manteniment de platges 
 
En el marc regulat per la norma, es preveu una nova bonificació pregada del 5 per 
100 de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada per cada 200.000 e. 
d'inversió en el manteniment de platges (cfr. art. 126.3.6, paràgraf primer, de 
l'Avantprojecte).   
 
Al nostre entendre, es tracta d'un percentatge que és de la suficient entitat per a que 
la bonificació compleixi la seva funció de foment.  
 
7.- Límit a l'aplicació de reduccions, bonificacions o reduccions i bonificacions de 
forma conjunta. 
 
Les reduccions i bonificacions es poden aplicar en cascada simultàniament amb el 
límit màxim del 50% de la quota integra primària. 
 
En el cas de les bonificacions aplicables als ports esportius gestionats íntegrament 
en règim de concessió, l’acumulació de les bonificacions establertes pels apartats 
3.1 i 3.2 no pot excedir el 50% de la quota íntegra primària. El conjunt total de 
bonificacions dels apartats 3.1, 3.2 i 3.6 no pot excedir el 75% de la quota íntegra 
primària. 
 
Finalment es contemplen una sèrie de límits a l'aplicació conjunta de bonificacions i 
reduccions als efectes que no superi el 50 ó el 75 per 100 de la quota íntegra, 
segons els casos (cfr. art.  126.3.6, paràgrafs segon i tercer, de l'Avantprojecte, 
seguint l'art. 20.3.3, segon paràgraf, del RD Leg. 2/2010). 
 
Al nostre entendre, es tracta d'uns percentatges suficients per a garantir un import 
mínim de la recaptació. 
 
 
f) Relació ingressos-costos  
 
Pel que fa a als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa no és 
previsible que provoqui cap augment, puix les novetats que contempla no han de 
generar cap cost singular. 
 
Pel que fa als ingressos, tenim que en el 2013 van ser de 5.980.317 e. 
 
Respecte a la present proposta, s'observa que, en comparació a la normativa del 
2013, malgrat es fixen un tipus de gravamen superiors en relació a l'aigua i a les 
obres, tenim unes valoracions sensiblement inferiors i unes noves bonificacions, la 
qual cosa fa preveure que els ingressos es mantinguin en uns imports similars als 
actuals.  
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2) TAXA DE EMMAGATZEMATGE DE MERCADERIES -TO2- 
 
2.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 
 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en l’ocupació de qualsevol bé de domini 
públic portuari, efectuada per la mercaderia en ocasió d’alguna de les operacions 
portuàries d’emmagatzematge o dipòsit> (art. 127.1 de l'Avantprojecte, seguint 
l'article 21 del RD Leg. 2/2010).  
 
Com element negatiu del fet imposable, l'Avantprojecte (art. 127.2) contempla que 
<Quan l'emmagatzematge i dipòsit de vehicles tingui lloc en infraestructures 
portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu, la taxa només és exigible si la mercaderia utilitza qualsevol 
forma de béns de domini públic gestionats directament per l'Administració portuària>. 
 
El precedent normatiu immediat es troba a la figura de la Tarifa E-2: utilització de 
superfícies d’emmagatzematge, locals i edificis, regulada en les normes 4.2.1 a 4.2.8 
de l’annex 1 de la LPC, recaient en <... la utilització de explanades, coberts, 
magatzems, dipòsits, de locals i edificis, inclosos els corresponents serveis 
generals>. 
 
Quan no es realitza el fet imposable estem davant d’un supòsit de no subjecció, i, 
per tant, no neix l’obligació de contribuir. El mateix passa quan es tracta d’un supòsit 
d’exempció, l’únic que en aquest cas si s’ha realitzat el fet imposable, però també 
s’ha realitzat un altre fet que origina l’avortament dels efectes genètics del fet 
imposable. Les exempcions, són, doncs, un benefici fiscal en tant en quant suposen 
una manca de recaptació.  
 
En el cas que ens ocupa es preveu una no subjecció que recau sobre <(...) la 
utilització de domini públic portuari en zona de trànsit descoberta, efectuada per les 
mercaderies carregades o descarregades utilitzant mitjans no rodadors, durant el 
mateix dia càrrega o descàrrega i l'immediat anterior o posterior, respectivament> 
(art. 128 de l'Avantprojecte, seguint l'art. 22 del RD Leg. 2/2010). 
 
Finalment es preveuen quatre supòsits d’exempció relatius a: 1.- Material de la Creu 
Roja de salvament marítim. 2.- Mercaderies humanitàries enviades per entitats 
sense ànim de lucre a zones en crisi o d’emergència. 3.- Material d’ens públics 
espanyols destinat a la prestació de serveis de la seva competència en gestió 
directa. 4.- Material de la UE o d’algun dels seus Estats destinat a la prestació de 
serveis de la seva competència en gestió directa (art. 130 de l'Avantprojecte, seguint 
l'art. 24 del RD Leg. 2/2010). 
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2.2) Quantificació 
 
El mecanisme quantificador contemplat a l'Avantprojecte (arts. 132 i 133) parteix del 
que contempla el RD Leg. 2/2010 (arts. 26 i 27), el qual, comparativament amb la 
Tarifa E-2, presenta considerables variacions.  
 
Dit mecanisme es pot esquematitzar com segueix: 
 
Quota íntegra: 
 
Tipus específics localitzats de forma esglaonada pels tipus de zona i de superfície i 

pels dies d’ocupació 
x 

superfície ocupada 
x 

dies d’ocupació 
 
 

2.3) Estudi economicofinancer 
 
a) Plantejament 

 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En el cas que ens ocupa, la base imposable és pecuniària de doble paràmetre: 1.- 
La superfície del domini públic portuari ocupada. 2.- Els dies d’ocupació emprats.  

 
El tipus de gravamen és pecuniari, venint localitzat per tres factors: 1.- El tipus de 
zona (de trànsit o de magatzematge). 2.- El tipus de superfície (coberta o 
descoberta). 3.- Els dies d’ocupació (d’1 a 3, de 4 a 10, d’11 a 17, de 18 a 30 i de 30 
en endavant). 

 
Seguint amb termes dogmàtics, cal concloure que estem davant d’un tipus gradual 
localitzat en una tarifa de triple entrada que s’aplica a una base que és de doble 
paràmetre. 

 
En primer lloc cal justificar els paràmetres de la base imposable.  

 
Però abans de res, hem de deixar constància que es tracta d’una taxa que 
contemplen alguns supòsits que són tradicionals a les Hisendes locals: Cfr. art. 
20.3.g) del TR de la LRHL, relatiu a la <Ocupación de terrenos de uso público local 
con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, 
andamios y otras construcciones análogas>, el qual concorda amb la normativa 
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precedent: Art. 374.h) e i) EM de 1924. Art. 11.8º y 9º  DHL de 1946. Art 444.8º y 9º 
LRL de 1955. Art. 15.7 RD 3250/1976. Art. 208.7 TRRL de 1986. 

 
D’aquí, que sembli raonable servir-se de la metodologia ordinàriament utilitzada a 
l’àmbit local. 
 
 
b) Base imposable 
 
Com que del que es tracta és de valorar la utilitat derivada de l’ocupació del domini 
públic, sembla prou evident que com a més superfície ocupada i com a més dies 
d’ocupació, amb més intensitat es realitzarà el fet imposable. De tal manera que 
aquests elements objectiu i temporal del fet imposable són adients per a ser 
mesurats per la base imposable. 
 
 
c) Tipus de gravamen 
 
c.1) Plantejament 
 
Malgrat les considerables variacions, la tarifa de la taxa s’inspira clarament en la 
tarifa E-2: utilització de superfície d’emmagatzematge, de locals i d’edificis prevista a 
la LPC. 
 
Els criteris emprats per la tarifa són els següents: 
 

1.- La tarifa localitza el tipus aplicable distingint entre les zones de trànsit i 
d’emmagatzematge, i, en cada una d’ella, distingint entre les superfícies cobertes i 
descobertes. Com em seguida comprovarem, aquestes distincions tenen un clar 
fonament racional. 
 

2.- Pel que fa a la distinció entre les superfícies cobertes i descobertes, salta a 
la vista que el valor de la seva utilitat no pot ser el mateix. Així es dedueix clarament 
de l’informe que ens ha estat facilitat per Ports de la Generalitat sobre la Valoració 
dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on es valoren tan els terrenys, que són 
superfícies descobertes, com els edificis, que són superfícies cobertes. Lògicament 
nosaltres ens atendrem a aquests valors. 

 
 3.- Pel que fa a la distinció entre les zones de trànsit i les zones 
d’emmagatzematge, l’explicació estreba en que l’ús de les zones de trànsit per a 
emmagatzematge de mercaderies suposa un ús que s’aparta del destí habitual del 
bé demanial, puix l’ocupació de les zones de trànsit amb mercaderies interfereix amb 
el normal desenvolupament de les operacions portuàries, d’aquí que la regla general 
sigui que les mercaderies hagin de ser emmagatzemades en els espais assignats al 
respecte per l’Administració portuària. Això comporta que l’ocupació de les zones de 
trànsit per emmagatzematge hagi de ser gravada de forma més onerosa que les 
zones d’emmagatzematge.  
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4.- Ara bé, l’ocupació amb mercaderies de les zones de trànsit descobertes 
durant els dies 1 a 3 no creiem sigui susceptible de gravamen, puix es tracta del 
temps normal que necessiten les empreses per a efectuar les tasques de càrrega, 
descàrrega i transbordament. Per aquest motiu es ve aplicant a l'esmentada 
ocupació un tipus 0 (art. 27.1 RD Leg. 2/2010).  

 
 

c.2) Valoració de les superfícies cobertes i descobertes 
 
A l’anterior subapartat I.2) del Capítol segon hem recollit l’informe que ens ha estat 
facilitat per Ports de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua 
dels ports, on s’especifiquen els valors dels terrenys i dels edificis, els quals, segons 
hem dit, es corresponen amb les superfícies descobertes i cobertes. Concretament 
tenim els següents valors mitjans actualitzats:  
 
 Terreny: 455,83 e. m2 o lineal. 
 Obres-instal·lacions: 886,52 e. m2 o lineal.  
 
La utilitat obtinguda per aquesta ocupació demanial relativa a mercaderies es sol 
determinar calculant el cost financer que suposaria la retribució del capital necessari 
per adquirir els terrenys o els edificis. El cost financer surt d’aplicar al valor en venda 
dels terrenys o edificis el coeficient financer representat pel tipus d’interès legal del 
diner  [que, segons la disposició addicional 32 de la Llei 22/2013, de 28 de 
desembre, de PGE de l'Estat pel 2014, és del 4,00 per 100]. El resultat coincideix 
amb el valor de la utilitat a l’any. Dividit aquest valor entre 365 dies ens dóna el valor 
de la utilitat al dia (cfr. J.I. Rubio de Urquía; i altres: Manual de Ordenanzas Fiscales, 
IEF, Madrid, 1989, p. 212) 
 
Tipus de superfícies Valor venda Quof. Finan Valor utilitat any Valor utilitat dia                
 Descobertes (terrenys) 455,83 e/m2    4,00%   18,23 e/m2    0,05 e/m2 
 Cobertes (edificis) 886,52 e/m2    4,00%   36,46 e/m2    0,10 e/m2 

 
 
c.3) Fixació del tipus: criteris  
 
Els criteris que al nostre entendre cal seguir per fixar els tipus són els següents: 
 
 1.- Partim del valor de la utilitat/dia que hem fixat a l’anterior apartat en 0,05 
e/m2 per les superfícies descobertes i en 0,10 e/m2 per les superfícies cobertes. 
 
 2.- A les zones de trànsit hem aplicat aquests valors en la seva integritat, però 
en base al principi de progressivitat hem desenvolupat una escala que minva quan 
es tracta d’ocupacions temporals reduïdes i s’incrementa quan es tracta 
d’ocupacions temporals de llarga durada.  
 
 3.- D’aquesta manera el valor base de la utilitat per les zones de trànsit (0,05 
e/m2 per a les superfícies descobertes i 0,10 e./m2 per a les cobertes), l’hem referit 
al tercer tram temporal de l’escala <dies 11 a 17>, donat que és el mitjà.  
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 4.- El primer tram (dies 1 a 3) de les zones de trànsit, l’hem reduït en un 50%, 
llevat de les superfícies descobertes, que, per les raons esmentades, creiem no ha 
de estar gravat; el segon tram (dies 4 a 10) l’hem reduït en un 25%; i, el quart tram 
(dies 18 a 30) l’hem incrementat en un 50, i el cinquè tram (més de 30 dies) l'hem 
incrementat en un 100%.  
 
 5.- Pel que fa a les zones d’emmagatzematge, hem procedit a reduir els 
efectes del valor base, puix, per les raons explicades, aquestes han de ser gravades 
en menor intensitat per la present taxa.  
 
 6.- D’aquí que quan es tracta de superfície coberta en zona 
d’emmagatzematge, el valor base (0,10 e./m2) l'hem referit al tram últim de l'escala 
(el cinquè, més de 30 dies) i l'hem anat minvant en un 25%, 50%, 75% i 85%, 
respectivament, de major a menor pels trams inferiors. 
 
 7.- Tan mateix, i en relació a aquests valors base de les zones 
d’emmagatzematge en superfície descoberta, hem aplicat semblant criteri de 
progressivitat que els observats a les zones de trànsit, però als efectes de potenciar 
encara més el sector comercial i la rotació del moviment de mercaderies es fixa en 0 
el tipus corresponent al primer tram. D'aquí que el valor base (0,50 e/m2) s'estableix 
al cinquè tram (més de 30 dies). El tipus corresponen al quart tram (dies 18 a 30) es 
disminueix en un 25%, en el tercer tram (dies 11 a 17) la disminució aplicada és del 
50%, en el segon tram (dies 4 a 10) la disminució aplicada és el del 75% i, finalment, 
en el primer tram (dies 1 a 3) la disminució és del 100%.   
 
 8.- Finalment es proposa que l’aplicació de la tarifa sigui per escales o 
esglaonada i no global. La raó estreba en que les tarifes globals sempre donen lloc a 
l’error de salt consistent en què un mínim increment de qualsevol factor determinant 
de la quota pot representar un increment exagerat de la quota. Per tant es proposa 
una tarifa d’aplicació esglaonada, consistent en que cada tram ens localitzi el tipus 
aplicable als dies d’ocupació a que es refereix, i la suma de totes les subquotes 
derivades de cada tram sigui la quota íntegra.  
 
 
  c.4) Fixació del tipus: concreció                                                     
 
                                                    Dies d’ocupació                 Import per m2 ocupat       
1. Zona de trànsit. 
    1.1. Superfície descoberta           1 a 3 dies                                    0,00000 e. 
                                                        4 a 10 dies                                   0,02500 e.       
                                                       11 a 17 dies                                  0,05000 e. 
                                                       18 a 30 dies                                  0,07500 e. 
                                                       Més de 30 dies                             0,10000 e. 
   1.2. Superfície coberta                  1 a 3 dies                                    0,05000 e. 
                                                         4 a 10 dies                                  0,07500 e. 
                                                       11 a 17 dies                                  0,10000 e. 
                                                       18 a 30 dies                                  0,15000 e. 
                                                       Més de 30 dies                             0,20000 e. 
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2. Zona d’emmagatzematge. 
    2.1. Superfície descoberta           1 a 3 dies                                      0,00000 e.             
                                                        4 a 10 dies                                     0,01300 e. 
                                                       11 a 17 dies                                    0,02500 e. 
                                                       18 a 30 dies                                    0,03800 e. 
                                                       Més de 30 dies                               0,05000 e. 
                                                       
   2.2. Superfície coberta                  1 a 3 dies                                      0,01500 e. 
                                                         4 a 10 dies                                    0,02500 e. 
                                                       11 a 17 dies                                    0,05000 e. 
                                                       18 a 30 dies                                    0,07500 e. 
                                                       Més de 30 dies                               0,10000 e. 
                                                        
d) Relació ingressos-costos  
 
Pel que fa a als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa no és 
previsible que provoqui cap augment, puix les novetats que contempla no han de 
generar cap cost singular. 
 
Pel que als ingressos, tenim que en el 2013 van ser de 118.889 e. 
 
Si tenim en compte que, en comparació amb el 2013, els tipus que es proposen són 
pràcticament idèntics i que la base imposable manté unes valoracions similars on els 
augments que experimenten en alguns supòsits són susceptible de compensar-se 
amb les disminucions que experimenten en altres supòsits, estimem que la 
recaptació per la taxa es mantindrà en termes similars als actuals amb una lleugera 
tendència a la baixa. 
 
Això es posa de manifest amb la simulació feta en el Port de Palamós on, segons les 
dades que ens han estat facilitades per Ports de la Generalitat, resulta que al 2013 
es van obtenir uns ingressos per aquesta taxa per import de 14.225,95 e., essent 
que els ingressos estimats amb la nova normativa serien de 13.992,59 e. La 
diferència absoluta és, doncs, de 233,36 e. (13.992,59 - 14.225,95 = - 233,360), el 
que implica un decrement relatiu de tan sols l'1,64 per 100 [{13.992,59 5 x 100) / 
14.225,95}-100 = 1,640].  
 
  
3) TAXA PER UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI AMB BÉNS 
MOBLES DESTINATS A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PORTUARIS ESPECÍFICS 
O AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES -T03- 
 
3.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització privativa de qualsevol bé 
de domini públic portuari mitjançant: 
a) El dipòsit d’objectes i materials emprats en la manipulació de mercaderies, 
subministrament o avituallament a vaixells, embarcament o desembarcament de 
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persones passatgers, equipatges i vehicles i, en general, per a la prestació de 
qualsevol tipus de servei portuari o activitat econòmica al port. 
b) El dipòsit de materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 
c) El dipòsit d’aparells de venda automàtica. 
d) El dipòsit d’aparells de pesca. 
e) L’ocupació del domini públic amb cadires, taules, tribunes, empostissats i altres 
béns de mobles similars> (art. 134.1.e) de l'Avantprojecte, seguint l'art. 28 del RD 
Leg. 2/2010). 

 
Com element negatiu del fet imposable, l'Avantprojecte (art. 134.2) contempla que 
<Quan la utilització privativa tingui lloc en infraestructures portuàries i altres béns de 
domini públic portuari en règim d'autorització, concessió o contracte administratiu, la 
taxa només és exigible si els bens mobles utilitzen qualsevol forma de béns de 
domini públic gestionats directament per l'Administració portuària>.4 
 
Quan no es realitza el fet imposable estem davant d’un supòsit de no subjecció, i, 
per tant, no neix l’obligació de contribuir. El mateix passa quan es tracta d’un supòsit 
d’exempció, l’únic que en aquest cas si s’ha realitzat el fet imposable, però també 
s’ha realitzat un altre fet que origina l’avortament dels efectes genètics del fet 
imposable. Les exempcions, són, doncs, un benefici fiscal en tant en quant suposen 
una manca de recaptació.  
 
En el cas que ens ocupa es preveuen tres supòsits de no subjecció: a) <L’ocupació 
del domini públic portuari mitjançant el dipòsit de materials de construcció, tanques, 
puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues, efectuat per empreses 
contractades per l’Administració portuària per a l’execució d’obres de la seva 
competència>. b) <L’ocupació del domini públic portuari en zona de trànsit 
descoberta amb les mercaderies carregades o descarregades utilitzant mitjans no 
rodadors durant el mateix dia de càrrega o descàrrega i l’immediat anterior o 
posterior, respectivament.> c) <L’ocupació del domini públic portuari amb béns 
mobles subjectes i no exemptes de les taxes d’entrada i estada de vaixells, atracada 
de vaixells, càrrega, descàrrega, transbord i tràfic de mercaderies, embarcament, 
desembarcament i trànsit de persones passatgers i vehicles en règim de passatge, 
de la pesca fresca, de les embarcacions d’esbarjo, d’estacionament de vehicles, 
d’emmagatzematge de mercaderies, d’instal·lació de senyals informatives i rètols 
indicadors i d’estada de vaixells en la zona d’avarada> (art. 135 de l'Avantprojecte, 
partint de l'art. 29 del RD Leg. 2/2010). 

 
Tan mateix, s’estableixen tres exempcions que recauen sobre: a) <L'Administració 
General de l’Estat i les Comunitats Autònomes en exercici de llurs competències>. b) 
<La creu Roja del Mar respecte de les activitats pròpies que té encomanada aquesta 
institució en matèria de salvament marítim>. c) <Les entitats sense finalitats lucratius 
legalment constituïdes, l'activitat de les quals estigui exclusivament vinculada a 

                                      
4

 Deixant de banda alguns supòsits previstos a la tarifa E-2, aquesta taxa no té precedent normatiu a l’àmbit 
portuari de competència de la Generalitat catalana.  
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l’atenció de tripulants i persones passatgeres> (art. 137 de l'Avantprojecte, partint de 
l'art. 31 del RD Leg. 2/2010).  
 
 
3.2) Quantificació 
 
El seu mecanisme quantificador es troba als articles 139 i 140 de l'Avantprojecte, els 
quals parteixen dels articles 33 i 34 del RD Leg. 2/2010. Es pot esquematitzar com 
segueix: 
 
Quota íntegra 
 

Tipus específic localitzat pel tipus i temps d’ocupació  
x 

superfície ocupada 
x 

temps d’ocupació 
 
 
3.3) Estudi economicofinancer 
 
a) Plantejament 

 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En el cas que ens ocupa, la base imposable és apecuniària de doble paràmetre: 1.- 
La superfície del domini públic portuari ocupada. 2.- El temps d’ocupació previst.  

 
El tipus de gravamen és pecuniari, venint localitzat per dos factors: 1.- El tipus 
d’ocupació (dipòsit relacionats amb mercaderies, subministres o avituallament; 
dipòsit de materials relacionats amb la construcció; dipòsits d'aparells de pesca 
fresca; dipòsits d’aparells de venda automàtica i ocupació amb cadires i similars; 
dipòsits relacionats amb altres serveis o activitats). 2.- La magnitud temporal (dia; 
mes: i, any).  

 
Seguint amb termes dogmàtics, cal concloure que estem davant d’un tipus específic 
localitzat en una tarifa de doble entrada que s’aplica a una base que és de doble 
paràmetre. 

 
Abans de res, hem de deixar constància que es tracta d’una taxa que contemplen 
alguns supòsits que són tradicionals a les Hisendes locals: Cfr. art. 20.3.g) del TR de 
la LRHL, relatiu a la <Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, 
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
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construcciones análogas>, el qual concorda amb la normativa precedent: Art. 374.h) 
e i) EM de 1924. Art. 11.8º y 9º  DHL de 1946. Art 444.8º y 9º LRL de 1955. Art. 15.7 
RD 3250/1976. Art. 208.7 TRRL de 1986. Cfr. també art. 20.3.l) del TR de la LRHL, 
relatiu a la <Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa>, el qual concorda amb 
la normativa precedent: Art. 374.m) y n) EM de 1924. Art. 11.14º y 15º  DHL de 1946. 
Art 444.14 y 15 LRL de 1955. Art. 15.12 y 13 RD 3250/1976. Art. 208.12 y 13 TRRL 
de 1986. Cfr. també art. 20.3.r del TR de la LRHL, relatiu als <Depósitos y aparatos 
distribuidores de combustible y, en general, de cualquier artículo o mercancía, en 
terrenos de uso público local.> 

 
D’aquí, que sembli raonable servir-se de la metodologia ordinàriament utilitzada a 
l’àmbit local. 

 
 

b) Quantificació de la utilitat obtinguda  
 
La utilitat obtinguda per aquesta ocupació demanial relativa a béns mobles es sol 
determinar calculant el cost financer que suposaria la retribució del capital necessari 
per adquirir els terrenys o els edificis. El cost financer surt d’aplicar al valor en venda 
dels terrenys o edificis el coeficient financer representat pel tipus d’interès legal del 
diner. El resultat coincideix amb el valor de la utilitat a l’any. Dividit aquest valor entre 
365 dies ens dóna el valor de la utilitat al dia (cfr. J.I. Rubio de Urquía; i altres: 
Manual..., pp. 212, 229 i 230). 

 
En el present cas, com que els objectes i materials dipositats solen estar en els 
terrenys portuaris resulta lògic partir de l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports (recollit a 
l’anterior subapartat I.2) on s’especifiquen els valors dels terrenys de domini públic 
portuari català. Concretament tenim el valor mitjà actualitzat del terreny és de 455,83 
e/m. 
 
El seu cost financer surt d’aplicar el tipus d’interès legal del diner que, segons la 
disposició addicional 32 de la Llei 22/2013, de 28 de desembre, de PGE de l'Estat 
pel 2014, és del 4,00 per 100, el que ens dóna un total de 18,23 e/m (4,00% de 
455,83 = 18,233) 
 
Ara bé, hem de ser conscients que la utilitat gravada per la present taxa consisteix 
sempre un dipòsit de materials en el domini públic. En la mesura que semblant 
dipòsit es sol realitzar posant i traient elements sobre els béns demanials de forma 
constant, es denuncia una utilització del domini públic molt intensa. Si a això li 
afegim que aquesta utilització es fa per a realitzar activitats amb un substracte 
econòmic evident, entenem que la valoració de la utilitat no es pot cenyir al cost 
financer del valor dels terrenys, sinó que ha ponderar també aquests altres factors. 
La qual cosa implica incrementar el valor de referència en un determinat 
percentatge, que, seguint el criteri que es ve utilitzant, el fixem forfatàriament en el 
100 per 100, obtenint així un import de 36,46 e/m (18,23 + 100 % de id. = 36,460). 
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c) Base imposable 
 
Com que del que es tracta és de valorar la utilitat derivada de l’ocupació del domini 
públic, sembla prou evident que com a més superfície ocupada i com a més dies 
d’ocupació, amb més intensitat es realitzarà el fet imposable. De tal manera que 
aquests elements objectiu i temporal del fet imposable són adients per a ser 
mesurats per la base imposable. 
 
d) Tipus de gravamen 
 
d.1) Plantejament 
 
El tipus de gravamen ve localitzat en una tarifa. Una es refereix a la classe d'element 
que provoca l'ocupació i altra a la classe de magnitud temporal. 
La magnitud temporal és evident, doncs no pot estar gravat igualment aquell que 
ocupa el domini públic en un espai temporal molt reduït que aquell que l'ocupa en 
llarga durada. 
En relació a la classe d'element que provoca l'ocupació basti dir que la utilitat de 
l'ocupació del domini públic té diferents graus segons el tipus dels elements en que 
es materialitza l'ocupació i, per tant, també aquestes diferents ocupacions no poden 
ser gravades indiscriminadament, sinó de forma diferenciada. 
 
d.2) Fixació del tipus: criteris  
 
Els criteris que, seguint la normativa precedent, hem pres com a determinants per a 
la fixació dels diferents tipus són els següents: 
 
 1.- La primera entrada localitzadora del tipus de gravamen es refereix a 
l’element temporal, diferenciant entre l’import del metro per dia, al mes i a l’any. Si 
tenim en compte que com més curta sigui l’ocupació més costos de gestió hi hauran, 
el lògic és que aquesta s’articuli fent que el tipus més alt sigui el corresponent al dia, 
el tipus mig sigui el corresponent al mes i que el tipus més baix sigui el corresponent 
a l’any.   
 
 2.- La segona entrada es refereix a l’element ocupant determinant de la classe 
d’ocupació. Aquí creiem que hi ha que diferenciar entre l’ús del domini públic 
coadjuvant d’activitats portuàries ordinàries, i l’ús del domini públic aliè a aquestes 
activitats portuàries. El primer ús,  al ser intrínsec al domini públic portuari, denota 
una forma de realització del fet imposable més acord amb ell, i, per tant és lògic que 
estigui menys gravat que l’ús del domini públic per activitats accessòries a les 
típicament portuàries.  
 

3.- D’aquí que el tram relatiu a l’ocupació del domini públic amb dipòsits 
d’aparells de venda automàtica, cadires, taules, tribunes, empostissats i altres béns 
mobles similars, hauria de ser el més gravat, doncs es tracta d’una ocupació que 
serveix a activitats accidentals a les pròpies dels ports.   
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 4.- Desprès vindria el dipòsit de materials de construcció, tanques, puntals, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues, puix malgrat que l’ocupació sigui 
imprescindible per la bona marxa de l’activitat portuària, no deixa de servir a 
activitats accidentals a les pròpies dels ports.  
 

5.- En tercer lloc tindríem el dipòsit d’objectes i materials emprats en la 
prestació de qualsevol altre servei o activitat. Es tracta d’un caixó de sastre, un tram 
residual, i per tant, és susceptible d’encaixar activitats portuàries típiques i 
accessòries. D’aquí que hagués de situar-se en un lloc intermedi de l’escala 
quantificadora.  
 
 6.- En quart lloc tindríem el dipòsit d’objectes i material emprats en la 
manipulació de mercaderies, subministrament o avituallament a vaixells, 
embarcament i desembarcament de passatgers, equipatges i vehicles. Aquesta sí 
que és una ocupació relativa a activitats típicament portuàries i, per tant, ha d’estar 
menys gravada que les abans indicades. 
 
 7.- I, finalment, en cinquè lloc, tindríem el dipòsit d’aparells de pesca, que 
també és una ocupació relativa a activitats típicament portuàries, si bé denúncia una 
capacitat econòmica inferior a l’anterior. 
 
 8.- Per tal de no posar en perill la progressivitat de la tarifa, les diferències 
entre trams han de ser com a mínim d’un 10 per 100 (d’aquí que per a confeccionar 
l’escala del coeficient de situació prevista a efectes de l’IAE per l’art. 87 del TR de la 
LRHL, s’imposi que les diferències entre els trams no podrà ser menor de 0,10, el 
que implica una diferència mínima del 10 per 100). Nosaltres entenem que, en ares 
al principi de proporcionalitat històrica en la recaptació de la present taxa, el més 
ponderar és fixar la diferència entre trams en un 12 per 100 (és a dir, 2 punts 
percentuals per sobre del que considerem mínim), percentatge que apliquem a tots 
els trams de la present tarifa excepció feta del tram que, segons hem explicat a 
l’anterior punt número 3, ha de ser el més gravat per tractar-se d’una ocupació que 
serveix a activitats accidentals a les pròpies dels ports. Ens referim al tram relatiu a 
l’ocupació del domini públic amb dipòsits d’aparells de venda automàtica, cadires, 
taules, tribunes, empostissats i altres béns mobles similars. Aquest major gravamen 
el traduïm en un percentatge d’increment del 85 per 100 respecte al del tram 
precedent. 
 
 9.- Partint de la quantificació de la utilitat obtinguda tenim que l’import base a 
l’any és de 36,46 e. Aquesta quantitat s’aplica a la pesca perquè és la que, essent 
típicament portuària, és la que denúncia menor capacitat econòmica. Les altres 
activitats, seguint l’ordre abans indicat, s’incrementaran progressivament en un 12 
per 100 a excepció del tram més gravat que s’incrementarà en un 85 per 100.  
 

10.- Tan mateix, en els trams relatius al mes procedim a dividir l’import que 
pertoca segons l’any per 12 mesos i l’incrementem en un 10 per 100. I, de forma 
paral·lela, en els trams relatius al dia procedim a dividir l’import del mes entre 30 i 
l’incrementem en un 10 per 100. 
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d.3) Fixació del tipus: concreció  
 
D’acord amb aquests criteris tenim la següent tarifa: 
 
           Concepte                                                         Import del metro 
                                                                     Al dia                Al mes          A l’any 
Dipòsit d’objectes i materials                                    
emprats en la manipulació de 
mercaderies, subministrament  
o avituallament a vaixells,  
embarcament i desembarcament 
de passatgers, equipatges i  
vehicles                                                        0,1400                  3,7400         41,2100 
 
Dipòsits de material de  
construcció, tanques, puntals, 
asnilles, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues                               0,1700                 4,7000           51,2300 
 
Dipòsit d’aparells de pesca                         0,1200                  3,3400           36,4600 
 
Dipòsit d’aparells de venda 
automàtica i ocupació del domini  
públic portuari amb cadires, taules, 
tribunes, empostissats i altres 
béns mobles similars                                   0,3200               8,6900             94,7800 
 
Dipòsit d’objectes i materials 
emprats en la prestació de serveis 
de qualsevol altre servei o activitat            0,1500                4,1900             45,7400 
 
 
e) Relació ingressos-costos  
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa no és previsible 
que provoqui cap augment, puix les novetats que contempla no han de generar cap 
cost singular. 
 
Pel que als ingressos, tenim que en el 2013 van ser de 465.170 e. 
 
Segons la simulació practica per Ports l'aplicació de les noves tarifes mantindrà una 
recaptació similar amb una lleugera tendència a l'alça, puix suposaran uns ingressos 
de 478.712,49 e., el que implica en comparació al 2013 un increment absolut de 
14.542,49 e. ( 478.712,49 - 465.170 =  13.542,49), i increment relatiu del 2,91 per 
100   [{(478.712,49 x 100) / 465.170] - 100 }= 2,911]. 
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4. TAXA PER L'ESTADA DE VAIXELLS A LA ZONA DE VARADOR -TO4- 
 
 
4.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 
 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització privativa del domini públic 
portuari, en ocasió de l’estada dels vaixells o embarcacions en els espais terrestres 
de la zona de servei destinats a varador> (art. 141.1 de l'Avantprojecte, partint de 
l'art. 35 del RD Leg. 2/2010). 
 
Com element negatiu del fet imposable, l'Avantprojecte (art. 141.2) contempla que 
<Quan la utilització privativa tingui lloc en infraestructures portuàries i altres béns de 
domini públic portuari en règim d'autorització, concessió o contracte administratiu, la 
taxa només és exigible si els vaixells o embarcacions utilitzen de qualsevol forma 
béns de domini públic gestionats directament per l’Administració portuària>. 

 
El precedent normatiu immediat es troba a la figura de la Tarifa E-4: serveis 
d’elevació, reparació i conservació, regulada en les normes 4.2.1 a 4.2.8 de l’annex 1 
de la LPC, recaient en <... la utilització de explanades, coberts, magatzems, dipòsits, 
de locals i edificis, inclosos els corresponents serveis generals>. 
 
No es contemplen supòsits de no subjecció ni d’exempció. 
 
 
4.2) Quantificació 
 
Comparativament amb la Tarifa E-2, la quantificació de la taxa presenta 
considerables variacions. 
 
El seu mecanisme quantificador es troba als articles 144 i 145 de l'Avantprojecte, els 
quals parteixen dels articles 38 i 39 del RD Leg. 2/2010. Es pot esquematitzar com 
segueix: 

 
Quota íntegra 
 

Tipus específic localitzat pel tipus de vaixell i pel temps d’ocupació 
x 

superfície ocupada 
x 

temps d’ocupació 
 
 
 
 
4.3) Estudi economicofinancer 
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a) Plantejament 
 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En el cas que ens ocupa, la base imposable és apecuniària de doble paràmetre: 1.- 
la superfície del domini públic portuari ocupada. 2.- El temps d’ocupació previst.  

 
El tipus de gravamen és pecuniari, venint localitzat per dos factors: 1.- El tipus de 
vaixell (pesquers; i, altres). 2.- La magnitud temporal (d’1 dia; de 2 a 7 dies; de 8 a 
30 dies; i, de 31 en endavant).  

 
Seguint amb termes dogmàtics, cal concloure que estem davant d’un tipus específic 
localitzat en una tarifa de doble entrada que s’aplica a una base que és de doble 
paràmetre. 

 
 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda 
   
Si tenim en compte que la superfície ocupada gravada per aquesta taxa són les  
zones de serveis destinats a avarada, les quals són espais terrestres, creiem que la  
formula més lògica és atenir-se a l’informe que ens ha estat facilitat per Ports de la 
Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports (recollit a 
l’anterior subapartat I.2) on s’especifiquen els valors dels terrenys de domini públic 
portuari català. Concretament tenim que el valor mitjà actualitzat del terreny és de 
455,83 e/m.  
 
I si apliquem la clàssica formula d’aplicar al valor en venda dels terrenys el tipus 
d’interès legal del diner (que, segons la Llei de PGE pel 2014 és del 4,00 per 100), 
tindrem que la utilitat obtinguda és de 18,23 e/m2 (468,29 x 4% de id. = 18,233). 

 
Aquesta utilitat al dia representa 0,05 e. (18,23 / 365 = 0,049). 
 
 
c) Base imposable 
 
Com que del que es tracta és de valorar la utilitat derivada de l’ocupació del domini 
públic, sembla prou evident que com a més superfície ocupada i com a més dies 
d’ocupació, amb més intensitat es realitzarà el fet imposable. De tal manera que 
aquests elements objectiu i temporal del fet imposable són adients per a ser 
mesurats per la base imposable. 
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d) Tipus de gravamen 
 
d.1) Plantejament 

 
El tipus de gravamen ve localitzat en una tarifa de doble entrada. Una es refereix al 
tipus d’element que provoca l’ocupació i altra al tipus de magnitud temporal.  
 
La magnitud temporal és evident, doncs no pot estar gravat igualment aquell que 
ocupa el domini públic en un espai temporal molt reduït que aquell que l’ocupa en 
llarga durada.  
 
En relació al tipus d’element que provoca l’ocupació basta dir que la utilitat de 
l’ocupació del domini té diferents graus segons el tipus dels elements en que es 
materialitza l’ocupació, i, per tant, també aquestes diferents ocupacions no poden ser 
gravades indiscriminadament, sinó de forma diferenciada.  
 
d.2) Fixació del tipus: criteris  
 
Els criteris que hem pres com a determinants per a la fixació dels diferents tipus són 
els següents: 
  
 1.- La primera entrada localitzadora del tipus de gravamen es refereix a 
l’element temporal, diferenciant entre l’import del metro segons els dies. Si tenim en 
compte que com més curta sigui l’ocupació més costos de gestió hi hauran, el lògic 
és que aquesta s’articuli fent que el trams temporals més curts tinguin un tipus més 
elevat que els trams temporals més llargs.  
 

2.- La segona entrada es refereix al tipus de vaixells. Els vaixells pesquers  
tindran el tipus inferior, donat que són vaixells afectes al desenvolupament d'una 
activitat econòmica que en el nostre ordenament jurídic tendeix a estar menys 
gravada. La qual cosa implica que a la resta de vaixells els hi pertocarà el tipus 
superior..  

  
 3.- Partint de la quantificació de la utilitat obtinguda tenim que l’import base a 
l’any és de 0,05 e. Als efectes de dotar a la tarifa d’un grau considerable de 
progressivitat i seguint el criteri adoptat per la normativa precedent, hem referit 
aquest import a l’entrada relativa al tram d’intensitat més baixa (el dels vaixells 
pesquers), l'únic que, per aplicació del principi de continuïtat històrica, l'incrementem 
en un 2 per 100, de tal manera que el tipus bàsic continua sent del 0,5010 [0,05 + 
2% de id= 0,05100]. Seguint el criteri d'incentivar la progressivitat, el tipus del tram 
superior (el de la resta de vaixells) el continuem incrementant en un percentatge 
ratllant el 300 per 100, concretament en el 298 per 100 als efectes de que en base al 
principi de continuïtat es mantinguin similars tipus impositius. 
 

4.- Tan mateix, i seguint també el criteri adoptat per la normativa precedent, a 
l’entrada relativa als dies fixem el tipus més baix en el tram més elevat, és a dir el 
que contempla els períodes superiors a 30 dies. Les diferències entre els altres tres 
trams temporals són el resultant d’incrementar el respectiu tipus precedent en un 55 
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per 100, la qual cosa ens serveix perquè la tarifa també gaudeixi en el seus trams 
temporals d’una progressivitat força acusada. 
 
 
d.3) Fixació del tipus: concreció  
 
D’acord amb aquests criteris tenim la següent tarifa: 
 
 Tipus de vaixell                                              Valor del m2 per dia 
                                                Dia 1         Dia 2 a 7      Dia 8 a 30    Dia 31 en endavant  
 
Vaixells pesquers                    0,1900         0,1226          0,0791                0,0510 
Restants vaixells                     0,5661        0,3652           0,2356                0,1520 
 

 
e) Relació ingressos-costos  
 
Pel que fa a als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa no és 
previsible que provoqui cap augment, puix les novetats que contempla no han de 
generar cap cost singular. 
 
Pel que als ingressos, tenim que en el 2013 van ser de 40.681 e. 
 
Si tenim en compte que les noves tarifes proposades són, per regla general, 
lleugerament superiors a les actuals, és previsible que també hi hagi un lleuger 
increment de la recaptació. 
 
  
CAPÍTOL QUART 
TAXES PER APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI  
 
 
I. METODOLOGIA: REMISSIÓ  
 
Com que la metodologia a seguir per a l’elaboració de la memòria 
econòmicfinancera de les taxes per l'aprofitament del domini públic és idèntica a la 
metodologia relativa a les taxes per aprofitament especial del domini públic, ens  
remetem a les consideracions efectuades a l’apartat I del Capítol segon. 

 
 
II. LES TAXES EN PARTICULAR 
 
1) TAXA D’ENTRADA I ESTADA DE VAIXELLS -TA1- 
 
1.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 
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<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de 
domini públic portuari, efectuada pels vaixell, en ocasió de les operacions portuàries 
d’entrada i estada, incloses les aigües del port, els canals d'accés i les zones de 
fondeig i ancoratge> (art. 146.1 de l'Avantprojecte, seguint l'article 40, paràgraf 
primer, del RD Leg. 2/2010), especificant-se que quan es tracte de béns demanials 
portuaris en règim d'autorització, concessió o contracte administratiu el gravamen 
només és exigible si els béns utilitzats són gestionats directament per l'Administració 
portuària (art. 146.2 de l'Avantprojecte, seguint l'article 40, paràgraf segon, del D. 
Leg. 2/2010) 

  
El precedent normatiu immediat es troba a la figura de la Tarifa G-1 de la Llei 5/1998, 
annex I.3.1, recaient sobre <...la utilització pels vaixells de les aigües del port, els 
canals d’accés i les zones de fondeig o ancoratge>. 

 
Quan no es realitza el fet imposable estem davant un supòsit de no subjecció, i, per 
tant, no neix l’obligació de contribuir. El mateix passa quan es tracta d’un supòsit 
d’exempció, l’únic que en aquesta cas sí s’ha realitzat el fet imposable, però també 
s’ha realitzat un altre fet que origina l’avortament dels efectes genètics del fet 
imposable. Les exempcions, són, doncs, un benefici fiscal en tant en quant suposen 
una manca de recaptació.  
 
Junt als supòsits de no subjecció pròpiament dits hi ha els supòsits de no subjecció 
tècnics, que tenen com a finalitat evitar una duplicitat impositora entre les diferents 
figures tributàries, i, per tant, respecte a la figura tributària on es preveu la no 
subjecció tècnica actua en termes econòmics de forma similar als beneficis fiscals 
provocant una manca de recaptació.  

 
En el cas que ens ocupa es preveu una no subjecció tècnica respecte <... els vaixells 
subjectes i no exempts de les taxes de la pesca fresca i de les embarcacions 
d'esbarjo> (cfr, art. 147 de l'Avantprojecte, seguint l'art. 41 del D Leg. 2/2010). 
 
Finalment es preveuen tres supòsits d’exempció relatius a 1.- Vaixells d’ens públics 
de l'Administració General de l'Estat o de les Comunitats autònomes destinats 
exclusivament a la prestació de serveis oficials de la seva competència en gestió 
directa. 2.- Vaixells en servei oficial de la UE o d’algun dels seus Estats destinats 
exclusivament a la prestació de serveis de la seva competència en gestió directa. 3.- 
Vaixells de la Creu Roja de salvament marítim (cfr. art. 149 de l'Avantprojecte, 
seguint l'art. 43 del RD Leg. 2/2010). 
 
1.2) Quantificació 
 
Amb algunes variacions la quantificació de la nova taxa és similar a la de la Tarifa G-
1. 
 
El seu mecanisme quantificador es contempla als articles 151 i 152 de 
l'Avantprojecte (seguint els articles 45 i 46 del RD Leg. 2/20101) i pot esquematitzar 
com segueix: 
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I. Quota íntegra primària:   
Tipus específic5 

x 
cada 100 tones de registre brut o  d’unitats d’arqueig, o fracció 

x 
hora -i minuts- d’utilització del domini públic portuari (computant-se un 50% les esperes en 

dies festius i caps de setmana).6 
 
II. Quota íntegra corregida 

Quota íntegra primària 
x 

Escala progressiva de coeficients (de 0,80 a 1,15) segons la GT del vaixell7 
 
III. Quota íntegra reduïda (només la reducció més elevada)8 

Quota íntegra corregida 
- 

% per navegació de vaixells registrats a la UE que efectuïn navegació interior a la UE9 
- 

% per béns dominicals en règim d’autorització o concessió10 
- 

% per estades perllongades (vaixells turístics locals, de dragat i avituallament, de prestació 
de serveis portuaris generals o específics, d’aqüicultura o de vivers flotants, per 

embarcacions professionals dedicades al lloguer, vaixells en construcció, reparació, 
transformació i desballestament, vaixells pesquers en parada biològica o veda, vaixells en 

dipòsit judicial),11 
- 

% per estades perllongades (vaixells inactius; vaixells d’estada superior al mes –la reducció 
serà regressiva-)12  

                                      
5 A la tarifa G-1 el tipus és de 12,33 e. pel 2007 i de 12,58 e. pel 2008. 
   A l'art. 46.1 RD Leg. 2/21010, el tipus de la taxa és de 0,55 e., actualitzat a 0,56 e. en el 2012 i aplicable també 

als 2013. 
6 A la tarifa G-1 es computaven els períodes complerts de 24 h. o fraccions superiors a 6 h. 
7 A la tarifa G-1 i a l'art. 46.1 RD Leg. 2/20101, es preveia una escala similar, però no idèntica, doncs era menys 

progressiva. 
8 A la tarifa G-1: a) es contemplava reducció del 50% per períodes d’atracada de menys de 6 hores. b) Els 

vaixells inactius, havien de pagar mensualment quinze vegades l’import diari de la tarifa. c) Els vaixells 
destinats a l’emmagatzematge, havien de pagar mensualment quinze vegades l’import diari de la tarifa. 

   A la tarifa G-1 es contemplava reducció del 75% per navegació amb les Balears i les Canàries. 
   A l'art. 46.2.3.a) RD Leg. 2/2010, es contempla una reducció del 75% per navegació amb Ceuta, Melilla i 

Canàries. 
9  A la tarifa G-1 reducció del 50%.  A l'art. 46.2.3.b) RD Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 50%. 
10  A la tarifa G-1 la reducció per utilitzar instal·lacions objecte de concessió era del 60% [3.1.4.8].  
     A l'art. 46.2.4 RD Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 40%. 
11 A la tarifa G-1 el vaixells destinats a aqüicultura o vivers flotants havien de pagar mensualment quinze 

vegades l’import diari de la tarifa.     
    A la tarifa G-1 els vaixells en construcció, en reparació o en procés de desballestament, havien de pagar 

mensualment quinze vegades l’import diari de la tarifa.  
    A l'art. 46.2.5 D. Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 50%.  
12  A la tarifa G-1 els vaixells inactius havien de pagar mensualment quinze vegades l’import diari de la tarifa. 

       A l'art. 46.2.5. D. Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 40% a partir del segon mes d'estada, a partir 
del tercer més és del 30%, en el quart és del 20%, en el cinquè mes és del 10%, i a partir del sisé mes no 
s'aplica cap reducció.     
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- 
% per arribada forçosa (només el 7 primers dies)13  

- 
% per creuers turístics14 

- 
% per curta distància15 

 
IV. Quota íntegra bonificada (només la bonificació més elevada)16 

Quota íntegra reduïda 
- 

% per nº d’escales (tarifa progr. segons l’arqueig i segons el nº d’escales)17 
- 

% per acreditació del compliment de normes mediambientals i subscripció d'acord amb 
Ports18 

- 
% per lliurament de tots els rebuigs19 

- 
% per obtenció del certificat Green Award20 

 
 

1.3) Estudi econòmicofinancer 
 

a) Plantejament 
 

En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En la present taxa, el tipus de gravamen és una quantia fixa que es multiplica per 
dues magnituds: el registre brut i el temps d’utilització del domini públic portuari.  

 

                                      
13 A la tarifa G-1 la reducció era del 50%. 
    A l'art. 46.2.6 RD Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 50%. 
14 A la tarifa G-1 la reducció era del 50%. 
     A l'art. 46.2.7 RD Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 50%. 
15 A l'art. 46.2.8 RD Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 50%. 
16 A l'art. 46.3.5 es contempla una bonificació del 10% aplicable als creuers turístics. 
17 A la tarifa G-1 s’utilitzava una graduació diferent, malgrat que conservava la doble entrada del número 

d’escales i de GT [3.1.5.3] 
    A l'art. 46.3.1. RD Leg. 2/2010, es parteix d'idèntica graduació que la que contempla l'Avantprojecte. 
18 A l'art. 46.3.2 RD Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 50%. 
19 A la tarifa G-1 es contemplava una reducció de 18 e. per tona amb un límit del 10% de la tarifa, quan 

s'acreditava el lliurament de rebuigs líquids Marpol. 
     A l'art. 46.3.3 RD Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 50%. 
20 A la tarifa G-1 es contemplava una reducció del 10%. per distintiu verd. 
    A l'art. 46.3.5 RD Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 10%. 
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Seguint amb termes dogmàtics, cal concloure que estem davant d’un tipus específic 
que s’aplica a una base de doble paràmetre. 

 
El punt de partida de la quantificació del tribut consisteix en quantificar la utilitat 
obtinguda. 

 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda 
 
La valoració de la utilitat obtinguda per a la utilització especial del domini públic sol 
fer-se partint del valor en venda del mercat del bé utilitzat, al que desprès s’aplica 
una formula objectiva i raonable per a concretar quin és el valor concret derivat de 
l’ús demanial. 
 
En el cas que ens ocupa la superfície utilitzada és essencialment l’aigua del port, els 
canals d’accés i les zones de fondeig o ancoratge. Això significa que s’utilitza: 
 
a) La làmina d’aigua, doncs és aquí on es realitza l’entrada i l’estança del vaixell. 
 
b) Les obres de dragat dels fons marins per permeten al vaixell arribar fins al cantell 
del moll als efectes d’oferir una profunditat mínima per a l’entrada del vaixell. 
 
c) Els dics, esculls i altres obres de infraestructura portuària que: (i) ofereixin 
allotjament i refugi al vaixell; (ii) permetin la seva navegació de forma segura; (iii) 
marquin el rumb que ha de seguir el vaixell per arribar al punt d’atracament. 
 
d) Les obres existents en el port que facilitin al vaixell: (i) orientació específica; (ii) 
informació suficient; (iii) seguretat en la navegació. 
 
Per tant, per a quantificar la utilitat obtinguda devem tenir en compte que l’obligat 
utilitza i es beneficia directament o indirecta de tres tipus de béns demanials: (i) 
làmina d’aigua; (ii) terrenys; (iii) obres-instal·lacions. 
 
 A l’anterior subapartat I.2), hem recollit l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors dels terrenys, de les làmines d’aigua i de les obres-
instal·lacions en cada zona portuària, donant els següents imports actualitzats:  
 
Terreny:                     455,83 e/m2 
Làmina d’aigua:          16,56 e/m2 
Obres-Instal·lacions:  886,52 e/m2 
                                  ---------------- 
Total:                       1.358,91 e/m2 
 
L’import de 1.358,91 e/m2 és el valor en venda del bé utilitzat. Partint d’aquí es pot 
calcular el valor de la utilització.  
 
Un criteri prou objectiu, ja utilitzat a l'anterior memòria, és partir del valor fiscal i és 
aquí on ens surt el valor fiscal del dret d’us.  
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El dret d’ús es defineix com <el derecho a usar de la cosa y disfrutarla solo 
directamente> (cfr. M. Albaladejo, Derecho Civil, t. III, vol. 2º, Librería Bosch, 
Barcelona, 1983, p. 86). Si ens fixem, en el cas de l’aprofitament especial del domini 
públic succeeix quelcom similar: Hi ha un bé del que és propietari un determinat 
subjecte (l’Administració pública), però que és usat per un altre subjecte (el subjecte 
passiu de la taxa).   

 
La constitució del dret d’ús està fiscalment valorada a l’article 10.2.b) del Text refós 
de la Llei del Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, 
aprovat per RD Leg. 1/1993, de 24 de setembre (BOE de 20 d’octubre). Consisteix 
en un 75 per 100 del valor de l’usdefruit, essent que el valor de l’usdefruit obeeix a 
una formula que, ponderant certes variables, té un percentatge cert i precís com és 
el límit màxim representat pel 70 per 100 del valor de la propietat.  

 
Donat que el dret en base al qual s’utilitza el domini públic portuari té unes grans 
similituds amb el dret d’ús, creiem lògic partir de la valoració fiscal de la constitució 
del dret d’ús per a valorar la utilitat derivada de l’ús del domini públic. I, per tant, si el 
valor en venda dels béns dominicals utilitzats en la present taxa és de 1.358,91 
e/m2, el valor base de la utilitat serà igual al resultat d’aplicar-li el 70 per 100 i al 
resultat aplicar-li el 75 per 100, operació que ens dóna un total de 713,43 e/m2 [( 
1.358,91 x 70%) x 75% = 713,427]. 

 
El valor base de la utilitat al dia és igual a 1,95 e/m2 (713,43 / 365 dies = 1,954). 

 
I el valor base de la utilitat a l’hora és igual a 0,08 e/m2 (1,95 / 24 h = 0,081). 
 
 
c) Mecanisme quantificador 
  
c.1) Quota íntegra primària  
 
La quota íntegra ve determinada per l’aplicació d’un tipus específic per a cada 100 
GT i hora. 
 
Com que del que es tracta és de valorar la utilitat derivada de l’aprofitament especial 
del domini públic sembla prou evident que com més dies d’aprofitament amb més 
intensitat es realitzarà el fet imposable. Tan mateix, com que es tracta de la taxa 
d’entrada i estada de vaixells, també sembla evident que com més GT tingui un 
vaixell, amb més intensitat realitzarà el fet imposable d’aquesta taxa en concret. De 
tal manera que aquests aspectes temporal i objectiu del fet imposable són adients 
per a ser mesurats per la base imposable. 
 
En relació al tipus de gravamen, sembla lògic que partim de la valoració base que 
hem fet de la utilitat, que com sabem és de 0,08 e. el m2 i l’hora.  
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Fixem-nos que aquest valor s’ajusta perfectament a la unitat de temps emprada per 
la tarifa, que és l’hora, però es diferencia de la unitat material, doncs mentre que 
l’esmentat valor es refereix als m2, la tarifa es refereix als GT.  
 
A la valoració de la utilitat hem conclòs que el m2 es fixava en 0,08 e.  
 
Resulta impossible establir una relació exacta entre els m2 ocupats pels vaixells i el 
seu pes, doncs això depèn del cubicatge i del pes específic de cada vaixell. D’aquí 
que no resti altre remei que fer-ho de forma forfatària.  
 
A la tarifa es preveu que es quantificarà segons l’arqueig brut dels vaixells fixats en 
GT.  
 
La tona d’arqueig brut dels vaixells equival a 920 kg. i ocupa 2,83 m3 (cfr. A. Blanco 
Serrano, Elementos de arquitectura naval, Ed. Sucesores de Manuel Soler, 
Barcelona, 1904, p. 47. Cfr. també www.canalmar.com.diccionariomaritimo).  
 
El volum es calcula multiplicant el llarg, per l’ample i per l’alçada. Geomètricament, 
doncs, 2,83 m3 és igual a 1,41 m. de llarg x 1,41 m. d’ample x 1,41 m. d’alçada. 
 
La superfície és igual al llarg per l’ample, que en el supòsit estàndard dóna igual a 
1,99 m2 (1,41 m. de llarg x 1,41 m. d’ample  = 1,988 m2). És a dir, cada tona 
d’arqueig ocupa una superfície estàndard d’1’99 m2. 
 
Si la valoració de la superfície efectuada en el cas que ens ocupa és de 0,08 e./m2 
per hora, resulta que cada tona d’arqueig té un valor de 0,16 e. per hora (1,99 m2 x 
0,08 e/m2 = 0,159 e.).  
 
Com que a la tarifa es fixa el tipus per cada 100 GT a l’hora, resultarà que el tipus 
base hauria de ser de 16,00 e. per cada 100 GT i hora (0,16 x 100 = 16,000). 
 
Ara bé, aquest resultat derivat de la valoració dels m2, l’hem de ponderar amb el 
principi de proporcionalitat, doncs per a l’any 2013 el tipus de la present taxa és de 
0,55 e. per cada 100 tones de registre brut. 
 
La desproporció és massa exagerada perquè ens passi desapercebuda, i, per tant, 
resulta aconsellable realitzar una correcció a la baixa.  
 
En aquest marc, i seguint el mateix criteri de la memòria precedent, el que més 
s’ajusta el principi de continuïtat és fixar el mateix tipus que el previst actualment a la 
present taxa, és a dir, 0,55 e. per cada 100 GT.  
 
Ara bé, s'ha de tenir en compte que la quota íntegra resultant d'aplicar aquests tipus 
s'ha de corregir amb l'aplicació d'una escala de coeficients segons el GT dels 
vaixells, i que l'Avantprojecte pretén que sigui més progressiva, fins al punt que en el 
tram més elevat el coeficient passi de l'actual 1,10 [cfr. art. 46.1.d) RD Leg. 2/2010] a 
1,15, el que representa un increment de 0,05 unitats (1,15 - 1,10 = 0,050).  
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Doncs bé, als efectes de compensar aquest increment es pot reduir el tipus de 
gravamen en 0,05 punts que, segons acabem de dir, és l'increment que experimenta 
l'escala de coeficients en el seu tram més elevat. 
 
D'aquesta manera, el tipus de gravamen es fixa en 0,5000 e. per cada 100 GT/hora 
[0,55 - 0,05 = 0,50] 
 
Al tractar-se d’un tipus inferior a la unitat li afegim el zero de la mil·lèsima als efectes 
de facilitar la seva eventual actualització mitjançant increments percentuals. 
 
 
c.2) Quota íntegra corregida 
 
A la quota íntegra primària se li aplica un coeficient corrector segons els GT dels 
vaixells que va del 0,80 a l’1,15.  
 
Concretament és la següent. 
 
a) Per a vaixells de 0 a 10 GT:                         0,80             
b) Per a vaixells de més de 10 a 100 GT:         0,85              
c) Per a vaixells de més de 100 a 400 GT:       0,90              
d) Per a vaixells de més de 400 a 4.000 GT:    0,95 
e) Per a vaixells de més de 4.000 a 6.000 GT: 1,05 
f) Per a vaixells de més de 6.000 GT:               1,15                 
 
Es tracta d'una escala de coeficients més progressiva que la que es contempla la 
vigent normativa doncs té més trams i tendeix a ser més gravosa pels trams més 
elevats (cfr. art. 46.1 RD Leg. 2/2010). D'aquí que s'hagi mirat de compensar amb 
una reducció del tipus de gravamen. 

 
 
c.3) Quota íntegra reduïda (només la reducció més elevada). No subjeccions i 
exempcions  

 
Respecte a la vigent normativa, l'Avantprojecte tan sols contempla com a novetats 
en matèria de reduccions aquestes dues mesures:   

 
(i) La supressió de la reducció del 75 per 100 quan la navegació s'efectuï per un 
vaixell de bandera membre de la UE amb Ceuta, Melilla, Illes Balears i les Canàries 
[contemplada a l'art. 46.2.3.a) D. Leg. 2/20103]. Ara bé, en el nou Avantprojecte 
aquesta supressió és parcial, puix resulta aplicable la reducció del 10 per 100 per 
navegació interior de la Unió Europea (contemplada a l'art. 152.2.3 de 
l'Avantprojecte). 

 
(ii) La disminució de la reducció aplicable als vaixells de la UE que efectuïn 
navegació interior dins la UE [contemplada a l'art. 46.2.3.b) D. Leg. 2/20103], que 
passa del 50 al 10 per 100 per aplicació de l'article 152.2.3 de l'Avantprojecte. 
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Segons les dades que ens ha facilitat Ports de la Generalitat, semblants 
disminucions en les reduccions no suposaran un augment significatiu de la 
recaptació.  

 
Així, pel que fa a la  reducció relativa a la navegació efectuada per un vaixell de 
bandera membre de la UE amb Ceuta, Melilla, Illes Balears i les Canàries 
[contemplada a l'art. 46.2.3.a) D. Leg. 2/20103], cal partir que el seu import al 2013 
va ser de 1.253,84 e. Si tenim en compte que al 2013 el percentatge de reducció ha 
estat del 75 per 100, resultarà que amb el percentatge de reducció del 10 per 100 
contemplat per l'Avantprojecte l'import de la reducció serà tan sols de 167,31 e. [(10 
x 1.254) / 75 = 167,312)]. El que significa que, arrel de la disminució d'aquesta 
reducció, amb la normativa derivada de l'Avantprojecte hi haurà un augment de la 
recaptació en 1.087,53 e.  (1.254,84 -  167,31 = 1.087,530). 

 
  

c.4) Quota íntegra bonificada (només la bonificació més elevada)  
 

Respecte a la vigent normativa, l'Avantprojecte tan sols contempla com a novetat en 
matèria de bonificacions la supressió de la bonificació del 10 per 100 sobre els 
vaixells que tinguin la consideració de creuers. 

 
L'import d'aquesta bonificació pel 2013 és de 5.802,75 e., i la seva supressió és un 
dels factors que influeixen en l'augment de recaptació que s'exposa en el següent 
punt. 

  
 
d) Relació ingressos-costos. 
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos, en el 2013 van ser de 544.890 e.  
 
Segons la simulació efectuada por Ports, l'aplicació de la nova normativa comportarà 
un augment que es pot estimar en 46.000 e. 
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2.- TAXA D’ATRACADA DE VAIXELLS -TA2- 
 
2.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció 
 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de 
domini públic portuari, efectuada pel vaixell, en ocasió de l’operació portuària 
d’atracada, incloses les obres d'atracada i els elements fixos d'amrratge> (art. 153, 
paràgraf primer de l'Avantprojecte, seguint l'art. 47, paràgraf primer, del D. Leg. 
2/2010),  especificant-se que quan es tracte de béns demanials portuaris en règim 
d'autorització, concessió o contracte administratiu el gravamen només és exigible si 
els béns utilitzats són gestionats directament per l'Administració portuària (art. 153, 
segon paràgraf, de l'Avantprojecte, seguint l'article 47, paràgraf segon, del D. Leg. 
2/2010). 
 
El precedent normatiu immediat es troba a la figura de la Tarifa G-2 de la Llei 5/1998, 
annex I.3.2, recaient sobre <...la utilització pels vaixells de les obres d’atracada i dels 
elements fixos d’amarratge>. 
 
En el cas que ens ocupa es preveu una no subjecció tècnica respecte <... als vaixells 
subjectes i no exempts de les taxes de la pesca fresca i de les embarcacions de 
lleure> (art. 154 de l'Avantprojecte, seguint l'art. 48 del D. Leg. 2/2010).21 
 
Finalment es preveuen tres supòsits d’exempció relatius a 1.- Vaixells d’ens públics 
de l'Administració General de l'Estat o de les Comunitats autònomes destinats 
exclusivament a la prestació de serveis oficials de la seva competència en gestió 
directa. 2.- Vaixells en servei oficial de la UE o d’algun dels seus Estats destinats 
exclusivament a la prestació de serveis de la seva competència en gestió directa. 3.- 
Vaixells de la Creu Roja de salvament marítim (cfr. art. 156 de l'Avantprojecte, 
seguint l'art. 50 del D. Leg. 2/2010). 
 
Finalment es preveuen tres supòsits d’exempció relatius a 1.- Vaixells d’ens públics 
espanyols destinats a la prestació de serveis de la seva competència en gestió 
directa. 2.- Vaixells de la UE o d’algun dels seus Estats destinats a la prestació de 
serveis de la seva competència en gestió directa. 3.- Vaixells de la Creu Roja de 
salvament marítim. 
 
 
2.2) Quantificació 
 
Amb algunes variacions la quantificació de la present taxa és similar a la de la tarifa 
G-2. 
 
El seu mecanisme quantificador està previst als articles 158 i 159 de l'Avantprojecte 
(seguint els arts. 52 i 53 del RD Leg. 2/2010) i es pot esquematitzar com segueix: 
 

                                      
21 A la tarifa G-2 es previa similar norma de no subjecció [3.2.7.a)] 
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I. Quota íntegra primària:   
Tipus específic22 

x 
metres lineals d’eslora màxima del vaixell  

x 
hora -i minuts- d’utilització del domini públic portuari (computant-se un 50% les 

esperes en dies festius i caps de setmana).23 
 
II. Quota íntegra corregida 

 
Quota íntegra primària 

x 
Escala progressiva de coeficients segons el calat de vaixell24 

 
 
III. Quota íntegra reduïda (només la reducció més elevada) 25 
 

Quota íntegra corregida 
- 

% per vaixells atracats de punta als molls o molls de pilons26 
- 

% per vaixells abarloats a un altre ja atracat de costat.27 
- 

% per estades perllongades (vaixells turístics locals, de dragat i avituallament, de 
prestació de serveis portuaris generals o específics, d’aqüicultura o de vivers 

flotants, per embarcacions professionals dedicades al lloguer, vaixells en 
construcció, reparació, transformació i desballestament, vaixells pesquers en parada 

biològica o veda, vaixells en dipòsit judicial)28 
-  

% per estades perllongades (vaixells inactius; vaixells d’estada superior al mes –la 
reducció serà regressiva-)29 

                                      
22 A la tarifa G-2 el tipus era d’1,59 e. al 2007 i d’1,62 e al 2008 [3.2.4]. 
    A l'art. 53.1, paràgraf primer, del D. Leg. 2/2010, el tipus és de 0,070 e., el qual es manté al 2013.  
23 A la tarifa G-2 el temps era per dies [3.2.3] 
24  A la tarifa G-2 hi havia similar escala amb tres trams. 
     A l'art. 53.1 D. Leg. 2/2010, se'n preveuen quatre trams.  
     A l'Avantprojecte (art. 160.1), se'n tornen a preveure tres trams.  
25 A la tarifa G-2: a) Reducció del 50% per períodes d’atracada de menys de 6 hores. [3.2.5.1] b) Reducció de 

fins el 0,5% per tràfics de granels quan siguin facilitades les dades mitjançant el sistema de transmissió 
electrònica EDI [3.2.5.3.b)].  

26 Era el 50% en la tarifa G-2 [3.2.5.2.b)] 
    A l'art. 160.2.3.a) D. Leg. 2/2010, el tipus de reducció també és del 50%, i s'exclouen del seu àmbit d'aplicació 

els catamarans (vaixells doble o triple casc). 
27 Era el 50% en la tarifa G-2.[3.2.5.2.a)]. 
    A l'art. 160.2.3.b) D. Leg. 2/2010, el tipus de reducció també és del 50% 
28 A la tarifa G-2 el vaixells turístics locals,  l'aqüicultura i els vivers flotants, i els vaixells de servei interior 

havien de pagar mensualment set vegades l’import de la tarifa general. [3.2.5.3.a)]. 
    A l'art. 160.2.4 D. Leg. 2/2010, el tipus de reducció és del 50%. 
29 A l'art. 160.2.3.b) D. Leg. 2/2010, el percentatge de reducció és del 40% a partir del segon mes d'estada, a 

partir del tercer més és del 30%, en el quart és del 20%, en el cinquè mes és del 10%, i a partir del sisè mes no 
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- 
% per curta distància30 

 
 
 
2.3) Estudi economicofinancer 
 
a) Plantejament 

 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En la present taxa el tipus de gravamen és una quantia fixa que es multiplica per 
dues magnituds: l’eslora màxima del vaixell i el temps d’utilització del domini públic 
portuari. 

 
Seguint amb termes dogmàtics, cal concloure que estem davant d’un tipus específic 
que s’aplica a una base de doble paràmetre. 

 
El punt de partida de la quantificació del tribut consisteix en quantificar la utilitat 
obtinguda. 
 
 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda 
 
Com ja hem comentat a l’hora de tractar la taxa per entrada i estada de vaixells, una 
formula comú per quantificar les taxes per aprofitament del domini públic és la de 
determinar el valor de la utilitat obtinguda partint de la valoració fiscal de  la 
constitució del dret d’ús. 
 
En el present cas les superfícies utilitzades són, essencialment, l’aigua que ocupa el 
vaixell i les instal·lacions fixes d’amarratge. Això significa que s’utilitza: 
 
a) La làmina d’aigua, doncs és aquí on es realitza l’atracada del vaixell. 
 
b) Les instal·lacions fixes per permeten l’amarratge del vaixell. 
 
Per tant, per a quantificar la utilitat obtinguda devem tenir en compte que l’obligat 
usa i es beneficia directament o indirecta de dos tipus de béns demanials: (i) làmina 
d’aigua; (ii) les instal·lacions. 
 

                                                                                                                      
s'aplica cap reducció. 

30 A l'art. 160.2.5 D. Leg. 2/2010, el tipus de reducció és del 50%. 
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A l’anterior subapartat I.2), hem recollit l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors de la làmina d’aigua i de les instal·lacions resultant una 
mitjana de  903,08 e./m. (16,56 + 886,52 = 903,08).  
 
 Seguint el mateix criteri exposat a la taxa d’entrada i estada de vaixells, partirem del 
valor fiscal representat pel dret d’ús a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, del qual resulta que si el valor en venda dels béns 
dominicals utilitzats en la present taxa és de  903,08 e./m2, el valor base de la utilitat 
serà igual al resultat d’aplicar-li el 70 per 100 i al resultat aplicar-li el 75 per 100, 
operació que ens dóna un total de 474,12 e/m2 [(903,08 x 70%) x 75% = 474,117] 
 
El valor base de la utilitat al dia és igual a 1,30 e/m2 (474,12 / 365 dies = 1,298). 
 
I el valor base de la utilitat a l’hora és igual a 0,05 e/m2 (1,30 / 24 h = 0,054). 
 
 
c) Mecanisme quantificador 
 
c.1) Quota íntegra primària  
 
La quota íntegra ve determinada per l’aplicació d’un tipus específic per cada metre 
lineal de l’eslora màxima del vaixell i per cada hora d’utilització del domini públic 
portuari. 
 
Com que del que es tracta és de valorar la utilitat derivada de l’aprofitament especial 
del domini públic sembla prou evident que com més hores d’aprofitament, amb més 
intensitat es realitzarà el fet imposable. Tan mateix, com que es tracta de la taxa 
d’atracada de vaixells, també sembla evident que com més metres lineals d’eslora 
tingui un vaixell, amb més intensitat realitzarà el fet imposable d’aquesta taxa en 
concret. De tal manera que aquests aspectes temporal i objectiu del fet imposable 
són adients per a ser mesurats per la base imposable. 
 
En relació al tipus de gravamen, podria semblar lògic que coincidís amb la valoració 
base que hem fet de la utilitat, de tal manera que seria igual a 0,05 e.  
 
Ara bé, estimem que el principi de continuïtat força a corregir aquest resultat, puix el 
tipus que actualment està en vigor és de 0,07 e., de tal manera que la diferència 
relativa que media entre aquest i el de 0,05 és del 28,57 per 100 [{(0,05 x 100) / 
0,07} - 100 = 28,571], el que suposaria una disminució de la recaptació en semblant 
proporció. 
 
Per tant, el principi de continuïtat ens porta a elevar en dues centèsimes el tipus 
base per tal d'equiparar-lo al que s'aplica actualment, fixant-lo d'aquesta manera en 
0,0700 e. 
 
Al tractar-se d’un tipus inferior a la unitat li afegim els zeros de les mil·lèsimes als 
efectes de facilitar la seva eventual actualització mitjançant increments percentuals. 
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c.2) Quota íntegra corregida  
 
A la quota íntegra primària se li aplica un coeficient corrector segons el calat dels 
vaixells.  El principi de capacitat impulsa a que com més calat més superior haurà de 
ser el coeficient. 
 
 A l'Avantprojecte (art. 159.1) estan previstos tres trams:31 
 
 Vaixells de calat de fins a 3 metres: ................................................ 0,50 
 Vaixells de calat superior a 3 metres i fins a 8 metres.   ................. 1  
 Vaixelles de calat superior a 8 metres. ............................................ 2 
 
D'aquesta manera es simplifica la tarifa de quatre trams que actualment contempla 
l'article 53.1 D. Leg. 2/2010:  
  
 Vaixells de calat de fins a 3 metres: ................................................ 0,50 
 Vaixells de calat superior a 3 metres i fins a 7 metres.   ................. 0,80 
 Vaixells de calat superior a 7 metres i fins a 12 metres. ................. 1 
 Vaixelles de calat superior a 12 metres. .......................................... 2  
 
Salta a la vista que les diferències entre ambdues escales estreben en els següents 
vaixells: 
 
                                                          D. Leg. 2/2010 Avantprojecte  % diferència 
Vaixells de calat superior a 3 m i fins a 7 m.          0,80               1                +   25% 
Vaixells de calat superior a 8 m i fins a 12 m.        1                    2                + 100% 
 
 
 
c.3) Quota íntegra reduïda (només la reducció més elevada). No subjeccions i 
exempcions  

 
Respecte a la vigent normativa, l'Avantprojecte tan sols contempla com a novetat en 
aquesta matèria el redactat de l'article 159.2.3.a) on no es preveuen els catamarans 
(vaixells de doble o triple casc), la qual cosa implica que no se'ls hi aplicarà la 
reducció del 50 per 100 actualment contemplada a l'article 53.2.3.a) del D. Leg. 
2/2010.  

 
Malgrat no tenir dades sobre semblant reducció, tot indica que el import és molt 
escàs, i que per tant la seva eliminació tindrà poca incidència en la recaptació de la 
taxa.  

                                      
31 A la tarifa G-2, es preveia similar escala:  

Vaixells de calat menor a 7 metres. ............................  0,50 
Vaixells de calat superior a 7 metres i inferior a 12 m. 1 
Vaixelles de calat superior a 12 metres. ...................... 2 
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d) Relació ingressos-costos. 
 

Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos, en el 2013 van ser de 364.262 e. Import aquest que 
estimen s'incrementarà per les modificacions previstes en matèria de coeficients i de 
reduccions.  

 
Així, deixant de banda els majors ingressos que suposarà l'eliminació de la reducció 
fins ara aplicable als catamarans, la nova normativa de coeficients suposarà un 
increment estimat d'ingressos per import de 19.836,10 e. (384.097,60 - 364.261,50  
= 19.836,100). 
 
En efecte, segons les dades que ens ha facilitat Ports de la Generalitat, es pot 
realitzar la següent simulació: 
 
                                        2013                                          Avantprojecte 
                     Íntegre    Coeficient32      Total33          Íntegre      Coeficient34     Total35   
 
fins a 3     568.034,47      0,50          284.017,24   568.034,47      0,50         284.017,24         
de 3 a 7      80.591,11      0,80            64.472,88     80.591,11      1,00           80.591,11 
de 7 a 8      11.606,49      1,00            11.606,49    11.606,49       1,00           11.606,49 
més de 836                                                                 3.941,38       2,00             7.882,76 
 de 8 a 12     2.884,69      1,00              2.884,69                                             
 més de 12   1.056,69      2,00              2.113,30 
                                                          364.261,50                                           384.097,60 
 
 
 
3) TAXA DE CÀRREGA, DESCÀRREGA, TRANSBORD I TRÀNSIT DE 
MERCADERIES -TA3M- 
 
3.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Perquè neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 

 

                                      
32 És el coeficient contemplat a l'article 53.1 D Leg. 2/2010. 
33 És el resultat d'aplicar a la quota íntegra el coeficient corresponent. 
34 És el coeficient contemplat a l'article 159.1 de l'Avantprojecte. 
35 És el resultat d'aplicar a la quota íntegra el coeficient corresponent. 
36 A l'article 159.1 de l'Avantprojecte es preveu que els calats superiors a 8 m. tindran un únic coeficient de 2; 

mentre que a l'article  53.1 D. Leg. 2/2010 es contemplen dos trams, un que va de 8 a 12 m., amb un 
coeficient de 1, i altre que es refereix als de més de 12 m. amb un coeficient de 2. 
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<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de 
domini públic portuari, efectuada per la mercaderia i els seus elements de transport, 
en ocasió d’alguna de les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i 
trànsit terrestre o marítim> (art. 160.1, paràgraf primer, de l'Avantprojecte, partint de 
l'art. 54.1, paràgraf primer, del D. Leg. 2/2010); especificant-se que quan es tracte de 
béns demanials portuaris en règim d'autorització, concessió o contracte administratiu 
el gravamen només és exigible si els béns utilitzats són gestionats directament per 
l'Administració portuària (art. 160.1, segon paràgraf, de l'Avantprojecte, seguint 
l'article 54.1, paràgraf segon, del D. Leg. 2/2010). Tan mateix s'especifica que la taxa 
comprèn, amb certes limitacions, la ocupació per les mercaderies de la zona de 
trànsit portuari, així com la utilització de rampes fixes i l'escaló per a les operacions 
efectuades pels vehicles que transporten les mercaderies per mitjans rodadors; però 
no comprèn la utilització d'elements mòbils (art. 160.2 de l'Avantprojecte, seguint 
l'article 54.2 del D. Leg. 2/2010). 

 
El precedent normatiu immediat es troba a la figura de la Tarifa G-3 de la Llei 5/1998, 
annex I.3.3, recaient sobre <...la utilització per les mercaderies i els passatgers del 
port en general, els seus molls i molls de pilons, accessos terrestres, vies de 
circulació i zones de manipulació, exclosos els espais d’emmagatzematge o 
dipòsits>. 
 
En el cas que ens ocupa es preveu una no subjecció tècnica respecte <... als 
productes pesquers subjectes i no exempts de les taxes de la pesca fresca>. (art. 
161 de l'Avantprojecte, seguint l'article 55 del D. Leg. 2/2010). 37  

 
Finalment es preveuen quatre supòsits d’exempció relatius a 1.- Material de la Creu 
Roja destinat a salvament marítim. 2.- Mercaderies de caràcter humanitari enviades 
a zones en crisis per entitats sense fins de lucre.38 3.- Material de l'Administració 
General de l'Estat o de les Comunitats autònomes destinats a la prestació de serveis 
oficials de la seva competència en gestió directa. 4.- Material  de la UE o d’algun 
dels seus Estats destinats exclusivament a la prestació de serveis oficials de la seva 
competència en gestió directa (cfr. art. 163 de l'Avantprojecte, seguint l'art. 57 del D. 
Leg. 2/2010). 
 
 
3.2) Quantificació 
 
 Amb algunes variacions, la quantificació de la taxa segons és contemplada a 
l'Avantprojecte (cfr. arts. 165 i 166) és molt similar a la que actualment es contempla 
al D. Leg. 2/2010 (cfr. arts. 59 i 60).39 
 
El seu mecanisme quantificador es pot esquematitzar com segueix: 

 
 

                                      
37  A la tarifa G-3 es preveia similar norma [3.3.7] 
38  A la tarifa G-3 es preveia similar norma [3.3.7] 
39  Tan mateix, igualment s'inspira a la que es contemplava respecte a la Tarifa G-3. 
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I. Quota íntegra primària:   
  
[Tipus específic localitzat pel grup de mercaderia (el 50% del tipus quan es tracti de 

mercaderies en operacions de transbord i de trànsit) 
x 

pes de la mercaderia en tones]40 
+ 
 

[Tipus específic (el 50% del tipus quan es tracti de mercaderies en operacions 
de transbord i de trànsit) 

x 
Cada 20 peus d'element de transport que s'utilitzi per contenir les 

mercaderies, incloent els camions i altres elements terrestres que s'embarquin o 
desembarquin]41 

 
 
II. Quota íntegra reduïda (només la reducció més elevada)42 

 

                                      
40  L'art. 167.1, primer paràgraf, de l'Avantprojecte, fixa la següent tarifa de tipus específics: 
            Grup de mercaderies                 Preu per tona (en euros) 
                       1                                                  0,72 
                       2                                                  0,90 
                       3                                                  1,35 
                       4                                                  2,25 
                       5                                                  3,15 

Es tracta d'un esquema molt similar al que es contemplava a la tarifa G-3, on la quota íntegra també es 
calculava aplicant al pes de la mercaderia el tipus específic localitzat pel grup de mercaderies [3.3.4.b)]: 

 Grup 1: 0,87 (al 2007); 0,89 (al 2008). 
 Grup 2: 1,07       “       ; 1,09       “ 
 Grup 3: 1,66       “       ; 1,69       “ 
 Grup 4: 2,43       “       ; 2,48       “ 

  Grup 5: 3,39       “       ; 3,46       “ 
En canvi, difereix del que actualment es contempla a l'art. 60.1, primer paràgraf, del D. Leg. 2/2010, on la 
quota íntegra primària ve determinada per aquestes operacions: 

 Tipus específic únic (14,86 e. -actualitzat en 15,01 e. per al 2013-) 
 x 

 pes de la mercaderia  
 x 

 % localitzat pel grup de mercaderies i pel tipus d’operació 
Tan mateix, també s'adverteix que l'art. 167.1, paràgraf tercer, de l'Avantprojecte estableix una disminució del 
50% quan es tracti de mercaderies en operacions interiors i de trànsit. Disminució que no està prevista en el D. 
Leg. 2/2010. 

41   L'art. 167.1, segon paràgraf, de l'Avantprojecte, contempla el tipus de 3 e. per unitat equivalent a 20 peus 
TEU. En canvi, l'art. 167, segon paràgraf, del D. Leg. 2/2010, fixa el tipus en 7,22 e. per unitat. 
   Tan mateix, també s'adverteix que l'art. 167.1, paràgraf tercer, de l'Avantprojecte estableix una disminució del 
50% quan es tracti de mercaderies en operacions interiors i de trànsit. Disminució que no està prevista en el D. 
Leg. 2/2010. 

42  A la tarifa G-3 es preveia una reducció del 15% per les línies que s’estableixin dins la UE  en el marc del 
Short Sea Trade, destinat a descongestionar la xarxa viària [3.3.5.2].  

 A la tarifa G-3 també es preveia una reducció del 10% per mercaderies amb origen o destí a la UE. Reducció 
aquesta que també es contempla a l'art. 60.2.3.a) D. Leg. 2/2010. 

 Tan mateix a l'art. 60.2.3.b) D. Leg. 2/2010, també es contempla una reducció del 20% relativa a la 
navegació amb Ceuta, Melilla, les Illes Balears i les Canàries. 
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Quota íntegra primària 
- 

% per béns dominicals en règim d’autorització o concessió43   
- 

% per volum de mercaderies anual per a codi o grups de codis44 
 
 
III. Quota íntegra bonificada  
 

Quota íntegra reduïda 
- 

% per fomentar l'exportació45 
- 

% per trànsit estratègic o prioritari46 
 
3.3) Estudi economicofinancer 
 
a) Plantejament 

 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En la taxa que ens ocupa, la quota íntegra pot venir determinada per dues 
subquotes.  

 
Una està referida a les mercaderies i consisteix en aplicar a cada tona (base 
imposable) un tipus de gravamen específic localitzat en una escala d'única entrada 
on es contemplen els grups de mercaderies.  

 

                                      
43 A la tarifa G-3 la reducció per utilitzar instal·lacions en concessió construïdes per particulars era la prevista en 

les clàusules concessionals o contractuals amb el límit màxim del 20% de la quota ordinària [3.3.5.2]. 
  A l'art. 60.2.4 D. Leg. 2/2010, aquesta reducció és del 50%.  
  Tipus de reducció del 50% que es manté a l'art. 167.2.3 de l'Avantprojecte. 
44  És una reducció introduïda de nou per l'art. 167.2.4 de l'Avantprojecte. Es tracta d'una tarifa progressiva que 

augmenta el percentatge de reducció com més augmenta el volum anual de mercaderies, anant del 5 fins al 
50%. Tan mateix l'escala del volum de mercaderies depèn del grup en la que s'adscriguin. 

45  És una bonificació introduïda de nou per l'art. 167.3.1 de l'Avantprojecte. El seu percentatge és únic, i 
consisteix en el 10%. 

46 A l'art. 60.3 D. Leg. 2/2010, es contempla una bonificació per captació o consolidació de nou trànsit, depenent 
el percentatge de bonificació de les tones de mercaderies captades o consolidades. 

    A l'art. 167.3.2 de l'Avantprojecte es contempla una bonificació que el seu pressupost de fet depèn del que el 
Comitè Executiu de Ports de la Generalitat qualifiqui amb caràcter anual com a trànsit prioritari o estratègic i 
de les condicions que exigeixi. Tan mateix, el seu percentatge també serà fixat per l'esmentat Comitè amb el 
límit màxim del 40%.  
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L'altre subquota està referida als elements de transport i consisteix en aplicar a cada 
unitat equivalent a 20 peus TEU (base imposable) un únic tipus de gravamen 
específic xifrat en 3 euros.  

 
En ambdues subquotes, la quota íntegra (o, el que és matemàticament igual, el tipus 
de gravamen, serà el 50% (o, el que és matemàticament igual, es disminuirà en el 
50%) quan es tracti d'operacions de transbord i de trànsit marítim o terrestre.  

 
Desprès s'apliquen, si s'escau les reduccions i les bonificacions adients. 

 
El punt de partida de la quantificació del tribut consisteix en quantificar la utilitat 
obtinguda. 
 
 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda 
 
Com ja hem comentat a l’hora de tractar la taxa per entrada i estada de vaixells, una 
formula comú per quantificar les taxes per aprofitament del domini públic és la de 
determinar el valor de la utilitat obtinguda partint de la valoració fiscal de  la 
constitució del dret d’ús. 
 
En el cas que ens ocupa les superfícies utilitzades són essencialment els terrenys i 
les aigües, doncs és aquí on es produeixen les operacions portuàries de càrrega, 
descàrrega, transbordament i trànsit terrestre o marítim de mercaderies.  
 
Per tant, per a quantificar la utilitat obtinguda devem tenir en compte que l’obligat 
usa i es beneficia directament o indirecta de dos tipus de béns demanials: (i) làmina 
d’aigua; (ii) terrenys. 
 
A l’anterior subapartat I.2), hem recollit l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors de la làmina d’aigua i del terrenys resultant una mitjana de 
472,39 (16,56  + 455,83 = 472,390). 
 
Seguint el mateix criteri exposat a la taxa d’entrada i estada de vaixells, partirem del 
valor fiscal representat pel dret d’ús a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, del qual resulta que si el valor en venda dels béns 
dominicals utilitzats en la present taxa és de 472,39 e/m2, el valor base de la utilitat 
serà igual al resultat d’aplicar-li el 70 per 100 i al resultat aplicar-li el 75 per 100, 
operació que ens dóna un total de 248,00 e/m2 [(472,39 x 70%) x 75% = 248,004]. 
 
Partint de què les operacions de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de 
mercaderies es solen fer per dia, ens interessa saber el valor base de la utilitat al dia, 
el qual és igual a 0,68 e/m2 (248,00 e./m2 / 365 dies = 0,679 e./m2/dia). 
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c) Mecanisme quantificador 
 

c.1) Quota íntegra 
 

En la taxa que ens ocupa, la quota íntegra pot venir determinada per dues 
subquotes.  

 
(1ª) La primera subquota està referida a les mercaderies i consisteix en aplicar a 
cada tona (base imposable) un tipus de gravamen específic localitzat en una escala 
d'única entrada on es contemplen els grups de mercaderies.  
 
Com que del que es tracta és de valorar la utilitat derivada de l’aprofitament especial 
del domini públic feta per les mercaderies, sembla prou evident que com a més 
pesant sigui la mercaderia amb més intensitat es realitzarà el fet imposable.  
 
A la valoració de la utilitat hem conclòs que el m2 es fixava en  248,00 e./any, el que 
implica 0,68 e/dia. 
 
Resulta impossible establir una relació exacta entre els m2 ocupats per les 
mercaderies i el seu pes, doncs això depèn del cubicatge i del pes específic de cada 
producte. D’aquí que no resti altre remei que fer-ho de forma forfatària.  
 
Prenen com a patró l’aigua, s’estableix la següent relació: 1 tona mètrica = 1.000 Qg. 
= 100 m3 (cfr. C. Banús y Comas: Unidades, Ed. Sucesores de Manuel Soler, 
Barcelona, pp. 142 i ss.) 
 
D’acord amb aquest patró resulta que 100 m3 és el volum estàndard que ocupa 1 
tona.  
 
Geomètricament, 100 m3 és igual a 4,64 m. de llarg x 4,64 m. d’ample x 4,64 m. 
d’alçada. 
 
La superfície és igual al llarg per l’ample, que en el supòsit estàndard dóna igual a 
21,53 m2 (4,64 m. de llarg x 4,64 m. d’ample = 21,529 m2) 
 
Si la valoració de la superfície efectuada en el cas que ens ocupa és de 0,68 e./m2, 
resulta que cada tona mètrica de pes té un valor de 14,64 e. (21,53 m2 x 0,68 e/m2 
= 14,640 e.) 
 
Si ens fixem, és un import que s'acosta molt al tipus aplicable en la vigent normativa, 
que és de 14,86 e./tm (cfr. art. 60.1 D. Leg. 2/2010).   
 
Ara bé, el principi de continuïtat obliga a fer dues correccions. 
 
En primer lloc s'adverteix que, a diferència del que succeeix en el nou Avantprojecte, 
la vigent normativa estableix que a aquest tipus li resulta aplicable un percentatge 
que depèn del grup de mercaderies i del tipus d'operació portuària.  
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Aplicant al tipus de 14,86 e. la mitjana dels percentatges previstos per a cada grup 
de mercaderies en el vigent D. Leg. 2/2010, obtindrem el  preu adaptat per tona mitjà 
segons la vigent normativa. I aplicant al valor base de 14,64 e. aquests percentatges 
obtindrem el preu adaptat per tona mitjà segons l'esquema de l'Avantprojecte: 
 
Grup de mercaderies          % mitjà                             Preu adaptat per tona  
                                                               D. Leg. 2/2010                          Avantprojecte 
                                                              (14,86 x % mitjà)                    (14,64 x % mitjà)  
            1                          4,13%             0,61                                       0,60 
            2                          5,10%             0,76                                       0,75 
            3                          7,86%             1,17                                       1,15 
            4                        11,55%             1,72                                       1,69 
            5                        17,92%             2,66                                       2,62 
 
En segon lloc, s'adverteix que en el nou Avantprojecte s'estableix ex novo una 
disminució del tipus de gravamen en el 50% quan es tracti de mercaderies i 
elements de transport en operacions de transbord i de trànsit marítim o terrestre. 
Lògicament per a compensar aquesta disminució s'ha d'augmentar el tipus específic. 
 
Es pot estimar que aquesta disminució suposarà un 20%, la qual cosa implica que el 
preu adaptat per tona s'incrementi en igual percentatge per obtenir el preu final per 
tona que seria el tipus específic aplicable en la taxa regulada pel nou Avantprojecte.  
 
 
Grup mercaderies Preu adaptat per tona Increment per disminució Preu final per tona 
                                               
          1                             0,60                               20%                         0,72 
          2                             0,75                                  "                            0,90 
          3                             1,15                                  "                            1,38 
          4                             1,69                                  "                            2,03 
          5                             2,62                                  "                            3,14 
 
 
(2ª) La segona subquota està referida als elements de transport i consisteix en 
aplicar a cada unitat equivalent a 20 peus TEU (base imposable) un únic tipus de 
gravamen específic xifrat en 3 euros.  
  
Per a fixar el tipus aplicable creiem raonable partí dels següents criteris: 
 
 1.- La norma es refereix als elements de transport de les mercaderies, essent 
que els més clàssics i característics són els contenidors.  
 
 2.- Els contenidors marítims estàndards són de 20 peus o de 40 peus (cfr.: 
www.reteco.es). Essent que la norma parteix dels primers, d'aquí que la base 
imposable sigui la unitat equivalent de 20 peus TEU. 
 
 3.- En aquest marc, s’ha de tenir en compte la seva superfície mitjana, puix no 
oblidem que quantifiquem l’aprofitament derivat de la utilització del domini públic. 
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Multiplicada dita superfície pel valor base de la utilitat al dia per metre quadrat (que, 
segons hem dit, és de 0,68 e.), ens donarà el valor de l’aprofitament demanial de 
cada contenidor. Ara bé, com que aquest aprofitament és susceptible de estar 
prèviament gravat per la mercaderia que sol contenir el contenidor, resulta lògic que, 
per tal d’evitar un sobregravamen, s’introdueixi un coeficient reductor, el qual, en 
base al principi de proporcionalitat, es pot fixar en 0,30. 
 
 4.- Els contenidors de 20 peus tenen una superfície ordinària de 14,77 m2 
(6,058 m. de llarg x 2,438 m. d’ample = 14,769 m) . 
 
 5.- Segons hem dit, el valor base de la superfície al dia és de 0,68 e/m2. De 
tal manera que el valor d’aprofitament demanial de cada contenidor de 20 peus serà 
de 10,04 e. (14,77 m2 x 0,68 e/m2 = 10,043 e) 
 
 6.- Aplicat el coeficient corrector de 0,30 tenim un valor de 3,01 e. (10,04 e. x 
0,30 = 3,012 e.) que seria el tipus específic aplicable. 
 
 
c.2) Quota íntegra reduïda. No subjeccions i exempcions  

 
Respecte a la vigent normativa, l'Avantprojecte (art. 166.2) tan sols contempla com a 
novetats en aquesta matèria:  

 
 1.- La supressió en l'Avantprojecte de la reducció del 10 per 100 de la quota 

íntegra en el cas de mercaderies que tinguin per origen i destinació un estat membre 
de la UE [actualment contemplada a l'art. 60.2.3.a) D. Leg. 2/2010]. 
 
En el 2013, aquesta reducció va ser de 46.277,49 e.  

 
 2.-  La supressió en l'Avantprojecte de la reducció del 20 per 100 de la quota 

íntegra en el cas de mercaderies que tinguin per origen o destí Ceuta, Melilla, les 
Illes Balears i les Canàries [actualment contemplada a l'art. 60.2.3.b) D. Leg. 
2/2010]. 

 
Segons la informació facilitada per Ports, l'impacte d'aquesta reducció és mínima. 

 
 3.- La incorporació per part de l'Avantprojecte (art. 166.2.4) d'una reducció en 

funció del volum de mercaderia anual manipulada per a cada codi o grup de codi 
associat a un trànsit segons determini Ports de la Generalitat. Els criteris per a 
confeccionar les taules on es concreta la reducció són: 

 
 (i) Als efectes de potenciar el transit de mercaderies, el percentatge de 

reducció ha d'anar augmentant a mesura que augmenta el volum de mercaderies 
transitades. D'aquí que es fixin set trams on la diferència entre els tres primers trams 
és més minsa (de 5 unitats percentuals) que la que media entre els últims quatre 
trams (de 10 unitats percentuals). Sota aquestes premisses el descompte és, 
respectivament, del 5, 10, 15, 20, 30, 40 i 50 per 100. 
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 (ii) Als efectes de discriminar entre els grups de mercaderies segons es 
contemplen a l’Annex de la Llei 48/2003, els percentatges de reducció es vinculen a 
dues taules diferents: Una que es refereix al grup 1/2 (dojo), on la progressivitat del 
descompte per tones és menys acusada que la prevista a la segona taula que es 
refereix al grup 3/4/5 i al grup 1/2 (aplecs). 

 
 (iii) D'aquí que a la primera taula el primer tram vagi de 0 a 10.000 tones, el 

segon tram es multipliqui per 2, anant de 10.001 a 20.000 tones (10.000 x 2 = 
20.000); el tercer tram es multipliqui per 4, anant de 20.001 tones a 40.000 (10.000 x 
4 = 40.000); el quart tram es multipliqui per 8, anant de 40.001 a 80.000 tones 
(10.000 x 8 = 80.000); el cinquè tram es multipliqui per 12, anant de 80.001 a 12.000 
tones (10.000 x 12 = 120.000); el sisè tram es multipliqui per 16, anant de 12.001 a 
16.000 tones (10.000 x 16 = 160.000); i el setè tram abasti els volums superiors a 
160.000 tones. 

 
 (iv) I en la segona taula, als efectes de donar-li major progressivitat, es 

parteixi de la primera i es divideixin les tones de cada tram per la meitat, el que 
implica un major percentatge de reducció.  

 
D'acord amb aquestes premisses tenim les següents taules: 

 
                          Grup 1/2 (dojo)                          Grup 3/4/5 - Grup 1/2 (aplecs) 
DTE           de tons                fins a                            de tons                    fins a  
  5%                    0               10.000                                    0                     5.000 
10%           10.001               20.000                              5.001                  10.000 
15%           20.001               40.000                            10.001                  20.000 
20%           40.001               80.000                            20.001                  40.000 
30%           80.001             120.000                            40.001                  60.000 
40%         120.001             160.000                            60.001                  80.000 
50%          més de             160.000                            més de                 80.000                   
 
 
 
c.3) Quota íntegra bonificada 
 

Respecte a la vigent normativa, l'Avantprojecte (art. 166.3) tan sols contempla com a 
novetats en aquesta matèria:  

 
 1.- La incorporació d'una nova bonificació per fomentar l'exportació, consistent 

en un 10 per 100 de la quota íntegra [art. 166.3.1. de l'Avantprojecte]. 
 
 2.- La remodelació de la bonificació actualment prevista a l'article 60.3 del D. 

Leg. 2010, per captar nous tràfics o consolidar els existents.  
 

La bonificació actual consisteix en un percentatge localitzat per una escala que 
pondera, per una banda, si es tracta de la captació de nou tràfic o de consolidació 
d'un tràfic existent, i per altra banda, les tones de mercaderies.  
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En canvi, la bonificació prevista a l'article 166.3.2 de l'Avantprojecte té un pressupost 
de fet diferent, puix depèn del que el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat 
qualifiqui amb caràcter anual com a trànsit prioritari o estratègic i de les condicions 
que exigeixi. Tan mateix, el seu percentatge també serà fixat per l'esmentat Comitè 
amb el límit màxim del 40%.  

 
 

d) Relació ingressos-costos. 
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos, en el 2013 van ser de 553.993 e. 

 
Els efectes de la nova normativa suposen: 

 
I) Quota íntegra 

 
I.1)  L'import de la subquota íntegra relativa a mercaderies, contemplada a l'article 
166.1, primer paràgraf, de l'Avantprojecte s'estima que augmentarà 
considerablement, puix la facturació global per mercaderies en 2013 abans de 
reduccions i bonificacions va ser de 844.553,38 e., mentre que si li apliquem el nou 
mecanisme quantificador previst a l'Avantprojecte, la facturació ascendirà a 
901.220,69 e., el que representa un augment absolut de 56.667,32 e. (901.220,69 - 
844.553,38 =  56.667,32) i un augment relatiu, abans de reduccions i bonificacions, 
del 6,71 per 100 [{( 901.220,69 x 100) / 844.553,38} - 100 = 6,71]. Així es desprèn 
del següent esquema:  
 
 
                                                                 2013                                                                     
   
   A          B               C                   D                 E                                    F                
Grup    Tones           Tipus      Tones                   Tipus     Facturació  total  abans bonificacions  
         carregades                     descarregades                                              [(B x C) + (D x E)]                                    
  1    653.371,61  0,564     101.256,90           0,940                      463.683,07  
  2     19.613,00   0,690       18.758,00           1,151                        35.123,43 
  3     73.009,00   1,073         8.974,00           1,788                        94.384,17 
  4     10.414,00   1,576       83.122,97           2,627                      234.776,37 
  5       4.884,00   2,200         1.593,00           3,667                        16.586,33 
Tot.  761.291,61                 213.704,82                                           844.553,38 
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                                           Avantprojecte                                      
 
   G            H             I                                J 
Grup   Total tones  Tipus    Facturació total abans bonificacions  
            (A + D)                                     (H x I) 
  1     754.628,51     0,72                  543.332,53 
  2      38.371,00      0,90                    34.533,90 
  3      81.983,00      1,38                  113.136,54      
  4      93.536,92      2,03                  189.879,95 
  5        6.477,00      3,14                   20.377,78 
Tot.  974.996,43                               901.220,69 
 
 
   Diferències entre 2013 i Avantprojecte     
   K               L                 M 
Grup      Absoluta       Relativa 
                (J - F)       (% de J a F) 
  1        79.649,46         17,18% 
  2            -589,53         -1,68% 
  3        18.752,37         19,87% 
  4      -44.896,43        -19,12% 
  5         3.751,45          22,62% 
Tot.     56.667,32           6,71% 
 
On:  

 
A: És el grup en que se ubica cada mercaderia segons la facturació que del 2013 ens ha 
estat facilitada per Ports de la Generalitat, diferenciant-se entre els grups 1 a 5.  
B: Són les tones carregades que corresponen a cada grup de mercaderies segons la 
facturació que del 2013 ens ha estat facilitada per Ports de la Generalitat.  (ex: el grup 1 té 
653.371,61 tones carregades al 2013). 
C: És el tipus que s'aplica a les tones carregades en el 2003 (ex: al grup 1 li correspon el 
tipus de 0,564 e/tona). 
D: Són les tones descarregades que corresponen a cada grup de mercaderies segons la 
facturació que del 2013 ens ha estat facilitada per Ports de la Generalitat.  (ex: el grup 1 té 
101.256,90 tones descarregades al 2013). 
E: És el tipus que s'aplica a les tones descarregades en el 2003 (ex: al grup 1 li correspon el 
tipus de 0,940 e/tona). 
F: És la facturació total abans de les bonificacions que correspon al 2013, resultant  de 
l'import derivat d'aplicar el tipus corresponent a les tones carregades més l'import derivat 
d'aplicar el tipus corresponent a les tones descarregades [ex: en el grup 1, l'import derivat de 
aplicar el tipus de 0,564 e/tona a les 653.371,61 tones carregades, és igual a 368.501,59 e.; 
mentre que l'import derivat d'aplicar el tipus de 0,940 e/tona a les 101.256,90 e. és de 
95,181,49; de tal manera que la suma d'aquests dos imports ( 368.501,59 +  101.256,90) és 
de 463.683,07 e.] 
G: És el grup en que se ubica cada mercaderia en els termes indicats a l'anterior lletra A. 
H: És la suma de les tones carregades i descarregades en el 2013 (ex: en el grup 1 les 
tones carregades al 2013 van ser de  653.371,61 t. i les descarregades en el mateix 2013 
van ser de 101.256,90 t., essent que la seva suma ens dóna  754.628,51 t.) 
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I: És el tipus previst a l'Avantprojecte (ex: al grup 1 li correspon el tipus de 0,72 e./tona). 
J: És la facturació previsible que resulta de l'Avantprojecte  [ex: el grup 1, donaria  una 
facturació de 543.332,58  resultant d'aplicar al seu número de tones (754.628,51 t.) el tipus 
de 0,72 e/tona]. 
K: És el grup en que se ubica cada mercaderia en els termes indicats a l'anterior lletra A. 
L: És la diferència absoluta entre la facturació previsible que resulta de l'Avantprojecte i la 
facturació del 2013 (ex. en el grup 1 aquesta diferència surt d'aquesta resta:   543.332,53 - 
463.683,07 = 79.649,46)  
M:  És la diferència relativa entre la facturació previsible que resulta de l'Avantprojecte  la 
facturació del 2013. Així pel que fa al grup 1 aquesta diferència surt de la següent operació: 
{[(543.332,53 x100) / 463.683,07] - 100} = 17,877. 
 
 
I.2) L'import de la subquota íntegra relativa als contenidors, contemplada a l'article 
166.1, segon paràgraf de l'Avantprojecte, hauria de ser lògicament inferior a la 
derivada de la vigent normativa, puix el tipus de gravamen passa de ser 7,22 e. a ser 
a 3,10 e. Parlem en potencial perquè no tenim constància de cap liquidació per 
aquesta subquota i, per tant, tot indica que l'impacte recaptatori de la nova normativa 
en aquest punt serà menyspreable.  

 
I.3) Pel que fa a la disminució en el 50 per 100 del tipus de gravamen quan es tracti 
de mercaderies i elements de transport en operacions de transbord i de trànsit 
marítim o terrestre, que es contempla a l'art. 166.1, tercer paràgraf, de 
l'Avantprojecte, se'ns informa que el seu impacte serà residual.  
  
 
II) Reduccions 
 
II.1) La supressió en l'Avantprojecte de la reducció del 10 per 100 de la quota íntegra 
en el cas de mercaderies que tinguin per origen i destinació un estat membre de la 
UE [actualment contemplada a l'art. 60.2.3.a) D. Leg. 2/2010]. Com que en el 2013, 
aquesta reducció va ser de 46.277,49 e., es pot estimar que la seva supressió 
suposarà uns majors ingressos per semblant quantitat. 

 
II.2) La supressió en l'Avantprojecte de la reducció del 20 per 100 de la quota íntegra 
en el cas de mercaderies que tinguin per origen o destí Ceuta, Melilla, les Illes 
Balears i les Canàries [actualment contemplada a l'art. 60.2.3.b) D. Leg. 2/2010]. 
Com que, segons la informació facilitada per Ports, l'impacte d'aquesta reducció és 
mínima, no la computarem. 

 
II.3)  La incorporació per part de l'Avantprojecte (art. 166.2.4) d'una reducció en 
funció del volum de mercaderia anual manipulada per a cada codi o grup de codi 
associat a un trànsit segons determini Ports de la Generalitat. Partint de les variables 
més significatives concurrents a l'any 2013, i sense ànim de ser exhaustius, hem fet 
una simulació que posa en evidència una lleugera tendència  a la baix de la 
recaptació. En efecte, d'aquesta simulació que, insistim, és forfatària al no tenir en 
compte els efectes de les bonificacions en les dades que emprem, es dedueix que la 
reducció té un import global de 323.058,97 e., el que compensat amb la major 
facturació que suposa el tipus específic senyalat a l'anterior punt I.1), suposa en 
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comparació al 2013 una disminució d'ingressos en 29.613,76 e., equivalent 
percentualment al 4,91%. 
 
 

E 
Avantprojecte 

F 
Diferència 

A 
Grup 

B 
Merc. 

C 
Tones 

D 
Fact. 
2013 E1 

Tipus 
E2 

Facturació 
E3 

Reducció 
E4 

Quota reduïda 
F1 

Absoluta 
F2 

Relativa 
     (CxE1) E31 

% 
E32 

Import 
(E2-E32) (E4-D) (% de E4 a 

D) 
1 1ª 329.356 166,877 0,72 237.136,32 50% 118.568,16 118.568,16   
 2ª 166.603 27.532 " 119.954,16 50% 59.977,08 59.977,08   
 3ª 55.229 9.270 " 39.764,88 20% 7.952,98 31.811,90   
 4ª 102.184 51.730 " 73.572,48 30% 22.071,74 51.500,74   
 5ª   51.909 28.445 " 37.374,48 20% 7.474,90 29.899,58   
 6ª 18 17 " 12,96   5% 0,65 12,31   
 7ª 18.225 4.624 " 13.122,00 10% 1.312,20 11.809,80   
 8ª 30.874 7.833 " 22.229,28 15% 3.334,39 18.894,89   
 9ª 231 195 " 166,32 5% 8,32 158,00   
 Tot. 754.629 296.522 " 543.332,88 40,62% 220.700,42 322.632,46 26.110,46 8,81% 
           
2 1ª 3.701 2.298 0,90 3.330,90 5% 166,55 3.137,35   
 2ª 10.143   6.303 "   9.027,27 10% 902,73 8.124,54   
 3ª 3.672 2.280 " 3.268,08 5% 163,40 3.104,68   
 4ª 2.097 1.448 " 1.866,33 5% 93,32 1.773,01   
 5ª   7.614 8.546 " 6.776,46 5% 338,82 6.437,64   
 6ª 1.800   2.029 " 1.602,00 5% 80,10 1.521.90   
 7ª 1.650   1.710 " 1.468,50 5% 74,43 1.395,07   
 8ª 7.617 7.892 " 6.779,13 5%  338,96 6.440,17   
 9ª 77 86 " 68,53 5% 3,43 65,10   
 Tot. 38.371 32.591 " 34.533,90 6,32% 2.182,54 32.351,36 -239,64 -1,84% 
           
3 1ª 5.470 5.270 1,38 7.493,90 10% 749,39 6.744,51   
 2ª 1.280 1.136 " 1.753,60 5% 87,68 1.665,92   
 3ª 66.259 64.716 " 90.774,83 40% 36.309.93 54.464,90   
 4ª 270 434 " 369,90 5% 18,50 351,40   
 5ª   3.103 4.992 " 4.251,11 5% 212,56 4.038,55   
 6ª 3.476 6.214 "   4.762,12   5% 238,11 4.524,01   
 7ª 2.125 3.799 " 2.911,25 5% 145,56   2.765,69   
 Tot. 81.983 86.662 " 113.136,54 33,62% 38.036,50 75.100,04 -11.561,96 -13,97% 
           
4 1ª 10.414 16.150 2,03 21.036,28 15% 3.155,44 17.880,84   
 2ª 482 1.139 " 973,64 5% 48,68  924,96   
 3ª 78.124 141.219 " 157.810,48 40% 63.124,19 94.686,29   
 4ª 241 570 " 486,82 5% 24,34 462,48   
 5ª   668 1.755 " 1.349,36 5% 67,47 1.281,89   
 6ª 3.608 8.511 " 7.288,16 5% 364,41 6.923,75   
 Tot. 93.537 169.344 " 189.880,11 35,35% 67.122,62 122.757,49 -46.586,51 -27,86% 
           
5 1ª 356 783 3,14 1.114,28 5% 55,71 1.058,57   
 2ª 1.901 4.167 " 5.950,13 5% 297,51 5.652,62   
 3ª 415 913 " 1.298,95 5% 64,95 1.234,00   
 4ª 2.078 4.573 " 6.504,14 5% 325,21 6.178,93   
 5ª   110 242 " 344,30 5% 17,22 327,08   
 6ª 24 48 " 75,12 5% 3,76 71,36   
 7ª 147 539 " 460,11 5% 23,01 437,10   
 8ª   1.446 5.302 " 4.525,98 5% 226,30 4.299,68   
 Tot. 6.477 16.567 " 20.337,78 5,00% 1.016,89 19.320,89 2.663,89 16,25% 
           
 TOT.    974.996 601.686  899.017,53 36,53% 323.058,97 572.162,24   -29.613,76   -4,91% 

                             
On:  
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A: És el grup en que se ubica cada mercaderia segons la facturació que del 2013 ens ha 
estat facilitada per Ports de la Generalitat, diferenciant-se entre els grups 1 a 5.  
B: És el número ordinal que correspon a cada mercaderia segons figuren a la facturació que 
del 2013 ens ha estat facilitada per Ports de la Generalitat.   
Així, per exemple, la mercaderia 1ª del grup A es correspon amb factura <2501-SAL>. 
C: Són les tones que correspon a cada factura de mercaderies segons la facturació que del 
2013 ens ha estat facilitada per Ports de la Generalitat.  
Així, per exemple, l'esmentada mercaderia 1ª del grup A que es correspon amb factura 
<2501-SAL>, contempla un número de tones de 329.356.. 
D: És l'import que correspon a cada factura de mercaderies segons la facturació que del 
2013 ens ha estat facilitada per Ports de la Generalitat.  
Així, per exemple,  l'esmentada mercaderia 1ª del grup A que es correspon amb factura 
<2501-SAL> té una facturació en el 2013 de 166.877 e. 
E: És refereix a l'aplicació de les tarifes previstes a l'Avantprojecte de les dades de la 
facturació corresponents als 2013. 
E.1: És el tipus de gravamen que resultaria aplicable segons les normes de l'Avantprojecte. 
Així, per exemple,  l'esmentada mercaderia 1ª del grup A que es correspon amb factura 
<2501-SAL>  li resulta aplicable el tipus de 0,72 e./tona. 
E.2: És la facturació que resultaria d'aplicar el tipus de gravamen previst a l'Avantprojecte al 
número de tones. 
Així, per exemple,  l'esmentada mercaderia 1ª del grup A que es correspon amb la factura 
<2501-SAL>  tindria la facturació de 237.136,32 e, resultant de multiplicar el tipus de 0,72 e 
a 329.356 tones.  
E.3: Es refereix a la reducció que resulta aplicable a la facturació. 
E.3.1:  És el percentatge d'aquesta reducció. 
Així, per exemple, a l'esmentada mercaderia 1ª del grup A que es correspon amb factura 
<2501-SAL>, li resulta aplicable el percentatge de reducció del 50%. 
E.3.2: És el resultat d'aplicar el tipus de reducció a la facturació. 
Així, per exemple, a l'esmentada mercaderia 1ª del grup A que es correspon amb la factura 
<2501-SAL> gaudiria d'una reducció de 118.568,16 e, resultant d'aplicar el percentatge de 
reducció del 50% a la facturació de 237.136,32 e.  
E.4: És la quota reduïda, resultant de restar la reducció de la facturació. 
Així, per exemple, a l'esmentada mercaderia 1ª del grup A que es correspon amb la factura 
<2501-SAL> tindria una quota reduïda de 118.568,16 e, resultant de restar l'import de la 
reducció de 118.568,16 e. a l'import de facturació de 237.136,32 e.   
F: Reflexa la diferència total entre la facturació del 2013 i la facturació que correspondria 
amb l'Avantprojecte. 
F.1: És la diferència total en termes absoluts. 
De tal manera que diferència entre l'import total de les quotes reduïdes calculades segons 
les normes de l'Avantprojecte (570.598,30 e.) i l'import total de la facturació en 2013 
(601.686 e.) ens dóna -31.087,70 e. 
F.2: És la diferència total en termes relatius o percentuals. 
De tal manera que diferència entre l'import total de les quotes reduïdes calculades segons 
les normes de l'Avantprojecte (572.162,24 e.) i l'import total de la facturació en 2013 
(601.686 e.) representa un -4,91% {[(572.162,24 x 100) / 601.686] -100 = -4,906}.  

 
 

III. Bonificacions 
 
III.1) La incorporació d'una nova bonificació per fomentar l'exportació, consistent en 
un 10 per 100 de la quota íntegra [art. 166.3.1. de l'Avantprojecte]. 
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Aquí es planteja la qüestió prèvia de concretar què s'entén als presents efectes per 
<exportació>. Si ens atenem a l'IVA, l'exportació està contemplada amb motiu de les 
exempcions (cfr. art. 21) i es refereix fonamentalment a les sortides de béns fora de 
la Comunitat, és a dir, de sortides a territoris situats fora de l'àmbit de l'espai europeu 
d'aplicació de l'impost.  
 
Per tant, l'aplicació analògica d'aquest precepte al cas que ens ocupa, portaria a 
concloure que la bonificació per exportació es circumscriu a les sortides de bens fora 
de la Unió Europea.  
 
Segons la informació que ens ha facilitat Ports de la Generalitat, la pràctica totalitat 
de la càrrega es destina a l'exportació entesa en els termes acabats d'indicar.  
 
Si tenim en compte que l'import recaptat per la present taxa en concepte de càrrega 
va ser de 329.754,12 e., tindrem que aplicant-li el percentatge del 10 per 100, la 
bonificació ascendirà a 32.975,41 (10% de 329.754,12 = 32.975.412). 
 
  
III.2) La remodelació de la bonificació actualment prevista a l'article 60.3 del D. Leg. 
2/ 2010, per captar nous tràfics o consolidar els existents.  

 
La bonificació actual consisteix en un percentatge localitzat per una escala que 
pondera, per una banda, si es tracta de la captació de nou tràfic o de consolidació 
d'un tràfic existent, i per altra banda, les tones de mercaderies.  

 
En canvi, la bonificació prevista a l'article 166.3.2 de l’Avantprojecte té un pressupost 
de fet diferent, puix depèn del que el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat 
qualifiqui amb caràcter anual com a trànsit prioritari o estratègic i de les condicions 
que exigeixi. Tan mateix, el seu percentatge també serà fixat per l'esmentat Comitè 
amb el límit màxim del 40%.  

 
Donades les característiques de la present bonificació, resulta pràcticament 
impossible fer una mera previsió del que representarà el seu import. En tot cas, no 
s'espera que sigui massa significatiu.  

 
 

IV)  Resum 
 
El resultat de les modificacions introduïdes a la present taxa per l'Avantprojecte es 
poden esquematitzar com segueix:  

 
I.1)       +  56.667,32  
I.2)                   --- 
I.3)                   ---    
II.1)    +    46.277,49  
II.2)                 --- 
II.3)    -     29.613,76  
III.1)   -     32.975,41 
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III.2)               --- 
Total:  +   40.355,64   
 

Si tenim en compte que els ingressos per aquesta taxa han estat al 2013 de 553.993 
e., s'observa que la diferència percentual és tan sols de + 7,28 per 100 [(40.355,64  x 
100) / 553.993 = 7,284].   
 
 
 
4) TAXA D'EMBARCAMENT, DESEMBARCAMENT I TRÀNSIT DE PASSATGERS 
I VEHICLES EN RÈGIM DE PASSATGE -TA3P- 
 
 
4.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 

 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de 
domini públic portuari, efectuada pel passatger o el vehicle en règim de passatge, en 
ocasió d’alguna de les operacions portuàries d’embarcament, desembarcament o 
trànsit> (art. 167.1, paràgraf primer, de l'Avantprojecte, seguint l'art. 61.1, paràgraf 
primer, del D. Leg. 2/2010); especificant-se que quan es tracte de béns demanials 
portuaris en règim d'autorització, concessió o contracte administratiu el gravamen 
només és exigible si els béns utilitzats són gestionats directament per l'Administració 
portuària (art. 167.1, segon paràgraf, de l'Avantprojecte, seguint l'article 61.1, 
paràgraf segon, del D. Leg. 2/2010). Tan mateix s'especifica que la taxa comprèn la 
utilització de les rampes fixes i l'escaló quan embarquin o desembarquin utilitzant el 
seu propi vehicle  (art. 167.1 de l'Avantprojecte, seguint l'article 61.2 del D. Leg. 
2/2010).; però no comprèn la utilització d'elements mòbils (art. 167.2 de 
l'Avantprojecte, seguint l'article 61.3 del D. Leg. 2/2010). 

 
El precedent normatiu immediat es troba a la figura de la Tarifa G-3: Mercaderies i 
passatgers, de la Llei 5/1998, annex I.3.3, recaient sobre <...la utilització per les 
mercaderies i els passatgers del port en general, els seus molls i molls de pilons, 
accessos terrestres, vies de circulació i zones de manipulació, exclosos els espais 
d’emmagatzematge o dipòsits>. 
 
No es preveu cap supòsit de no subjecció, però si es preveuen tres supòsits 
d’exempció relatius a: 1.- Les persones menors de quatre anys. 2.- El personal de 
l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats autònomes en servei oficial. 3.- 
El personal de la UE o d’algun dels seus Estats en servei oficial (art. 169 de 
l'Avantprojecte, seguint l'art. 63 del D. Leg. 3/2010). 
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4.2) Quantificació 
 
Amb algunes variacions, la quantificació de la taxa segons és contemplada a 
l'Avantprojecte (cfr. arts. 171 i 172) és molt similar a la que actualment es contempla 
al D. Leg. 2/2010 (cfr. arts. 65 i 65).47  
 
El seu mecanisme quantificador es caracteritza perquè es preveu l’estimació 
objectiva en el cas de vaixells turístics locals.  
 
Quan es tracta de l'estimació directa es contempla la possibilitat d'aplicar una 
reducció, mentre que si es tracta de l'estimació objectiva es preveu la possibilitat 
d'aplicar una bonificació.  
 
D’acord amb aquest criteri el mecanisme quantificador es pot esquematitzar com 
segueix: 
 
I. Quota íntegra primària:   
 
 I.a) Estimació directa: vaixells ordinaris48 
 

(1) 
Tipus específic 

x 
cada passatger de creuer turístic en embarcament o desembarcament i en 

navegació interior a la UE49 
 

(2) 
Tipus específic 

x 
cada passatger de creuer turístic en embarcament o desembarcament i en 

navegació exterior a la UE50 
 

(3) 
Tipus específic 

x 
cada passatger de creuer turístic en trànsit i en navegació interior a la UE51 

 
(4) 

                                      
47  Tan mateix, igualment s'inspira a la que es contemplava respecte a la Tarifa G-3. 
48 A l'art. 66.2.2 D. Leg. 2/2010, es preveuen uns tipus específics singulars pels vaixells turístics locals.  
49 A la Tarifa G.3 els passatgers en navegació interior a la UE pagaven segons es tracti de cabines: 2,32 e. al 2007 

i 2,37 e. al 2008; o de coberta: 0,83 al 2007 i 0,85 al 2008.  
 A l'art. 66.2.1.1.a) D. Leg. 2010, el tipus és de 3,14 e.  
50 A la Tarifa G.3 els passatgers en navegació exterior a la UE pagaven segons es tracti de cabines: 5,30 e. al 2007 

i 5,41 e.al 2008; o de coberta: 2,66 al 2007 i 2,71 al 2008.  
 A l'art. 66.2.1.1.a) D. Leg. 2010, el tipus és de 3,93 e. 
51 A la Tarifa G.3 els passatgers en navegació interior a la UE pagaven segons es tracti de cabines: 2,32 e. al 2007 

i 2,37 al 2008; o de coberta: 0,83 al 2007 i 0,85 al 2008.  
 A l'art. 66.2.1.1.b) D. Leg. 2010, el tipus és de 2,51 e. 
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Tipus específic 
x 

cada passatger de creuer turístic en trànsit i en navegació exterior a la UE52 
 

(5) 
Tipus específic 

x 
cada passatger en règim de transport i en navegació interior a la UE53 

 
(6) 

Tipus específic 
x 

 
cada passatger en règim de transport i en navegació exterior a la UE54 

 
(7) 

Tipus específic 
x 

cada moto i vehicle o remolc de dues rodes en navegació interior a la UE55 
 

(8) 
Tipus específic 

x 
cada moto i vehicle o remolc de dues rodes en navegació exterior a la UE56 

 
(9) 

Tipus específic 
x 

cada turisme i demés vehicles automòbils en navegació interior a la UE57 
 

(10) 
Tipus específic 

x 
cada turisme i demés vehicles automòbils en navegació exterior a la UE58 

                                      
52 A la Tarifa G.3 els passatgers en navegació exterior a la UE pagaven segons es tracti de cabines: 5,30 e. al 2007 

i 5,41 e.al 2008; o de coberta: 2,66 al 2007 i 2,71 al 2008.  
       A l'art. 66.2.1.1.b) D. Leg. 2010, el tipus és de 3,14 e. 
53 A la Tarifa G.3 els passatgers en navegació interior a la UE pagaven segons es tracti de cabines: 2,32 e. al 2007 

i 2,37 al 2008; o de coberta: 0,83 al 2007 i 0,85 al 2008.  
        A l'art. 66.2.1.1.c) D. Leg. 2010, el tipus és de 1,88 e. 
54 A la Tarifa G.3 els passatgers en navegació exterior a la UE pagaven segons es tracti de cabines: 5,30 e. al 2007 

i 5,41 e.al 2008; o de coberta: 2,66 al 2007 i 2,71 al 2008.  
        A l'art. 66.2.1.1.c) D. Leg. 2010, el tipus és de 2,35 e. 
55 A la Tarifa G-3 el tipus és de 1,33 e. al 2007 i de 1,36 e. al 2008. 
       A l'art. 66.2.1.2.a) D. Leg. 2010, el tipus és de 1,60 e. 
56 A la Tarifa G-3 el tipus és de 2,00 e. al 2007 i de 2,04 e. al 2008. 
       A l'art. 66.2.1.2.a) D. Leg. 2010, el tipus és de 2,00 e. 
57 A la Tarifa G-3 el tipus és de 3,64 e. al 2007 i de 3,71 e. al 2008. 
        A l'art. 66.2.1.2.b) D. Leg. 2010, el tipus és de 6,40 e. 
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(11) 

Tipus específic 
x 

cada autocar i altres vehicles de transport col·lectiu en navegació interior a la UE59 
 

(12) 
Tipus específic 

x 
cada autocar i altres vehicles de transport col·lectiu en navegació exterior a la UE60 

 
(13) 

Tipus específic 
x 

cada altre vehicle de tracció mecànica en navegació interior a la UE61 
 

(14) 
Tipus específic 

x 
cada altre vehicle de tracció mecànica en navegació exterior a la UE62 

 
(15) 

Tipus específic 
x 

cada passatger de vaixell turístic local63 
 

(16) 
Tipus específic 

x 
cada moto de vaixell turístic local64 

 
(17) 

Tipus específic 
x 

cada automòbil de vaixell turístic local65 
 
 

                                                                                                                      
58 A la Tarifa G-3 el tipus és de 4,64 e. al 2007 i de 4,73 e. al 2008. 

A l'art. 66.2.1.2.b) D. Leg. 2010, el tipus és de 8,00 e. 
59 A la Tarifa G-3 el tipus és de 15,59 e. al 2007 i de 16,92 e. al 2008. 
     A l'art. 66.2.1.2.c) D. Leg. 2010, el tipus és de 25,60 e. 
60 A la Tarifa G-3 el tipus és de 26,54 e. al 2007 i de 27,07 e. al 2008. 
     A l'art. 66.2.1.2.c) D. Leg. 2010, el tipus és de 32,20 e. 
61 A l'art. 66.2.1.2.d) D. Leg. 2010, el tipus és de 11,20 e. 
62 A l'art. 66.2.1.2.d) D. Leg. 2010, el tipus és de 14,00 e. 
63 A la Tarifa G-3 el tipus és de 0,05 al 2007 i al 2008. 
     A l'art. 66.2.2.1 D. Leg. 2010, el tipus és de 0,050 e. 
64 A l'art. 66.2.2.2.a) D. Leg. 2010, el tipus és de 1,20 e. 
65 A l'art. 66.2.2.2.b) D. Leg. 2010, el tipus és de 4,80 e. 
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I.b) Estimació objectiva: vaixells turístics locals 
 

Tipus específic66 
x 

número mitjà de passatgers al dia (que no podrà ser inferior a..., ni superior a ...)67 
x 

365 dies  
 

 
II. Quota íntegra reduïda o bonificada 
 
 II.a) Estimació directa 
 

Quota íntegra primària 
- 

% quan les operacions gravades en règim de passatge tinguin lloc en el domini 
portuari en règim d'autorització o concessió administrativa 68 

 
II.b) Estimació objectiva 

 
Quota íntegra primària 

- 
% a totes que tributen en estimació objectiva 69 

 
 
 
4.3) Estudi economicofinancer 
 
a) Plantejament 

 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En la present taxa, quan es tracta de l’estimació directe, advertim que hi ha una 
pluralitat de tipus localitzats per una escala de múltiple entrada, segons el tipus de 
navegació i segons es tracti de vehicles o de passatgers, i, en aquest últim cas, 

                                      
66 A l'art. 66.3, primer paràgraf, del D. Leg. 2010, el tipus és de 0,40 e. 
67 A l'art. 66.3, segon paràgraf, del D. Leg. 2010, el nombre mig de persones no podrà ser inferior a 5 ni superior 

a 100.  
68 A la Tarifa G-3 es podia concedir via concert una reducció de fins el 40% de la tarifa corresponent al 

passatgers en règim de vaixells turístic local per períodes anuals [I.3.3.5.1] 
 A l'art. 66.4 del D. Leg. 2010, el percentatge de reducció és del 50%.  
69 A l'art. 66.4 del D. Leg. 2010, el percentatge de reducció és del 10%.  
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segons la modalitat del passatge. Es tracta, doncs, d’un tipus específic aplicat a una 
base d’un únic paràmetre (passatgers o vehicles). 

 
Junt a l’estimació directe també es preveu l’estimació objectiva en els vaixells 
turístics locals, i consisteix en aplicar un tipus al producte que resulta de multiplicar 
una quantia fixa pel número mig de passatgers a l’any i pels 365 dies que té l’any. 
Tornem a estar davant d’un tipus específic aplicat a una base d’únic paràmetre (la 
mitjana de passatgers), la qual, no obstant, es multiplica per un coeficient consistent 
en els 365 dies que té l’anualitat.  

 
El punt de partida de la quantificació consisteix en quantificar la utilitat obtinguda. 
 
 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda 
 
b.1) Introducció 
 
Com ja hem comentat a l’hora de tractar la taxa per entrada i estada de vaixells, una 
formula comú per quantificar les taxes per aprofitament del domini públic és la de 
determinar el valor de la utilitat obtinguda partint de la valoració fiscal de  la 
constitució del dret d’ús. 

 
En el cas que ens ocupa, al l’hora de quantificar el valor de la utilització del domini 
públic, hem de diferenciar entre els passatgers i els vehicles. I en el supòsits dels 
passatgers convé diferenciar entre aquells utilitzen el domini públic portuari 
mitjançant els vaixells ordinaris dels que ho fan mitjançant els vaixells turístics locals. 

 
 
b.2) Passatger en vaixells ordinaris 
    
Pel que fa als passatgers en vaixells ordinaris, hem de tenir present que no utilitzen 
la làmina d’aigua, sinó tan sols la superfície portuària terrestre, de tal manera que la 
utilització que fan del domini públic portuari es circumscriu als terrenys i als edificis 
que és on embarquen, desembarquen i transiten. 
 
Per tant, per a quantificar la utilitat obtinguda devem tenir en compte que l’obligat 
usa i es beneficia directament o indirecta de dos tipus de béns demanials: (i) 
terrenys; (ii) obres-instal·lacions. 
 
A l’anterior subapartat I.2), hem recollit a l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors dels terrenys i de les obres-instal·lacions resultant una 
mitjana actualitzada de 1.342,35 e/m (455,83 + 886,52 = 1.342,350).  
 
Seguint el mateix criteri exposat a la taxa d’entrada i estada de vaixells, partirem del 
valor fiscal representat pel dret d’ús a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, del qual resulta que si el valor en venda dels béns 
dominicals utilitzats en la present taxa és de 1.342,35 e/m2, el valor base de la utilitat 
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serà igual al resultat d’aplicar-li el 70 per 100 i al resultat aplicar-li el 75 per 100, 
operació que ens dóna un total de 704,73 e/m2 [(1.342,35 x 70%) x 75% = 704,733]. 
 
Partint de què les operacions d’embarcament, desembarcament i trànsit de 
passatgers en un vaixell ordinari es solen fer en un dia, o, excepcionalment, en un 
dia i escaig, ens interessa saber el valor base de la utilitat al dia, el qual és igual a 
1,93 e/m2 (704,73/ 365 dies = 1,930). 
 
 
b.3) Passatgers en vaixells turístics locals 

 
Pel que fa als passatgers en vaixells turístics locals, hem d’apreciar una sensible 
diferència respecte als vaixells ordinaris. La diferència estreba en que, mentre els 
passatgers dels vaixells ordinaris poden fàcilment utilitzar el domini públic portuari 
durant tota una jornada, els vaixells turístics locals el que solen fer és utilitzar-lo de 
forma molt puntual.  
 
Això ens porta a concloure que el temps de la utilització del domini públic portuari per 
part dels passatgers en vaixells turístics locals no pot ser tota una jornada, sinó tan 
sols una part d’aqueixa, que es pot fixar en una hora.  

 
De tal manera que si la valoració de la utilitat en una jornada (24 hores) és de 1,93 
e., en una hora serà de 0,08 e. (1,93 / 24 = 0,080).  

 
 

b.4) Vehicles 
 
Pel que fa als vehicles, hem de tenir present que només s’utilitzen els terrenys, 
doncs és aquí on embarquen, desembarquen i transiten. 
 
A l’anterior subapartat I.2), hem recollit l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors dels terrenys resultant una mitjana actualitzada 455,83 e.   
 
Seguint el mateix criteri exposat a la taxa d’entrada i estada de vaixells, partirem del 
valor fiscal representat pel dret d’ús a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, del qual resulta que si el valor en venda dels béns 
dominicals utilitzats en la present taxa és de 455,83 e/m2, el valor base de la utilitat 
serà igual al resultat d’aplicar-li el 70 per 100 i al resultat aplicar-li el 75 per 100, 
operació que ens dóna un total de 239,31 e/m2 [(455,83 x 70%) x 75% = 239,310]. 
 
Partint de què les operacions d’embarcament, desembarcament i trànsit de vehicles 
es solen fer en un dia, o, excepcionalment en un dia i escaig, ens interessa saber el 
valor base de la utilitat al dia, el qual és igual a 0,66 e/m2 (239,31 / 365 dies = 
0,655). 
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c) Mecanisme quantificador 
 
c.1) Quota íntegra: Estimació directe  
 
A l’estimació directa, la base de la quota íntegra és el número de passatgers o de 
vehicles. Partim dels següents criteris: 
 
1.- Pel que fa als passatgers tenim que:  
 
1.1.-  La valoració es centrarà en el valor de la utilitat del domini públic i en la 
capacitat econòmica de l’usuari de tal domini.  
 
1.2.- Quan es tracta de vaixells ordinaris es diferencia segons el règim del passatge. 
 
1.3.- En base al principi de capacitat, el passatger en règim de creuer turístic ha 
d’estar més gravat que el que ho sigui en règim de transport, puix aquell està fen 
una activitat d’oci front aquest que fa una mera activitat de desplaçament. 
 
1.4.- El passatger en règim de creuer turístic, en embarcament o desembarcament, 
ha d’estar més gravat que el que ho sigui en trànsit, ja que la intensitat en la 
utilització del domini públic és molt més minsa en el cas del trànsit  
 
1.5.- El valor base de la utilitat del domini públic en el cas del passatgers és de 1,93 
e. Aquest valor l’apliquem al passatgers de creuers turístics en trànsit. Com que 
aquestes operacions solen durar un dia, encara que excepcionalment cap la 
possibilitat de que durin més d’un dia, prenem com a mitjana un dia i escaig que 
tradicionalment es ve fixant en 1,2 dies, si bé, als efectes de mantenir una continuïtat 
històrica en el resultat, l'augmentem en un 10 per 100, cosa per la qual obtenim un 
valor de 2,55 e [(1,93 x 1,2) + 10 per 100 de id.) = 2,552). 
 
1.6.- S’incrementa en un 25% pels creuers turístics en embarcament o 
desembarcament, donant un import de 3,19 e. (2,55 + 25% de id. = 3,187). 
 
1.7.- I es redueix en un 25% en el cas del transport, donant un import de 1,91 e.  
(2,55 – 25% de id. = 1,912). 
 
1.8.- Pel principi de proximitat, la navegació exterior a la UE ha d’estar més gravada 
que la navegació interior. Seguint el criteri general, l’increment el fixem en un 25%, 
de tal manera que: (i) Als passatgers de creuers turístics en embarcament o 
desembarcament els hi pertoca un valor de 3,99 e. (3,19 + 25% de id. = 3,987); (ii) 
als passatgers de creuers turístics en trànsit, els hi pertoca  3,19 e. (2,55 + 25% de 
id. = 3,187); (iii) als passatgers en règim de transport, els hi pertoca  2,39 e. (1,91 + 
25% de id. = 2,387). 
 
1.9.- Com que la valoració de la utilitat atribuïble als passatgers dels vaixells turístics 
locals és de 0,08 e./hora, resultaria lògic fixar en aquest import el tipus de gravamen. 
Ara bé, això significaria augmentar el tipus de gravamen vigent de 0,050 e. en un 60 
per 100 [(0,08 x 100) / 0,050) -100 = 60,000). Per tant, el principi de continuïtat 
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impulsa a que l'increment que experimentin els passatgers dels vaixells turístics 
locals sigui més moderat. Una referència prou objectiva la trobem a l'increment de 
l'1,59 per 100 que experimenta la tarifa de passatgers de creuer turístic en trànsit, la 
qual passa de 2,54 e. a 2.55 e. [{(2,55 x100) / 2,51} - 100 = 1,593]. Aplicant aquest 
increment de l'1,59 per 100 al tipus de 0,050 e. resulta un tipus de 0,051 (0,050 + 
1,59% de id.= 0,0507). 
 
2.- Pel que fa als vehicles, tenim el següent: 
 
2.1.- La valoració es centrarà en el valor de la utilitat del domini públic i en la 
capacitat econòmica de l’usuari de tal domini.  
 
2.2.- El valor base de la utilitat del domini públic en el cas dels vehicles és de 0,66 
e/m2 al dia. Com que les operacions gravades solen durar un dia, encara que 
excepcionalment cap la possibilitat de que durin més d’un dia, prenem com a mitjana 
un dia i escaig que el fixem en 1,2 dies, si bé, en congruència amb els passatgers  
l'augmentem en un 10 per 100, cosa per la qual obtenim un valor de 0,87 e [(0,66 x 
1,2) + 10 per 10 de id.) = 0,871. 
 
2.3.- El principi de capacitat econòmica de l’usuari ens porta a establir la següent 
classificació de menys a més gravats: 1er.- Motos i vehicles o remolcs de dues 
rodes. 2on.- Cotxes turismes i demés automòbils. 3er.- Altres vehicles de tracció 
mecànica. 4t.- Autocars i demés vehicles projectats pel transport col·lectiu. Aquesta 
classificació coincideix amb la prevista a l’article 95 del RD Leg. 2/2004 per l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, d’on resulten les següents tarifes mitjanes: 1er.- 
Ciclomotors i motos: 20,41 e. (31,68 e. si li afegim els remolcs). 2on.- Turismes: 
64,05 e. 3er.- Camions i tractors: 70,52 e. 4t.- Autobusos: 115,08 e.  
 
2.4.- Una moto mitjana sol ocupar 2 m2, el que ens dóna una valoració de 1,68 
e./moto (0,87 x 2 = 1,680). 
 
2.5.- Un turisme mitjà sol ocupar uns 8 m2, el que ens dóna una valoració de 6,96 
e./turisme (0,87 x 8 = 6,960). 
 
2.6.- Un autocar mitjà sol ocupar uns 32 m2, el que ens dóna una valoració de 27,84 
e/autocar (0,87 x 32 = 27,840). 
 
2.7.- L’ocupació dels altres vehicles de tracció mecànica, es pot deduir de la mitjana, 
el que ens dóna 14,00 m2  [(2 + 8 + 32) / 3 = 14,00]. La seva valoració, és, per tant, 
de 12,18 e/vehicle (0,87 x 14,00 = 12,180). 
 
2.8 - Pel principi de proximitat, la navegació exterior a la UE ha d’estar més gravada 
que la navegació interior. Seguint el criteri general, l’increment el fixem en un 25%,  
de tal manera que: (i) A les motos i vehicles o remolcs de dues rodes, el hi pertoca 
un valor d’2,18 e (1,74 + 25% de id. = 2,175). (ii) Als cotxes turismes i demés 
vehicles automòbils, els hi pertoca un valor de 8,70 e. (6,96 + 25% de id.= 8,700). (iii) 
Als autocars i altres vehicles de transport col·lectiu, els hi pertoca un valor de 34,80 
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e. (27,84 + 25% de id.. = 34,800). (iv) Als altres vehicles de tracció mecànica, els hi  
pertoca un valor de 15,23 e. (12,18 + 25% de id. = 15,225). 
 
2.9.- Els vaixells turístics locals han d’estar menys gravats que els vaixells ordinaris, 
puix al tenir un número de passatgers inferior és menor la seva capacitat de 
transport, el que denúncia una menor capacitat econòmica. Seguint la tònica 
general, el decrement el fixem en un 25%, la qual cosa ens dóna: (i) Un tipus de 1,31 
e. per les motos (1,74 – 25% de id. = 1,305); (ii) un tipus de 5,22 e. pels automòbils 
(6,96 – 25% de id. = 5,220).  
 
D’acord amb aquests criteris es confecciona la següent tarifa: 
 
1. Vaixells ordinaris 
                                                                   Navegació interior    Navegació exterior 
                                                                           a la UE                      a la UE 
A) Passatger: 
 
a) passatger de creuer en 
    embarcament o desembarcament                     3,19 e.                      3,99 e. 
b) passatger de creuer en 
   trànsit                                                                 2,55 e.                      3,19 e. 
c) passatger en règim de transport                      1,91 e.                       2,39 e. 
 
B) Vehicle:                                                           
 
a) motos i vehicles o remolcs  
    de dues rodes.                                                 1,74 e.                        2,18 e. 
b) cotxes turismes i demés  
    vehicles automòbils                                        6,96 e.                        8,70 e. 
c) autocars i altres vehicles 
    de transport col·lectiu                                    27,84 e.                     34,80 e.                 
d) altres vehicles de 
    tracció mecànica                                           12,18 e.                      15,23 e. 
 
2. Vaixells turístics locals. 
 
A) Passatger:     0,051 e. 
 
B) Vehicle:         
a) motocicleta.   1,30 e. 
b) automòbil.    5,22 e.  

 
 
c.2) Quota íntegra: Estimació objectiva   
  
Es preveu l’estimació objectiva en els vaixells turístics locals que consisteix en 
aplicar un tipus al número mig de passatgers al dia i el resultat es multiplica per 365, 
que són els dies que té l’any.  
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Lògicament, com a més passatgers sigui susceptible de transportar el vaixell, amb 
més intensitat es realitzarà el fet imposable d’aquesta taxa. Es tracta, doncs, d’un 
càlcul forfatari on es substitueix el número exacte de passatgers per una estimació 
dels passatgers diaris. 
 
En relació al tipus de gravamen, hem d’apreciar una sensible diferència entre els 
passatgers en vaixells ordinaris i el passatgers en vaixells turístics locals. La 
diferència estreba en que, mentre els passatgers dels vaixells ordinaris poden 
fàcilment utilitzar el domini públic portuari durant tota una jornada, els vaixells 
turístics locals el que solen fer és utilitzar-lo de forma molt puntual.  
 
Això ens porta a concloure que el temps de la utilització del domini públic portuari per 
part dels passatgers en vaixells turístics locals no pot ser tota una jornada, sinó tan 
sols uns part d’aqueixa, que es pot fixar en una hora.  

 
De tal manera que si la valoració de la utilitat en una jornada (24 hores) és de 1,93 
e., en una hora serà de 0,08 e. (1,93 / 24 = 0,080).  

 
Arribats a aquest punt, cal ponderar l'interès en fomentar l’estimació objectiva en 
base a que, tant pel subjecte passiu com pel subjecte actiu del tribut, tendeix a reduir 
els costos gestors. Pensem que en l’estimació objectiva es paga un cop a l’any, 
mentre que en l’estimació directa es pot arribar a pagar fins dotze cops l’any. Per 
tant, i als efectes de mantenir una continuïtat històrica de resultats, es proposa una 
reducció del 50% de la valoració esmentada, la qual cosa ens dóna un tipus de 0,04 
e. (0,08 e. – 25% de id. = 0,040 e.). 
 
En relació al número de passatgers mitjà que ha de fixar l’Administració, 
tradicionalment s'ha fixat entre 5 i 100 puix així l’Administració pot tenir un suficient 
marge de maniobra per adaptar aquest element quantificador a les diferents 
cojuntures tot i respectant-se les exigències del principi de legalitat.  
 
De tal manera, doncs, que la quantia fixa és de 0,04 e, i el número de mitjà de 
passatgers al dia no podrà ser inferior a 5 ni superior a 100.  
 
 
 
c.3) Quota íntegra reduïda 
  
Centrant-nos en les reduccions tenim que es preveu una reducció únicament 
aplicable a l’estimació directa quan les operacions subjectes tinguin lloc en béns 
demanials en règim d’autorització o concessió administrativa.  
 
Es tracta d'idèntica reducció que la contemplada a l'article 66.4 D Leg. 2/2010, fixant-
la en el 50 per 100 de la quota íntegra. 
 
Tal i com hem dit al supòsit paral·lel de la taxa de càrrega, descàrrega, 
transbordament i trànsit de mercaderies, la reducció es justifica perquè, enfront dels 
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supòsits ordinaris, la intensitat de la utilització del domini públic sempre és inferior 
quan es tracta d’instal·lacions en règim d’autorització o concessió. Tan mateix, 
aquesta reducció serveix per a potenciar la utilització de terminals gestionades per 
particulars.  
 
 
c.4) Quota íntegra bonificada 
 
Es preveu una bonificació per tots aquells subjectes passius que s’acullin al mètode 
d’estimació objectiva. És una bonificació que pretén incentivar la utilització dels 
règims objectius, la qual cosa permet la simplificació de la gestió tributària.  
 
Es tracta d'idèntica reducció que la contemplada a l'article 66.5 D Leg. 2/2010, fixant-
la en el 10 per 100 de la quota íntegra. 
 
 
d) Relació ingressos-costos. 
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos, en el 2013 van ser de 90.428 e. 

 
Els efectes de la nova normativa suposen: 

 
I) Quota íntegra i reduïda: estimació directa 

 
(i) En relació als passatgers dels vaixells turístics tenim que: 
 
Els tipus de gravamen es mantenen amb un increment que, partint del tipus base, 

ronda l'1,59 per 100 [{(2,55 x100) / 2,51} - 100 = 1,593]. 
 
 L'import facturat al 2013 ha estat de 78.464,12 e. Per tant, l'augment en un l'1,59 

per 100, implicaria un increment de la recaptació en 1.257,58 e. (1,59 per 100 de 
78.464,12 = 1.247,579, el que suposaria un total a recaptar de 79.721,71 e. 
(78.464,12 +  1.257,58 =  79.721,710). 

 
(ii) En relació als passatgeres del vaixells turístics locals tenim que: 
 
Igualment s'ha partit d'un increment en el tipus de gravamen de l'1,59 per 100. 
 
L'import facturat al 2013 ha estat de 11.963,84 e. Per tant, l'augment en un l'1,59 

per 100, implicaria un increment de la recaptació en 190,26 e. (1,59 per 100 de 
11.963,84 = 190,255), el que suposaria un total a recaptar de 12.154,10 e. 
(11.963,84 +  190,26 =  12.154,100). 
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(iii) En relació als vehicles, s'ha de tenir en compte que no hi ha hagut facturació 
al 2013, per tant, no és previsible que afecti als ingressos de la taxa.  

 
(iv) Finalment, pel que respecte a la reducció, cal dir que aquesta es manté 

inalterable i, per tant, tampoc provocarà cap variació significativa en la recaptació. 
 
 

II. Quota íntegra i bonificada: estimació objectiva 
 

El elements quantificadors de l'estimació objectiva es mantenen iguals, cosa per la 
que, considerant les dades de 2013 (on figura un import calculat de 80,94 e.), no és 
previsible que hi hagi diferències de recaptació. 

 
Finalment, pel que respecte a la bonificació, cal dir que aquesta es manté inalterable. 

 
III. Conclusió 
 
La conclusió última a la arribem és que la nova normativa mantindrà semblants 
nivells de recaptació per la present taxa amb un lleuger increment a l'alça.  
 
 
 
5) TAXA DE LA PESCA FRESCA -TA4- 
 
 
5.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 

 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 

 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització pels vaixells pesquers en 
activitat de les obres i les instal·lacions portuàries que permeten l'accés marítim al 
port i llur estada en lloc d'atracada, punt d'amarratge o lloc de fondeig que  els hagi 
estat assignat i pels productes de la pesca de les zones de manipulació i serveis 
generals del port> (art. 173.1, paràgraf primer, de l'Avantprojecte, seguint l'art. 67.1, 
primer paràgraf, del D. Leg. 2/2010); especificant-se que quan es tracte de béns 
demanials portuaris en règim d'autorització, concessió o contracte administratiu el 
gravamen només és exigible si els béns utilitzats són gestionats directament per 
l'Administració portuària (art. 173.1, segon paràgraf, de l'Avantprojecte, seguint 
l'article 67.1, paràgraf segon, del D. Leg. 2/2010). Tan mateix s'especifica que la taxa 
comprèn qualsevol tipus de recurs pesquer, excepció feta dels productes de 
l'aqüicultura en determinades condicions (art. 173.2 de l'Avantprojecte, seguint l'art. 
67.2 del D. Leg. 2/2010).70 

                                      
70 El precedent normatiu immediat es troba a la figura de la Tarifa G-4: Pesca fresca, de la Llei 5/1998, annex 
I.3.4, recaient sobre <...la utilització que poden fer es vaixells pesquers en activitat de les obres i instal·lacions 
portuàries que permeten l’accés marítim al port i llur estada en lloc d’atracada, punt d’amarratge o lloc de 
fondeig que els hagi estat assignat i pels productes de la pesca de les zones de manipulació i serveis generals del 
port>. 
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Quan no es realitza el fet imposable estem davant d’un supòsit de no subjecció, i, 
per tant, no neix l’obligació de contribuir. El mateix passa quan es tracta d’un supòsit 
d’exempció, l’únic que en aquesta cas sí s’ha realitzat el fet imposable, però també 
s’ha realitzat un altre fet que origina l’avortament dels efectes genètics del fet 
imposable. Les exempcions, són, doncs, un benefici fiscal en tant en quant suposen 
una manca de recaptació.  
 
Junt als supòsits de no subjecció pròpiament dits hi ha els supòsits de no subjecció 
tècnics, que tenen com a finalitat evitar una duplicitat impositora entre les diferents 
figures tributàries, i, per tant, respecte a la figura tributària on es preveu la no 
subjecció tècnica actua en termes econòmics de forma similar als beneficis fiscals 
provocant una manca de recaptació.  

 
En el cas que ens ocupa es preveu la següent norma de no subjecció tècnica:  

 
<Per a que els vaixells pesquers quedin subjectes a aquesta taxa és necessari que 
el valor de la pesca descarregada o transportada excedeixi de 18.000.... euros en 
còmput anual. En cas de no subjecció, abonaran la taxa corresponent d'entrada i 
atracada de vaixells. 
Els vaixells dedicats a l'extracció de corall sempre estan subjectes a aquesta taxa.> 
(art. 173.3 de l'Avantprojecte, seguint l'art. 67.3 del D. Leg. 3/2010). 

 
Si ens fixem, aquesta regla només es refereix als vaixells pesquers pròpiament dits, 
i, per tant, els dedicats al corall no resulten afectats per la norma de no subjecció. 
El que ens ve a dir és que resten exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present taxa 
els vaixells pesquers no dedicats al corall que el valor de la pesca descarregada o 
transbordada no excedeixi de determinada quantitat pecuniària, de tal manera que 
en cas contrari restaran subjectes a les altres taxes on és susceptibles de donar-se 
la doble imposició que pretén evitar la norma de no subjecció tècnica (taxa d’entrada 
i estada de vaixells i taxa d’atracada de vaixells). Es tracta, doncs. d’un supòsit de 
subjecció tècnica xifrada en un mínim quantitatiu que té per objecte evitar activitats 
fraudulentes.71 

 
Finalment es consideren exempts  <...els productes de la pesca que l’armador o 
armadora lliuri als seus treballadors per al seu consum personal, anomenat morralla, 
amb el límit màxim de 3... quilograms per persona i dia> (art. 175 de l'Avantprojecte, 
seguint l'art. 69 del D. Leg. 2/2010).72 
 
 

                                      
71  A la G-4, es preveien similars normes d’exempció respecte a les tarifes G-1, G-2 i G-3 (I,3.4.7). 
        L'art. 67.4, primer paràgraf, del D. Leg. 2/2010, fixa la quantia de subjecció en 1.500 e. al mes. 
72  L'art. 69 del D. Leg. 2/2010, fixa el límit en 3 quilograms. 
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5.2) Quantificació 
 
La quantificació de la taxa segons és contemplada a l'Avantprojecte (cfr. art. 177) és 
pràcticament idèntica a la que actualment es contempla al D. Leg. 2/2010 (cfr. art. 
71).73 
 
El seu mecanisme quantificador es circumscriu a la quota íntegra i es pot 
esquematitzar com segueix: 
 

Base imposable (consistent en el valor dels productes de la pesca)74 
x 

Alíquota proporcional (general del 2% o el 4% o especial del 0,5% o de l’1%)75 

 
 
5.3) Estudi economicofinancer 
 
a) Plantejament 
 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En la present taxa, el tipus de gravamen és un percentatge que, com no pot ser 
d’altra manera, s’aplica a un import pecuniari. 

 
Seguint amb termes dogmàtics, cal concloure que estem davant d’una alíquota 
proporcional que s’aplica a una base pecuniària.  

 

                                      
73      Tan mateix, igualment s'inspira a la que es contemplava respecte a la Tarifa G-4. 
74  A la G-4, la base imposable també era el valor de la pesca, determinat de similar norma que a la nova taxa 

(I,3.4.3), segons es regula actualment a l'art. 71.1 del D. Leg. 2/2010. 
75  Es tracta d'idèntics tipus que els previstos a l'art. 71.2 del D. Leg. 2/2010 amb l'única excepció que, mentre 

aquest precepte circumscriu el tipus especial -1%-  contemplat al seu apartat b) als casos de producte 
d'aqüicultura, l'apartat b) de l'art. 178.2 de l'Avantprojecte estén l'aplicació del mateix tipus als productes 
procedents d'operacions de transferència o de centres d'engreix. 

       A la G-4, el tipus ordinari era del 2%. Es preveia un tipus reduït de l’1% quan es tracta de productes que 
són autoritzats a entrar per mitjans terrestres en la zona portuària per a subhastar-los o classificar-los, 
excepte si provenen d’altres Ports de la Generalitat. Es preveia també un tipus super-reduït del 0,5% pels 
productes descarregats i que per qualsevol causa no han estat venuts i tornen a ésser carregats al vaixell per 
comercialitzar-los posteriorment, el qual s’aplica sobre la base del preu mitjà de venda d’espècies similars 
d’aquest dia (I,3.4.4).  

     Per altra banda, a la G-4 es preveia una reducció del 50% pels productes procedents dels cultius marins, 
sempre que es presenti una declaració en què consti el pes, l’espècie i els mitjans de transport (I,3.4.5).  
Reducció que no es recull ni al D. Leg. 2/2010 ni a l'Avantprojecte. . 

     També es preveia a la G-4 un recàrrec del 100% per certes activitats fraudulentes. Recàrrec, que pel seu 
caràcter sancionador, no es recull ni al D. Leg. 2/2010 ni a l'Avantprojecte. 
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El punt de partida de la quantificació del tribut consisteix en quantificar la utilitat 
obtinguda. 
 
 
b) Mínim de subjecció tècnica per valor de la pesca  
 
A la nova taxa es preveu que resten exclosos del seu àmbit d’aplicació els vaixells 
pesquers no dedicats al corall que el valor de la pesca descarregada o transbordada 
no excedeixi de determinada quantitat pecuniària.  
 
La raó d’aquesta norma és excloure de l’àmbit d’aplicació de la present taxa els 
vaixells que la seva activitat pesquera és molt minsa, el qual implica que la utilització 
del béns demanials amb motiu d’aquesta activitat sigui residual i que la capacitat 
econòmica posada de manifest amb la pesca sigui menyspreable.   
 
En aquest marc, l’esmentada quantitat està fixada per l'article 67.3 del D. Leg. 
2/2010 en 1.500 e./mes, que en còmput anual suposa 18.000 e./any (1.500 x 12 = 
18.000), ja que forfatàriament es pot estimar que és el llindar quantitatiu que separa 
els vaixells que es poden mantenir mitjançant la facturació que fan de la pesca. 
 
 
c) Mínim exempt pel consum dels treballadors  
 
A la present taxa també es preveu un mínim exempt, consistent en que no es 
computen els productes de la pesca que l’armador lliuri als seus treballadors per al 
seu consum personal, amb el límit màxim de determinats quilograms per persona i 
dia. 
 
La raó d’aquesta norma és excloure de la base imposable de la present taxa els 
productes pesquers destinats a l’autoconsum dels treballadors, puix d’aquests 
productes l’armador no n’obté cap rendiment i, per tant, no augmenten la seva 
capacitat econòmica.   
 
En aquest marc, i seguint el que ja preveu l'article 69 del D. Leg. 2/2010, 
l’esmentada quantitat es fixa en 3 Quilograms/persona/dia, puix forfatàriament es pot 
estimar que és la quantitat de peix que, tirant a l’alça, pot consumir ordinàriament el 
treballador i la seva família. Pensem que en una activitat pesquera normal de 5 dies 
a la setmana, s’obtindrien 15 quilos de peix per pescador (3 q. x 5 dies = 15), el que 
suposa 2,14 q. de peix al dia per setmana (15 q. / 7 dies = 2,142). Si la família 
mitjana és de 4 persones, tindríem que cada un dels membres de la família 
consumiria 0,54 q./dia de peix (2,14 / 4 = 0,535). Quantitat aquesta que considerem 
suficient per a mantenir l’autoconsum dels pescadors. 
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d) Quantificació de la utilitat obtinguda 
 
Tal i com hem explicat al subapartat I.2 i seguint la memòria precedent, en la taxa 
que ens ocupa creiem raonable partir del valor dels productes de la pesca per tal de 
valorar la utilitat obtinguda en la utilització del domini públic.  
 
La raó estreba en que el valor de la utilització especial del domini públic derivat de 
l’exercici de la pesca fresca depèn fonamentalment del valor dels productes pescats, 
puix com més elevat sigui aquest, cal presumir que més elevat serà aquell. En tot 
cas, el principi de capacitat econòmica impulsa a que el gravamen depengui de 
l’aprofitament lucratiu que obté l’usuari del domini públic mitjançant la pesca fresca, 
cosa que ve determinada pel valor d’aqueixa.  
 
 
e) Mecanisme quantificador  
 
D’acord amb aquest criteri genèric es fixa la base imposable en el valor de la pesca, 
doncs el valor de la pesca és indicatiu de la intensitat com s’ha realitzat el fet 
imposable.  
 
Pel que fa al tipus de gravamen es contemplen tres tipus singulars i dos tipus que els 
podem considerar generals.  
 
Els tipus singulars tenen com a finalitat gravar en menys mesura determinats 
productes: a) Un es refereix als productes de las pesca descarregada que al no ser 
venuts són tornats a carregar al vaixell per a la seva posterior comercialització. Es 
fixa un tipus superreduït del 0,50% en base a que la no venda del producte denúncia 
una escassa capacitat econòmica. b) Altre es refereix al productes de l’aqüicultura i 
productes procedents d'operacions de transferència o de centre d'engreix. Es fixa un 
tipus reduït de l’1%, en base a la promoció que es pretén fer d’aquests productes. c) 
El tercer es refereix als productes de pesca autoritzats per l’Entitat Ports de la 
Generalitat a entrar en la zona de serveis per via terrestre per a subhastar-los o 
classificar-los, excepció feta de si provenen d’altre port gestionat per l’Entitat. Es fixa 
un tipus reduït de l’1% en base a que la introducció de la pesca no s’ha realitzat a 
través d’un Port de l’Entitat.  
 
Els tipus generals, ponderen el lloc on es ven la pesca: a) I així es fixa un tipus del 
2% si els productes de la pesca es venen mitjançant subhasta; i, b) es fixa el tipus 
del 4% en altre cas.  
 
Lògicament, el fet que mitjançant la subhasta hi hagi una licitació pública que 
determini un preu transparent i nítid de mercat, impulsa a que es fixi un tipus més 
reduït del que deriva d’una venda fora de subhasta i, per tant, sense tantes garanties 
d’objectivitat. Amb aquesta diferenciació de tipus també es pretén potenciar la venda 
en llotja, doncs és el lloc més adient per controlar el pes i el preu del peix. 
 
Es tracta, doncs, d'idèntica base i esquema de tipus de gravamen que el que es 
contempla al D. Leg. 2/010, llevat que a l'Avantprojecte també s'aplica el tipus reduït 
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de l'1 per 100 als productes procedents d'operacions de transferència o de centre 
d'engreix. 
 
 
f) Relació ingressos-costos. 
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos, en el 2013 van ser de 1.845.556 e. 

 
Donat que el mecanisme quantificador previst a l'Avantprojecte és molt similar que el 
vigent i que les variacions són a la pràctica poc significatives, tot fa preveure que els 
ingressos seran també molt similars.  

  
 
 
6) TAXA DE LES EMBARCACIONS ESPORTIVES O DE LLEURE -TA5- 
 
 
6.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció.  
 
Per  a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 

 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització per les embarcacions 
esportives o de lleure de les aigües del port, canals d’accés, obres d’abric i, si 
s'escau, de les zones d'ancoratge  o de les instal·lacions d'amarratge, atracada en 
molls o en molls de pilons del port, accessos terrestres i vies de circulació>  (art. 
178, paràgraf primer, de l'Avantprojecte, seguint l'art. 72, primer paràgraf, del D. Leg. 
2/2010); especificant-se que quan es tracte de béns demanials portuaris en règim 
d'autorització, concessió o contracte administratiu el gravamen només és exigible si 
els béns utilitzats són gestionats directament per l'Administració portuària (art. 178, 
segon paràgraf, de l'Avantprojecte, seguint l'article 72, paràgraf segon, del D. Leg. 
2/2010).76  

 
Quan no es realitza el fet imposable estem davant d’un supòsit de no subjecció, i, 
per tant, no neix l’obligació de contribuir. El mateix passa quan es tracta d’un supòsit 
d’exempció, l’únic que en aquesta cas sí s’ha realitzat el fet imposable, però també 
s’ha realitzat un altre fet que origina l’avortament dels efectes genètics del fet 
imposable. Les exempcions, són, doncs, un benefici fiscal en tant en quant suposen 
una manca de recaptació.  
 

                                      
76 El precedent normatiu immediat es troba a la figura de la Tarifa G-5 de la Llei 5/1998, annex I.3.5, recaient 
sobre <...la utilització pels vaixells esportius o de lleure de les aigües del port i, si s’escau, de les zones 
d’ancoratge o de les instal·lacions d’amarratge, atracada en molls o en molls de pilons del port, accessos terres 
i vies de circulació> 
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A la present taxa és preveuen determinats supòsits de no subjecció en sentit estricte, 
doncs tenen una finalitat merament pedagògica o aclaridora del fet imposable. Es 
tracta de la norma segons la qual <No estan subjectes a aquesta taxa ..., els 
[vaixells] que realitzen transport de mercaderies>, doncs aquest tipus de transport 
difícilment es podria considerar d’esbarjo. En canvi creiem que el precepte recull 
supòsits de no subjecció tècnica, destinada a evitar la doble imposició, quan diu que 
<No estan subjectes a aquesta taxa ...,els vaixells turístics locals, els creuers 
turístics, els vaixells professionals dedicats al lloguer amb o sense patró> (art. 179 
de l'Avantprojecte, seguint l'art. 73 del D. Leg. 2/2010). 
 
No es preveu cap exempció. 
 
 
6.2) Quantificació 
 
La quantificació de la taxa segons és contemplada a l'Avantprojecte (cfr. arts. 182 i 
183) és pràcticament idèntica a la que actualment es contempla al D. Leg. 2/2010 
(cfr. arts. 76 i 77).77 
 
El seu mecanisme quantificador es pot esquematitzar com segueix: 
 
I. Domini públic gestionat directament per Ports de la Generalitat 
 
I.a) Quota íntegra primària 
 

 Tipus específic depenent del tipus d’embarcació (base o de transeünts) i del 
tipus d’utilització (ancoratge amb amarratge a mort, ancoratge amb mitjans propis, 

atracada de costat, atracada en punta, estada en sec).78 
x 

superfície del vaixell (eslora x màniga màxima)79 
x 

dies d’utilització80  
 

                                      
77 Tan mateix, igualment s'inspira a la que es contemplava respecte a la Tarifa G-5. 
78 El quadre on es contemplen els tipus és idèntic que el contemplat a l'art. 77.1, primer paràgraf, del D. Leg. 

2/2010. 
     A la tarifa G-5 (I,3.5.4.a), es previa pel 2008 el següent quadre per 10m2/dia: 
     Aigües del port (fondeig): 0,56 e.  
     Ancoratge amb mort:        1,12 e. 
     Varada:                              0,56 e. 
     Atracada en punta:            1,36 e. 
     Atracada de costat:            3,69 e. 
     Atracada amb mort:           0,34 e. 
     Preses d’aigua:                   0,34 e. 
     Preses d’energia elèctrica:  0,22 e.  
79 Aquest paràmetre també s'utilitza a l'art. 77.1, primer paràgraf, en relació a l'art. 76.2 del D. Leg. 2/2010. 
    A la tarifa G-5 també s’utilitzava aquest paràmetre (I,3.5.3). 
80 Aquest paràmetre també s'utilitza a l'art. 77.1, primer paràgraf, del D. Leg. 2/2010. 
    A la tarifa G-5 també s’utilitzava aquest paràmetre (I.3.5.3) 
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I.b) Quota íntegra incrementada (depenent dels serveis d’aigua i d’electricitat, de si 
disposa de mort en atracada i del serveis addicionals de temporada)  
 

La quota s’incrementarà en:  
 

.... e. si la infraestructura portuària disposa de presa d’aigua, ...e si disposa de presa 
d’energia elèctrica, de .... e. si disposa de presa d’aigua i d’energia elèctrica, ... e si 

disposa de mort en atracada, i ... e si disposa de serveis addicionals de temporada.81  
 

I.c) Quota íntegra bonificada  
 

Quota íntegra 
- 

% pel vaixells d'eslora màxim inferior a 7 m, que fondegin o atraquin en espais 
destinats a la nàutica popular (el % serà superior si el propietari del vaixell és un 

jubilat del sector pesquer)82 
 

 
II Domini públic en règim de concessió o autorització en ports de gestió directa 
 
II.a) Estimació directe. 
 
La quota íntegra ve determinada de la següent forma: 
 

Tipus específic depenent del tipus embarcació (base o transeünts) 
                                                                    x 

superfície del vaixell (eslora x màniga màxima) 
x 

dies d’utilització83 
 
 

                                      
81 Aquest increment també es preveu a l'art. 77.1, segons paràgraf, del D. Leg. 2/2010, si bé no contempla com 

a factor determinant de l'increment dels tipus específics  el disposar de servei addicional de temporada, cosa 
que sí fa l'art. 184.1, segon paràgraf, de l'Avantprojecte.  

         A la tarifa G-5 es preveia una reducció del 20% quan el pagament anual de la tarifa es faci per endavant 
(I,3.5.5.2). 

82 A l'art. 77.3.3 del D. Leg. 2/2010, els percentatges són, respectivament, del 20 i del 50%. 
83  Idèntic mecanisme es preveu a l'art. 77.2, paràgraf quart, del D. Leg. 2/2010. 
        A la tarifa G-5 es preveia una tarifa mínima de 9 pts. per a la utilització de les aigües del port, sempre 

que el titular faci la gestió de cobrament i realitzi altres tràmits a Ports de la Generalitat (I.3.5.4.b). 
     A la tarifa G-5 es previa la possibilitat d’aplicar una reducció quan el concessionari concerti l’abonament 

de les tarifes amb subrogació de l’obligació de pagament. La reducció pot ser de fins el 15%, i en temporada 
baixa pot arribar a ser de la sisena part de la taula barem de tarifes (I,3.5.5.1). 

     A la tarifa G-5 es preveia una reducció del 20% quan el pagament anual de la tarifa es faci per endavant 
(I,3.5.5.2). 

     A la tarifa G-5 es preveia una reducció del 50% a favor de les embarcacions amb base al port, dins de les 
instal·lacions de concessionaris de Ports de la Generalitat, quan el producte de l’eslora x la mànega és igual o 
inferior a 40 m2, o a 45 m2 si la seva eslora és inferior a 12 m (I,3.5.5.3). 

     A la tarifa G-5 es preveia la possibilitat d’acordar una disminució quan el concessionari hagi contribuït a 
la construcció del dic de recer (I,3.5.5.4). 
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II.b) Estimació objectiva (només per vaixells de superfície ocupada no superior a 100 
m2)84 
 
II.b.1) Quota íntegra primària: 
 

Tipus específic 
x 

metres lineals d’amarratge disponible (nº d’amarratges x superfície utilitzada per una 
embarcació tipus que no serà inferior a ...m2, ni superior a ...m2).85 

x 
365 dies 

 
II.b.2) Quota íntegra bonificada 
 

Quota íntrega 
- 

% a totes les operacions que tributen en estimació objectiva86 

 
 

6.3) Estudi economicofinancer 
 
a) Plantejament 

 
En la present taxa es diferencia entre els ports gestionats directament per Ports de la 
Generalitat i les instal·lacions gestionades en règim de concessió o autorització en 
ports de gestió directa. 

 
Pel que fa als primers, els ports gestionats directament, s’estableix una escala de 
quanties fixes que, un cop localitzades pel tipus de vaixell (de base o de transeünt) i 
pel tipus d’operació (classe d'ancoratge, classe d’atracada, estada en sec), i, en el 
seu cas, incrementades pels subministrament d’aigua i d’energia elèctrica (si hi ha 
presa o no) i per la disposició de mort per atracada i de serveis addicionals de 
temporada, es multipliquen per la superfície utilitzada i pels dies d’utilització. 

 
És evident que estem davant d’un tribut variable, puix la quota tributària varia segons 
determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable.  

 

                                      
84 L'art. 184.2, paràgraf cinquè, de l'Avantprojecte, estableix que <Els vaixells amb una superfície ocupada 

superior a 100 m2 estaran subjectes a l'estimació directa>. Norma aquesta novedosa, doncs no es contempla 
al D. Leg. 2/2010. 

85 A l'art. 77.2, paràgraf setè, del D. Leg. 2/2010, els límits mínim i màxim de l'embarcació són, 
respectivament, de 10 i de 60 m2 

86 A l'art. 77.3.2 del D. Leg. 2/2010, el percentatge de bonificació és del 50%. 
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En la present modalitat de taxa, el tipus de gravamen és una quantia fixa que es 
multiplica per dues magnituds: la superfície demanial utilitzada i el temps que dura 
aquesta utilització. 

 
Seguint amb termes dogmàtics, cal concloure que estem davant d’un tipus específic 
que s’aplica a una base de doble paràmetre. 

 
Es contempla una bonificació per al foment de la nàutica esportiva. 

 
Pel que fa als segons, el ports gestionats en règim de concessió o autorització, es 
preveu l’estimació directa i l’estimació objectiva. 

 
A l’estimació directa, s’estableix una quantia fixa per les embarcacions base i una 
altra quantia fixa per les embarcacions transeünts, les quals són multiplicades per la 
superfície utilitzada i pels dies d’utilització.  

 
És evident que les quanties fixes també són un tipus específic que es multiplica per 
dues magnituds constitutives de la base de doble paràmetre.  

 
A l’estimació objectiva, s’estableix una quantia fixa que es multiplica pels metres 
d’amarratge disponible en una embarcació tipus i per 365 dies. 

 
També aquí és evident que la quantia fixa és un tipus específic que es multiplica per 
dues magnituds constitutives de la base de doble paràmetre.  

 
En el cas de l’estimació objectiva es contempla una bonificació universal. 

 
El punt de partida de la quantificació consisteix en quantificar la utilitat obtinguda. 
 
 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda 
 
b.1) Introducció 
 
Com ja hem comentat a l’hora de tractar la taxa per entrada i estada de vaixells, una 
formula comú per quantificar les taxes per aprofitament del domini públic és la de 
determinar el valor de la utilitat obtinguda partint de la valoració fiscal de  la 
constitució del dret d’ús. 
 
En el cas que ens ocupa, al l’hora de quantificar el valor de la utilització del domini 
públic, hem de diferenciar entre els ports i instal·lacions gestionats directament per 
l’Administració d’aquells que són gestionats en règim de concessió o autorització. 
 
 
b.2) Ports i instal·lacions en règim de gestió directa  
 
Pel que fa als ports i instal·lacions gestionats directament per l’Administració, tenim 
que les superfícies demanials utilitzades pel contribuent són tan els terrenys com les 



 
 
 
 
 

    
126

 
 
 

 

aigües, puix són aquests els precisos per realitzar les operacions gravades, 
consistents en l’entrada, estada, atracada, embarcament i desembarcament.  
 
Per tant, per a quantificar la utilitat obtinguda devem tenir en compte que l’obligat 
usa i es beneficia directament o indirecta de dos tipus de béns demanials: (i) làmina 
d’aigua; (ii) terrenys. 
 
A l’anterior subapartat I.2), hem recollit l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors de la làmina d’aigua i del terrenys resultant una mitjana de 
472,39 (16,56  + 455,83 = 472,390). 
 
Seguint el mateix criteri exposat a la taxa d’entrada i estada de vaixells, partirem del 
valor fiscal representat pel dret d’ús a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, del qual resulta que si el valor en venda dels béns 
dominicals utilitzats en la present taxa és de 472,39 e/m2, el valor base de la utilitat 
serà igual al resultat d’aplicar-li el 70 per 100 i al resultat aplicar-li el 75 per 100, 
operació que ens dóna un total de 248,00 e/m2 [(472,39 x 70%) x 75% = 248,004]. 
 
El valor base de la utilitat al dia és igual a 0,68 e/m2 (248,00 e./m2 / 365 dies = 0,679 
e./m2/dia). 
 
 
b.3) Ports i instal·lacions en règim de concessió o autorització  
 
Pel que fa als ports i instal·lacions en règim de concessió o autorització, tenim que la 
superfície utilitzada pel contribuent es circumscriu als canals d'accés i obres d'abric, 
puix els terrenys i els edificis ja són gravats per la taxa que recau sobre els 
concessionaris o autoritzats. D’altra manera estaríem gravant doblement una 
mateixa superfície de forma injustificada. 
 
Per tant, per a quantificar la utilitat obtinguda devem tenir en compte que l’obligat 
usa i es beneficia directament o indirecta d’un sol tipus de bé demanial: la làmina 
d’aigua, amb projecció i obres de defensa. 
 
A l’anterior subapartat I.2), hem recollit l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors de la làmina d’aigua, resultant una mitjana de 16,56 e/m2. 
 
Seguint el mateix criteri exposat a la taxa d’entrada i estada de vaixells, partirem del 
valor fiscal representat pel dret d’ús a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, del qual resulta que si el valor en venda dels béns 
dominicals utilitzats en la present taxa és de 16,56 e/m2, el valor base de la utilitat 
serà igual al resultat d’aplicar-li el 70 per 100 i al resultat aplicar-li el 75 per 100, 
operació que ens dóna un total de 8,69 e/m2 [(16,56  x 70%) x 75% = 8,694] 
 
El valor base de la utilitat al dia és igual a 0,02 e/m2 ( 8.69 / 365 dies = 0,023). 
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c) Mecanisme quantificador 
 
c.1) Domini públic gestionat directament per Ports de la Generalitat 
 
c.1.1) Quota íntegra primària 
 
La base imposable és de doble paràmetre: la superfície del domini públic portuària 
utilitzada i el número de dies d’utilització. La superfície del domini públic portuària 
utilitzada és un element objectiu del fet imposable, mentre que el número de dies 
d’utilització és un element temporal del fet imposable. Ambdós són elements del fet 
imposable que serveixen per mesurar la intensitat en què es realitza.  
 
Pel que fa a l’escala de tipus específics, partim dels següents criteris: 
 
 1.- En base al criteri de fidelització dels usuaris, els tipus aplicables a les 
embarcacions base han de ser inferiors als de les embarcacions de transeünts. Tan 
mateix s'ha advertit que, en comparació amb les embarcacions base, les 
embarcacions transeünts gaudeixen d'una utilitat singular derivada del gaudi per part 
del contribuent dels sobre costos que a la Administració li provoca la prestació dels 
serveis, puix els costos dels mateixos serveis sempre tendeixen a incrementar-se 
quan són serveis de tipus esporàdic (com succeeix en les embarcacions transeünts) 
front quan són serveis que tenen una certa continuïtat en el temps (com succeeix en 
les embarcacions base).  
 
 2.- En base a la intensitat en la utilització del domini públic, l’ordre de major a 
menor gravamen en l’escala relativa al tipus d’operació portuària és el següent: 1er.- 
Estada en sec. Aquesta modalitat ha de ser la més gravada en la mesura que 
s’utilitza la major part del terreny i aquest és més car que l’aigua. S'ha de tenir 
present que per a posar en sec el vaixell, no només s’han d’utilitzar les aigües, sinó 
també treure el vaixell i desprès traslladar-lo a un lloc terrestre del port.  2n.- 
Atracada de costat. Aquí, amén de l’aigua, s’utilitza superfície terrestre equivalent a 
l’eslora del vaixell. 3er.- Atracada en punta. Aquí, amén de l’aigua, s’utilitza la 
superfície terrestre equivalent a la mànega del vaixell. Hi ha, doncs, una menor 
utilització del cantell del moll o instal·lació portuària, de tal manera que l’atracada en 
punta sempre suposa una menor utilització demanial que l’atracada de costat, 
permeten que es puguin atracar més vaixells. 4t.- Ancoratge amb amarratge a mort. 
Aquí s’utilitza essencialment l’aigua. <El mort> sol consistir en una boia que 
l’Administració posa a disposició de l’usuari per amarrar el vaixell. L’existència de la 
boia ja marca una diferència amb l’amarratge amb mitjans propis, però, a més, sol 
portar aparellat la disponibilitat d’una part d’aigua que per la pròpia inèrcia del vaixell 
i la seva forma d’amarrar-lo és usada de forma privativa pel vaixell, doncs el vaixell 
no només ocupa l’eslora per la mànega, sinó, a més, l’espai que queda entre el 
vaixell i la boia. 5è.- Ancoratge amb mitjans propis. Aquí, el vaixell no arriba a utilitzar 
el cantell del moll, sinó que fondeja a l’aigua amb els seus propis mitjans (àncora, 
normalment) i només els tripulant, si és el cas, arriben a transitar per la zona 
terrestre.  
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 3.- D’aquesta manera el tipus més elevat correspondrà a les embarcacions 
transeünts, atracada en sec. Seguint el criteri de continuïtat històrica, el tipus es fa 
coincidir amb el valor de referència (0,680) que, ponderat amb el criteri de la utilitat 
singular que obtenen les embarcacions transeünts a que ens hem referit a l'anterior 
punt 1, comporta que s'hagi d'augmentar en un percentatge que forfatàriament el 
fixem en el 25 per 100, el que dóna un tipus de 0,850 [0,680 + 20% de id.= 0,8500]. 
 
 4.- Acte seguit tindrem el tipus corresponent a les embarcacions transeünts, 
l’atracada de costat. Per les raons exposades ha de ser inferior a l’anterior tipus, i, 
per tant, seguint el criteri de continuïtat històrica, el fixarem en el 90% d’aquest tipus, 
la qual cosa ens dóna 0,765 e. (90% de 0,850 = 0,7650).  
 
 5.- En tercer lloc vindrà el tipus corresponent a les embarcacions transeünts, 
atracada en punta. Per les raons exposades ha de ser inferior al tipus de l’atracada 
de costat, i, per tant, seguint el criteri de continuïtat històrica, el fixarem en el 70% 
del tipus de referència, la qual cosa ens dóna 0,595 e. (70% de 0,850 = 0,5950).  
 
 6.- En quart lloc vindrà el tipus corresponent a les embarcacions transeünts, 
ancoratge amb amarratge a mort. Per les raons exposades ha de ser inferior al tipus 
de l’atracada en punta, i, per tant, seguint el criteri de continuïtat històrica, el fixarem 
en el 50% del tipus de referència, la qual cosa ens dóna 0,425 e. (50% de 0,850 = 
0,4250).  
 
 7.- En últim lloc vindrà el tipus corresponent a les embarcacions transeünts,  
ancoratge amb mitjans propis. Per les raons exposades ha de ser inferior al tipus del 
fondeig amb amarratge a mort, i, per tant, seguint el criteri de continuïtat històrica, el 
fixarem en el 40% del tipus de referència, la qual cosa ens dóna 0,340 e. (40% de 
0,850 = 0,3400).  
 
 8.- Un cop fixats els diferents tipus corresponents a les embarcacions 
transeünts, pertoca ficar els tipus corresponents a les embarcacions base. Aquí 
també seguirem els criteris de la intensitat en la utilització del domini públic, ponderat 
amb el criteri de la proporcionalitat històrica i continuïtat. Tan és així que 
perfectament es poden aplicar  semblants tipus de gravamen que els previstos al 
vigent D. Leg. 2/2010, si bé, estimem oportú incrementar-los en un 1 per 100 als 
efectes de la seva actualització.   
 
L’escala de tipus, és, doncs, la següent: 
 
1. Embarcacions base:  
a) Ancoratge amb amarratge a mort:                 0,166 e.                     
b) Ancoratge amb mitjans propis:                      0,106 e.                     
c) Atracada de costat:                                        0,437 e.                     
d) Atracada en punta:                                        0,191 e.                      
e) Estada en sec:                                              0,106 e. 
  
2. Embarcacions transeünts: 
a) Ancoratge amb amarratge a mort:                0,425 e.  
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b) Ancoratge amb mitjans propis:                     0,340 e.         
c) Atracada de costat:                                       0,765 e.        
d) Atracada en punta:                                       0,595 e.       
e) Estada en sec:                                              0,850 e.    
 
 
c.1.2) Quota íntegra incrementada  
 
* Quan es prestin serveis d’aigua i d’energia la quota s’incrementarà. El principi de 
continuïtat (cfr. art. 77.1, paràgraf segons, del D. Leg. 2/2010) imposa que la presa 
d’aigua tingui un tipus de 0,023 e. i la presa d’energia elèctrica tingui un tipus de 
0,036 e.  Cas que es prestin ambdós serveix, el tipus serà de 0,059 e. (0,023 + 0,036 
= 0,0590). 
 
* Quan es disposi de mort per a l'atracament la quota també s'incrementarà. El 
principi de continuïtat (cfr. art. 77.1, paràgraf segons, del D. Leg. 2/2010) imposa que 
l'increment sigui de 0,059 e.  
 
* Quan es disposi de servei addicional de temporada la quota també s'incrementarà. 
Malgrat que aquest increment no està previst al D. Leg. 2/2010, sí que s'aplica 
actualment com a preu privat, estant fixat en 0,047 e. i, per tant, el principi de 
continuïtat imposa que l'increment sigui de 0,047 e.  
 
 
 
c.1.3) Bonificacions pel foment de la nàutica popular i per edat  
 
* Quan les embarcacions d’esbarjo d’eslora màxima inferior a 7 m. fondegin o 
atraquin en espais de la zona de serveis destinats a la nàutica popular, els obligats 
tributaris poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació sobre la quota íntegra.  
 
És evident que la justificació d’aquest benefici fiscal radica en el foment a la nàutica 
popular. Lògicament el percentatge depèn del grau d’incentiu que es vulgui donar a 
aquesta pràctica. Partint de l'article 77.3.3, primer paràgraf, del D. Leg. 2/2010, el 
percentatge de bonificació es fixa en el 20 %. 
 
* Ara bé, en els molls destinats a les persones jubilades del sector pesquer, es 
preveu una bonificació major quan el propietari del vaixell sigui un pescador jubilat i 
així s'acrediti per part de la Confraria de Pescador.  
 
El que es pretén és que les persones que s’han dedicat professionalment a la pesca, 
puguin continuar relacionats amb el seva manera de viure mitjançant la nàutica 
popular, cosa per la qual resulta convenient que l’aspecte fiscal no suposi cap trava. 
De fet, el principi constitucional de promoure el benestar de les persones de la 
tercera edat mitjançant un sistema de serveis socials que atengui els seus 
problemes de cultura i lleure (art. 50 CE), impulsa mesures com la que ara es 
proposen per a les persones jubilades que havent viscut professionalment amb la 
cultura de la pesca quan estaven treballant vulguin continuar pescant en el seu 
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temps de lleure quan ja estan jubilats.   
 
Partint de l'article 77.3.3, segon paràgraf, del D. Leg. 2/2010, el percentatge de 
bonificació es fixa en el 50%.  
 
 
c.2) Domini públic en règim de concessió o autorització 
 
c.2.1) Quota íntegra: Estimació directa  
 
La base imposable és de doble paràmetre: la superfície del domini públic portuària 
utilitzada i el número de dies d’utilització. La superfície del domini públic portuària 
utilitzada és un element objectiu del fet imposable, mentre que el número de dies 
d’utilització és un element temporal del fet imposable. Ambdós són elements del fet 
imposable que serveixen per mesurar la intensitat en què es realitza.  
 
Pel que fa al tipus específic, ens regirem pels següents criteris:  
 
1.-  Al subapartat 6.3.b.3) hem conclòs que el valor de referència de la utilitat en els 
port i instal·lacions en règim de concessió o autorització és de 0,02 e/m2. 
 
2.- Es contemplen dos tipus específics: Un per les embarcacions base i altre per les 
embarcacions transeünts. D’acord amb el criteri de fidelització dels usuaris, els tipus 
aplicables a les embarcacions de transeünts han de ser superiors als de les 
embarcacions base. 
 
3.- A l'anterior memòria es va determinar que el principi de continuïtat històrica amb 
la tarifa G-5 comportava que el valor de referència s'havia de multiplicar per 3 als 
efectes de calcular el tipus aplicable a les embarcacions transeünts, essent que el 
tipus aplicable a les embarcacions base es fixava en una quantitat equivalent als 2/3 
del tipus aplicable a les embarcacions transeünts.  
 
Tan mateix, i al igual que s'ha fet respecte al domini públic gestionat directament per 
Ports de la Generalitat, s'augmenta el resultat en un 1 per 100 als efectes de la seva 
actualització. 
 
Seguint aquesta mateixa proporció i actualització tenim que, essent el valor de 
referència 0,020 e., a les embarcacions transeünts els hi pertoca el tipus de 0,061 e. 
[(0,020 x 3) + 1% de id. = 0,0606)], mentre que a les embarcacions base els hi 
pertoca el tipus de 0,040 e. [(0,060 x 2/3) 1% de id. = 0,0404)].  
 
 
c.2.2) Quota íntegra primària: Estimació objectiva  
 
La base imposable són els metres lineals d’amarratge disponible i 365 dies.  
 
Els 365 dies són el càlcul forfatari del temps d’utilització del domini públic, és a dir, 
l’element temporal del fet imposable.  
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Els metres lineals d’amarratge disponible representen un element objectiu del fet 
imposable. També es calcula de forma forfatària, doncs es determina mitjançant la 
multiplicació del número d’amarratges existents per la superfície de domini públic 
ocupada per una embarcació tipus, la qual ha de ser determinada per l’Administració 
dins els límits màxim i mínim que fixi el legislador.  
 
Partint dels vaixells d’esbarjo que figuren a www.navegar.es, el límit mínim es podria 
fixar en 2,20 m2, el qual coincideix amb la superfície de l’embarcació <Optimus IOD 
95> que té 2,2 m. d’eslora per un 1 m. de mànega (2,2 x 1 = 2,20); i el límit màxim es 
podria fixar en 270,10 m2, el qual coincideix amb la superfície de l’embarcació <3600 
Fly> que té 37 m. d’eslora per 7,3 m. de mànega (37 x 7,3 = 270,10). 
 
Ara bé, al nostre entendre això suposaria deixar a l’Administració un excessiu marge 
de maniobra. Certament un marge de maniobra ha d’existir, doncs no és altra la 
finalitat de la norma, però entenem que el principi de reserva de llei imposa que ha 
de ser més acotat. Partint de les simulacions efectuades estimem que serà suficient 
fixar el límit mínim en 10 m2 i el límit màxim en 100 m2.  
 
Conseqüentment, la superfície ocupada per un vaixell tipus no serà inferior a 10 
metres quadrats ni superior a 100 metres quadrats. 
 
Pel que fa al tipus específic creiem lògic fer-lo coincidir amb el valor de referència, 
que és 0,020 e., (el qual coincideix amb el tipus prevista a l'article 77.2, paràgraf 
cinquè, del D. Leg. 2/2010), puix així també es fomenta l’opció pel subjecte passiu de 
l’estimació objectiva, la qual és molt més fàcil de gestionar que l’estimació directa. 
 
 
c.2.3) Quota íntegra bonificada: Estimació objectiva 
 
Es preveu una bonificació per tots aquells subjectes passius que s’acullin al mètode 
d’estimació objectiva. Tal i com hem dit respecte a semblant norma de la taxa de 
embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers i vehicles en règim de 
passatge, és una bonificació que pretén incentivar la utilització dels règims objectius, 
la qual cosa permet la simplificació de la gestió tributària.  
 
Es tracta d'idèntica reducció que la contemplada a l'article 77.3 D Leg. 2/2010, fixant-
la en el 50 per 100 de la quota íntegra. 
 
 
d) Relació ingressos-costos. 
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos, en el 2013 van ser de 2.049.263 e.  
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Els efectes de la nova normativa suposen: 
 

I. Domini públic gestionat directament per Ports de la Generalitat 
 
I.a) Quota íntegra primària 
 
A l'Avantprojecte es preveu una quantificació de la quota íntegra primària 
pràcticament idèntica a la que es contempla a l'art. 77.1, primer paràgraf, del D. Leg. 
2/2010, cosa per la qual entenem que el seu import serà molt similar. 
 
I.b) Quota íntegra incrementada (depenent dels serveis d’aigua i d’electricitat, de si 
disposa de mort en atracada i del serveis addicionals de temporada)  
 
A l'Avantprojecte es preveu una quantificació de l'increment de la quota íntegra 
idèntica a la que es contempla a l'art. 77.1, segon paràgraf, pel que fa als serveis 
d'aigua i electricitat i per mort d'atracada, cosa per la qual entenem que el seu import 
serà molt similar. L'única diferència rau en que a l'Avantprojecte es regula com a 
increment de la present taxa el servei addicional de temporada, que fins ara es cobra 
com a preu privat, cosa que pot provocar un lleuger augment en la recaptació de la 
taxa, però que, òbviament, es compensa amb la disminució del preu privat. 
 
I.c) Quota íntegra bonificada  
 
A l'Avantprojecte es preveu una bonificació pel foment de la nàutica popular 
pràcticament idèntica a la que contempla l'article 77.3.3 del D. Leg. 2/2010, cosa per 
la qual entenem que el seu import serà molt similar.  
 
II. Domini públic en règim de concessió o autorització 
 
II.a) Estimació directe. 
 
A l'Avantprojecte es preveu una quantificació de la quota íntegra pràcticament 
idèntica a la que es contempla a l'art. 77.2, quart paràgraf, del D. Leg. 2/2010, cosa 
per la qual entenem que el seu import serà molt similar.  
 
II.b) Estimació objectiva (només per vaixells de superfície ocupada no superior a 100 
m2) 
 
II.b.1) Quota íntegra primària 
 
A l'Avantprojecte es preveu una quantificació de la quota íntegra primària 
pràcticament idèntica a la que es contempla a l'art. 77.2, paràgrafs cinquè a vuité, 
del D. Leg. 2/2010, cosa per la qual entenem que el seu import serà molt similar.  
Tan sols cal destacar com a novetats de l'Avantprojecte que, per una banda 
s'introdueix una limitació a l'estimació objectiva al preveure que aquesta no s'aplicarà 
als vaixells de més de 100 m2 i, per altra banda, s'amplia el límit màxim del vaixell 
tipus al passar de 60 a 100 m2. En tot cas, es tracte de mesures que difícilment 
suposaran un efecte significatiu en la recaptació de la taxa.  
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II.b.2) Quota íntegra bonificada 
 
A l'Avantprojecte es preveu una bonificació per incentivar l'estimació objectiva  
idèntica a la que contempla l'article 77.3.2 del D. Leg. 2/2010, cosa per la qual 
entenem que el seu import serà molt similar. 
 
III. Corol·lari 
 
D'acord amb l'anterior cal estimar que amb la normativa derivada de l'Avantprojecte 
els ingressos de la present taxa es mantindran a un nivell quantitatiu similars als 
actuals. 
 

 
 
7) TAXA D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES -TA6- 
 
 
7.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 

 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé del 
domini  públic portuari, en ocasió de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica 
dins de les zones habilitades a tal efecte per l’Administració portuària> (art. 184.1 de 
l'Avantprojecte, seguint l'art. 78 del D. Leg. 2/2010);87 especificant-se que quan es 
tracte de béns demanials portuaris en règim d'autorització, concessió o contracte 
administratiu el gravamen només és exigible si els béns utilitzats són gestionats 
directament per l'Administració portuària (art. 184.2 de l'Avantprojecte).  
 
Quan no es realitza el fet imposable estem davant un supòsit de no subjecció, i, per 
tant, no neix l’obligació de contribuir. El mateix passa quan es tracta d’un supòsit 
d’exempció, l’únic que en aquesta cas sí s’ha realitzat el fet imposable, però també 
s’ha realitzat un altre fet que origina l’avortament dels efectes genètics del fet 
imposable. Les exempcions, són, doncs, un benefici fiscal en tant en quant suposen 
una manca de recaptació.  
 
A la present taxa es preveuen dos supòsits que són d’exempció a favor de: a) Els 
vehicles utilitzats per minusvàlids, degudament autoritzats. b) Els vehicles en servei 
oficial de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats autònomes que 
estiguin destinats exclusivament a la prestació de serveis oficials de la seva 
competència en règim de gestió directa (art. 186 de l'Avantprojecte, seguin l'art. 80 
del D. Leg. 2/2010).88 

                                      
87 El precedent normatiu immediat es troba a la figura de la Tarifa E-5: Aparcament de vehicles, <...exigible per 
la utilització de les zones d’aparcament de vehicles establertes en els ports i explotades directament per Ports de 
la Generalitat> (annex I.4.5.1 de la Llei 5/1998). 
88 A la tarifa E-5, es preveia que <Són exempts d’aquesta tarifa els vehicles que les entitats o els organismes de 
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7.2) Quantificació 
 
Amb algunes variacions, la quantificació de la taxa segons és contemplada a 
l'Avantprojecte (cfr. arts. 188 i 189) és molt similar a la que actualment es contempla 
al D. Leg. 2/2010 (cfr. arts. 82 i 83). 
 
La principal novetat radica en que, tant a l'estimació directa com a l'objectiva, el D. 
Leg. 2/2010 (arts. 93.2 i 3) diferencia entre els recintes oberts i els tancats, mentre 
que l'Avantprojecte no ho fa (arts. 83.2 i 3).  
 
El seu mecanisme quantificador es pot esquematitzar com segueix: 
 
I. Quota íntegra primària: estimació directa 

          
(1) 

Número de minuts (amb presentació de tiquet) 
x 

Tipus específic (depenent del tipus de vehicle, amb una quantia màxima diària)89 
 

 (2)  
Quota fixa (quan no es presenta el tiquet) 90 

 
 
II  Quota íntegra primària: estimació objectiva 

 
(1) 

                                                                                                                      
las administracions utilitzin en l’exercici de llurs competències> (I,4.5.7). 

89 Al D. Leg. 2/2010 (art. 83.2) es diferència també segons les zones d'estacionament de vehicles estiguin en 
recintes oberts o tancats amb control d'accessos.  

  A la Tarifa E-5 (I,4.5.4), els tipus eren els següents: 
     a) En recintes oberts. 
         1. Vehicles: 
                   1 hora o fracció: 0,60 e. 
                   Jornada: 3,01 e. 
           2. Autocars: 
                   1 hora o fracció: 3,01 e. 
                   Jornada: 10,82 e. 
    b) En recintes tancats i control d’accessos:  
         1. Vehicles: 
                   1 hora o fracció: 0,75 e. 
                   Jornada: 4,81 e. 
           2. Autocars: 
                   1 hora o fracció: 3,76 e. 
                   Jornada: 18,03 e. 
           3.  Motos: 
                    per dia o fracció: 1,20 e. 
90 Al D. Leg. 2/2010 (art 81.1, segon paràgraf), quan no es presenta el tiquet d'aparcament en el moment de la 

retirada del vehicle, s'aplica una tarifa (quota fixa) de 20 e.  
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Número de mesos 
x 

Tipus específic (depenent del tipus de vehicle)91 
 

(2) 
Quota fixa anual (depenent del tipus de vehicle)92 

 
 

III. Quota íntegra reduïda: estimació directa (tan sols la reducció més favorable) 
 

Quota íntegra primària 
-  

% per estacionament superior a 3 dies93 
- 

% per estacionament de personal que presta serveis en els ports94 
                

IV. Quota íntegra bonificada: estimació objectiva 
 

Quota íntegra primària 
-  

% a tots els que s'acullin a l'estimació objectiva95 
 
 
7.3) Estudi economicofinancer 
 
 
a) Plantejament 
 
En la present taxa es diferencia entre l’estimació directa i l’estimació objectiva. 
 
Quan es tracta de l’estimació directa, la quota tributària és variable, i, per tant, la 
seva quantificació parteix de l’aplicació d’un tipus de gravamen a la base imposable. 
 
La base imposable són els minuts, mentre que el tipus és una quantitat fixa 
localitzada per una escala depenent del tipus de recinte i del tipus de vehicle. Està 
clar que estem davant un tipus específic, si bé la ponderació que es fa respecte al 
tipus de vehicle li dóna un cert matis de gradual. 
 
En tot cas, es preveu una quota màxima diària en cada graó i també es preveu que 
quan no es presenti tiquet s'aplicarà una quota fixa que, per tant, és independent 
dels minuts d'estacionament.  

                                      
91 Al D. Leg. 2/2010 (art. 83.3) es diferència també segons les zones d'estacionament de vehicles estiguin en 

recintes oberts o tancats amb control d'accessos.  
92 Al D. Leg. 2/2010 (art. 83.3) es diferència també segons les zones d'estacionament de vehicles estiguin en 

recintes oberts o tancats amb control d'accessos.  
93  Al D. Leg. 2/2010 (art. 83.4.3) es fixa el tipus de la reducció en un 10%.  
94 Al D. Leg. 2/2010 (art. 83.4.4) es fixa el tipus de la reducció en un 10%.  
95 Al D. Leg. 2/2010 (art. 83.5) es fixa el tipus de la bonificació en un 30%.  
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Quan es tracta de l’estimació objectiva, es diferencia segons es tributi per mesos o 
anualment. 
 
Si es tributa per mesos, la quota tributària és indiscutiblement variable, i, per tant, la 
seva quantificació parteix de l’aplicació d’un tipus de gravamen a la base imposable. 
 
La base imposable són els mesos, mentre que el tipus és una quantitat fixa 
localitzada per una escala depenent del tipus de vehicle. Està clar que estem davant 
un tipus específic, si bé la ponderació que es fa respecte al tipus de vehicle li dóna 
un cert matis de gradual. 
 
Si es tributa anualment, la quota tributària es pot considerar fixa, doncs per a cada 
tipus de vehicle ve predeterminada la quantitat anual a pagar. Ara bé, la ponderació 
que es fa respecte al tipus de vehicle li dóna certa variabilitat de caire gradual. 
 
 
b) Quantificació de la utilitat obtinguda 
 
Com ja hem comentat a l’hora de tractar la taxa per entrada i estada de vaixells, una 
formula comú per quantificar les taxes per aprofitament del domini públic és la de 
determinar el valor de la utilitat obtinguda partint de la valoració fiscal de  la 
constitució del dret d’ús. 
 
En el cas que ens ocupa les superfícies utilitzades són els terrenys, doncs, al no 
haver en els ports edificis d’aparcaments construïts per l’Administració,  és en els 
terrenys on es realitza la utilització del domini públic consistent en l’estacionament de 
vehicles.  
 
A l’anterior subapartat I.2), hem recollit l’informe que ens ha estat facilitat per Ports 
de la Generalitat sobre la Valoració dels terrenys i miralls d’aigua dels ports, on 
s’especifiquen els valors dels terrenys resultant una mitjana de 455,83 e/m2. 
 
Seguint el mateix criteri exposat a la taxa d’entrada i estada de vaixells, partirem del 
valor fiscal representat pel dret d’ús a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, del qual resulta que si el valor en venda dels béns 
dominicals utilitzats en la present taxa és de 455,83 e/m2, el valor base de la utilitat 
serà igual al resultat d’aplicar-li el 70 per 100 i al resultat aplicar-li el 75 per 100, 
operació que ens dóna un total de 239,31e/m2 [(455,83 x 70%) x 75% = 239,310]. 
 
El valor base anual és doncs de 239,31 e/m2. 
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c) Mecanisme quantificador 
 
c.1) Quota íntegra primària: estimació directa 
 
* A l’estimació directa, la base imposable són els minuts d’utilització del domini 
públic. Es mesura, puix, l’element temporal del fet imposable, del tal manera que a 
més temps d’utilització del domini públic amb més intensitat es realitzarà el fet 
imposable. 
 
El tipus de gravamen es específic, venint localitzat pel tipus de vehicle i pel tipus de 
recinte, la qual cosa fa que es ponderi l’element objectiu del fet imposable. D’aquesta 
manera es contemplen diverses formes de realitzar el fet imposable.  
 
Els criteris per a fixar l’escala de tipus de gravamen són els següents: 
 
 1.- Com que no tots els vehicles ocupen el mateix espai, resulta lògic que es 
gravin més aquells que ocupen un major espai. Als efectes de procedir a la seva 
discriminació seguirem el mateix criteri utilitzat a l'anterior memòria, on es va 
concloure que, de mitjana, les motos ocupen 2 m2, els turismes 8 m2, els autocars 
32 m2 i els altres vehicles 14 m2. (vid. subapartat 4.3.c.1) 

 
 2.- Com que es pretén impulsar l’opció de l’estimació objectiva, es procurarà 
que els tipus de l’estimació directe siguin comparativament més elevats, del tal 
manera que primer quantificarem els tipus de l’estimació objectiva, i acte seguit, 
procedirem a incrementar-los per tal d’obtenir els tipus de l’estimació directa. 
 
 3.- D’acord amb aquest criteri, els tipus de referència els assignarem a 
l’estimació objectiva.  
 
 4.- Com que el valor base anual de la utilització del domini públic ara gravat 
és de 239,31 e./m2, el tipus anual de l’estimació objectiva serà el resultat de 
multiplicar-lo pel número de metres que utilitza cada vehicle amb un coeficient 
reductor que, en ares al principi de continuïtat històrica en el resultat, el fixem en 
0,77 (el que suposa una disminució del 23%). I així, en el cas de les motos tindrem 
un tipus anual de 368,54 e. (239,31 x 2 x 0,77= 368,537), en el cas dels cotxes un 
tipus anual de 1.474,15 e. (239,31 x 8 x 0,77 = 1.474,149), en el cas dels autocars 
un tipus anual de 5.896,60 e. (239,31 x 32 x 0,77 = 5.896,598), i en el cas dels altres 
vehicles un tipus anual de 2.579,76 e. (239,31 x 14 x 0,77= 2.579,761). 
 
 5.- Pel que fa a la distinció entre el preu per mes i el preu per any, entenem 
que el primer ha de ser major que el que resultaria de dividir el preu anual entre els 
dotze mesos amb que compta l’anualitat. La raó estreba en que quan més gran és el 
període liquidat més es faciliten les tasques gestores del tribut, la qual cosa és 
raonable que tingui un reflex en la liquidació tributària. Conseqüentment, el tipus 
mensual de l’estimació objectiva sortirà de dividir el tipus anual entre els 12 mesos 
que té cada any, i el resultat s’incrementa en un 10%. De tal manera que en el cas 
de les motos tindrem un tipus mensual de 33,78 e. (368,54 / 12) + 10% de id = 
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33,782), en el cas dels cotxes el tipus mensual serà de 135,13 e. (1.474,15 / 12) + 
10% de id = 135,130), en el cas dels autocars el tipus mensual serà de 538,05 e. 
(5.896,60 / 12) + 10% de id = 538,046), i en el cas dels altres vehicles el tipus 
mensual serà de 236,49 e. (2.579,76 / 12) + 10% de id = 236,478). 
 
 6.- En el règim d’estimació directa, els tipus són per minut i per dia. Pel que fa 
a aquesta distinció, entenem que el primer ha de ser major que el que resultaria de 
dividir el preu per minut entre els minuts que té una jornada. La raó estreba en que 
quan més gran és el període liquidat més es faciliten les tasques gestores del tribut, 
la qual cosa és raonable que tingui un reflex en la liquidació tributària 
 
 7.- El tipus per dia de l’estimació directa es pot obtenir dividint el tipus anual 
corresponent a l’estimació objectiva entre els 365 dies de l’any, i multiplicant el seu 
resultat per 2. I així, en el cas de les motos tindrem un tipus diari de 2,02 [(368,54 / 
365) x 2 = 2,019]; en el cas dels cotxes tindrem un tipus diari 8,08 e. [(1.474,15 / 
365) x 2 = 8,077]; en el cas dels autocars tindrem un tipus diari de 32,31 e. 
[(5.896,60 / 365) x 2 = 32,310]; i, en el cas dels altres vehicles, tindrem un tipus diari 
de 14,13 e. [(2.579,16/ 365) x 2 = 14,132]. 
 
 8.- El tipus per minut de l’estimació directa es pot obtenir, paral·lelament, 
dividint el tipus diari entre 24 hores que té el dia, el resultat es divideix entre els 60 
minuts que té cada hora, i, finalment, el resultat es multiplica per 2. Aquest criteri 
resulta plenament coherent, però com enseguida es comprovarà resulta precís 
corregir-lo per tal de fer-lo operatiu. D'entrada ja s'adverteix que les quanties són tan 
minses que s'han d'especificar a nivell de deu mil·lèsima per tal que tinguin la seva 
pròpia entitat. I així, en el cas de les motos tindríem un tipus per minut de 0,0028 
{[(2,02 / 24) / 60] x 2 = 0,00280}; en el cas dels cotxes tindrem un tipus per minut de 
0,0112 {[(8,08 / 24) / 60] x 2 = 0,01122}; en el cas dels autocars tindrem un tipus per 
minut de 0,0449 {[(32,31 / 24) / 60] x 2 = 0,04487}; i, en el cas dels autocars, tindrem 
un tipus per minut de 0,0196 {[(14,13 / 24) / 60] x 2 = 0,01962}. 
 
 9.- Ara bé, si ens fixem, aquí es presenta un greu inconvenient, consistent en 
que a les motos resulten aplicables uns tipus per minut inferiors a la centèsima 
d’euro, la qual cosa provoca que si el temps d’utilització és escàs pot donar-se el 
supòsit real que no sigui possible la liquidació al ser aquests inferiors al cèntim 
d’euro. Vgr.: respecte una moto en recinte obert durant tres minuts la quota seria de 
0,0084 e. (0,0028 x 3 = 0,00840). 
 
En aquest marc, per imperatiu de la gestió tributària, creiem raonable partir del criteri 
consistent en que el tipus mínim sigui de 0,01 e., ja que resulta impossible que el 
subjecte passiu pugui pagar i que l’Administració pugui exigir un deute inferior al 
cèntim d’euro, puix, en el vigent sistema monetari, el cèntim és la fracció mínima. De 
tal manera que, entenem nosaltres, s’han de corregir els elements quantificadors que 
puguin generar deutes tributaris impagables i inexigibles. 
  
Segons el que s’ha dit, aquesta correcció afectaria al preu per minut de les motos. I 
així, seguint a l'anterior memòria, es proposa que el tipus per minut de les motos en 
recinte obert sigui de 0,010 e. 
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Paral·lelament, continuant amb idèntic criteri derivat de l'anterior memòria, als 
efectes d’observar una mínima diferenciació amb els altres vehicles, es proposa que 
el tipus per minut dels cotxes sigui de 0,020 e.; que el tipus per minut dels autocars 
sigui sigui de 0,040 e., i, finalment, pel que fa als altres vehicles tindrem un tipus per 
minut de 0,030 e.  
 
D’acord amb això es proposa la següent tarifa: 
 
 
    Tipus de vehicle.                        Preu per minut               Preu màxim diari 
 
     Motos i demés vehicles 
     o remolcs de dues rodes                    0,010 e.                          2,02 e. 
 
     Cotxes turismes i demés                    0,020 e.                          8,08 e.          
     automòbils 
 
     Autocars i demés vehicles                0,040 e                           32,31 e. 
    projectats per al transport 
    col·lectiu 
 
    Altres vehicles de tracció                  0,030 e.                          14,13 e. 
    mecànica  
 
 
   * Als efectes d’exemplificar les conseqüències de la present tarifa, analitzarem per 
a cada tipus l’import que resultaria d’una utilització d’1 hora i els temps marginal a 
partir del qual s’aplica el preu màxim diari.  
 
1. Motos i demés vehicles o remolcs de dues rodes:  
Es pagarien 0,6 e. (0,01 e. x 60 m = 0,6 e.)  
L’import màxim diari d’2,02 e. equival al pagament del preu de 0,01 e/minut durant 
202 minuts (2,02 / 0,01) = 202,000). El que significa que a partir de les 3 hores i 22 
minuts d’estada s’aplica el preu màxim diari. 
                   
2. Cotxes turismes i demés automòbils 
Es pagarien 1,20 e. (0,02 e. x 60 m = 1,20 e.) 
L’import màxim diari de 8,08 e. equival al pagament del preu de 0,02 e/minut durant 
404 minuts (8.08 / 0,02) = 404,000). El que significa que a partir de les 6 hores i 44 
minuts d’estada s’aplica el preu màxim diari. 
 
3. Autocars i demés vehicles projectats per al transport col·lectiu 
Es pagarien 2,40 e. (0,04 e. x 60 m = 2,40 e.) 
L’import màxim diari de 32,33 e. equival al pagament del preu de 0,04 e/minut durant 
808,25 minuts (32,33 / 0,04) = 808,250). El que significa que a partir de les 13 hores 
i 28 minuts d’estada s’aplica el preu màxim diari. 
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4. Altres vehicles de tracció mecànica  
Es pagarien 1,80 e. (0,03 e. x 60 m = 1,80 e.) 
L’import màxim diari de 14,14 e. equival al pagament del preu de 0,03 e/minut durant 
471,33 minuts (14,14 / 0,03) = 471,333). El que significa que a partir de les 7 hores i 
51 minuts d’estada s’aplica el preu màxim diari. 
 
* Finalment, es preveu que quan no es presenti el tiquet d'aparcament de la retirada 
del vehicle s'aplicarà una quota fixa. Es tracta d'aquells supòsits en els que, per 
manca d'aportació del document acreditatiu de l'inici de l'aparcament resulta difícil 
saber el temps en que s'ha utilitzat el domini públic. D'aquí que s'empri un càlcul 
forfatari que tendeix a fixar-la la quota en el límit temporal màxim del que resulta 
raonable deixar un vehicle aparcat.  
 
S'ha de partir de la raonabilitat en el temps de l'aparcament per a evitar que la taxa 
es converteixi en una sanció per no presentar el tiquet, però dins d'aquesta 
raonabilitat s'ha de tendir al límit temporal màxim per a evitar fer de pitjor condició als 
diligents que conserven el tiquet front aquells que no han tingut la diligència de 
conservar-lo o, simplement, no volen presentar el tiquet amb la finalitat d'estalviar-se 
el pagament d'una part de la taxa que correspondria. 
 
Al nostre entendre aquest càlcul forfatari ha de partir de la premissa que és raonable 
que un vehicle pugui estar tot un dia sencer aparcat, i fins hi tot dos dies, però és 
més difícil que ho estigui per més temps. D'aquí que s'opti per la mitjana entre un i 
dos dies, el que ens dóna un dia i mig.  
 
Si paral·lelament partim de la mitjana del preu màxim diari dels diferents vehicles, 
resulta un import màxim diari de 14,14 e.  [ (2,02 + 8,08 + 32,31 + 14,13) / 4 = 
14,135], que en un dia i mig és de 21,21 e. (14,14 x 1,5 = 21,210).  
 
Per tant, entenem que la quota fixa ha de tenir un import de 21,21 e. 
 
 
 
c.2)  Quota íntegra primària: estimació objectiva 
 
A l’estimació objectiva, la base imposable són els mesos d’utilització del domini 
públic. Es mesura doncs l’element temporal del fet imposable, del tal manera que a 
més temps d’utilització del domini públic amb més intensitat es realitzarà el fet 
imposable. Igual succeeix quan per a la quantificació no es tenen en compte els 
mesos sinó l’any sencer. 
 
El tipus de gravamen específic o, en el seu cas, la quota íntegra, ve localitzat pel 
tipus de vehicle, la qual cosa fa que es ponderi l’element objectiu del fet imposable. 
D’aquesta manera es contemplen diverses formes de realitzar el fet imposable.  
 
Els criteris per a fixar l’escala de tipus de gravamen ja els hem exposat a l’anterior 
punt, on hem tractat de l’estimació directa. Per tant, procedirem a xifrar la tarifa 
resultant. 
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    Tipus de vehicle.                        Preu per mes              Preu per any  
 
     Motos i demés vehicles 
     o remolcs de dues rodes                  33,78 e.                      368,54 e. 
 
     Cotxes turismes i demés               135,13 e.                    1.474,15 e. 
     automòbils 
 
     Autocars i demés vehicles             538,05 e.                   5.896,60 e. 
    projectats per al transport 
    col·lectiu 
 
    Altres vehicles de tracció                 236,49 e.                  2.579,16 e. 
    mecànica  
 
 
 
c.3) Quota íntegra reduïda: estimació directa 
 
En l’estimació directa, a la quota íntegra primària se li aplica, en el seu cas, una 
reducció, en el ben entès que quan corrin el requisits legitimadors de les dues 
reduccions tan sols s’aplicarà la que resulti més favorable per al subjecte passiu. 
 
a) En primer lloc es preveu una reducció percentual quan l’estacionament tingui una 
durada superior a 3 dies. La raó estreba en què quan més gran és el període liquidat 
més es faciliten les tasques gestores del tribut, la qual cosa és raonable que tingui 
un reflex en la liquidació tributària. Als efectes de fixar un percentatge ponderat, es 
fixa idèntic percentatge de reducció, el 10%, que el contemplat a l'article 83.4.3 del 
D. Leg. 2/2010. 
 
b) En segon lloc es preveu una reducció percentual quan l’estacionament sigui fet 
per personal que presta serveis en els ports. La raó estreba en què resulta lògic que 
les persones que treballin en el port, i, per tant, que són susceptible de ser usuaris 
habituals de l’estacionament per raons laborals en empreses o organismes situats en 
el port, gaudeixin d’una bonificació per l’estacionament als efectes de facilitar el seu 
transport. Als efectes de fixar un percentatge ponderat, es fixa idèntic percentatge de 
reducció, el 10%, que el contemplat a l'article 83.4.4 del D. Leg. 2/2010. 
 
 
c.4) Quota íntegra bonificada: estimació objectiva 
 
Es preveu una bonificació per tots aquells subjectes passius que s’acullin al mètode 
d’estimació objectiva. Tal i com hem dit respecte a semblant norma de la taxa de 
embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers i vehicles en règim de 
passatge, és una bonificació que pretén incentivar la utilització dels règims objectius, 
la qual cosa permet la simplificació de la gestió tributària.  
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Es tracta d'idèntica reducció que la contemplada a l'article 83.5 D Leg. 2/2010, fixant-
la en el 30 per 100 de la quota íntegra. 
 
 
d) Relació ingressos-costos. 
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos, en el 2013 van ser de 22.500 e. 
 
Els efectes de la nova normativa suposen: 
 
 
I. Quota íntegra primària: estimació directa 
 
* El D. Leg. 2/2010, amén de diferenciar entre els tipus específics per minut i màxims 
diaris, diferencia entre els tipus específics segons es refereixen a recintes oberts o 
tancats. 
 
A l'Avantprojecte no es contempla aquesta segona classificació i la fixació que fa 
dels tipus és molt similar a la que contempla el D. Leg. 2/2010 respecte als recintes 
oberts. 
 
Concretament, els tipus específics per minut en l'estimació directa de l'Avantprojecte 
són idèntics que els contemplats al D. Leg. 2/2010 respecte als recintes oberts. Tan 
sols hi ha una lleugera diferència a l'alça quan es tracta dels tipus específics màxims 
al dia. En tot cas, la diferència es tan minsa que en termes globals resultarà molt 
insignificant. Això fa preveure que quan es tracti de recintes oberts es mantindrà 
similar recaptació amb una lleugera tendència a l'alça. 
 
Si tenim en compte que al 2013 es van facturar 12.429,45 e. per recintes oberts en 
estimació directe, cal presumir que aquesta quantitat es mantindrà a l'Avantprojecte 
lleugerament augmentada. 
 
Ara bé, s'ha de tenir en compte que quan es tracte de recintes tancats el D. Leg. 
2010 contempla uns tipus específics que de mitjana són superiors als aplicables en 
els recintes oberts en un 33,33 per 100 en els tipus específics per minuts [{(0,010 + 
0,020 + 0,040 + 0,030) x 100}/(0,020 + 0,030 + 0,060 + 0,040) = 66,666; 66,666 -100 
=  -33,333]  i en un 24,99 per 10 en els tipus específics màxims diaris  [{(1,96 + 7,84 
+ 31,35 + 13,72) x 100}/(2,61 + 10,45 + 41,80 + 18,29) = 75,010; 75,010 -100 =  - 
24,990]; cosa que no succeeix a l'Avantprojecte per la senzilla raó que als recintes 
tancats se'ls hi aplica els mateixos tipus que als recintes oberts.  
 
Això provoca necessàriament una disminució de la recaptació en l'Avantprojecte 
quan es tracte de recintes tancats.  
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Si tenim en compte que al 2013 es van facturar 216,35 e. per recintes tancats en 
estimació directe i que en la seva pràctica totalitat se'ls hi va aplicar el tipus per dies, 
cal presumir que aquesta quantitat disminuirà en un 24,96 per 100, el que dóna un 
decrement de 54,07 e- (216,35 x 24,99% de id. = 54,065). 
 
Com s'observa es tracta d'un decrement molt petit que, a més, es fàcil que es 
compensi, no tan sols amb la lleugera tendència a l'alça dels tipus màxims diaris, 
sinó també per l'augment de la quota fixa que acte seguit examinem. 
 
* En efecte, quan es tracta de la quota fixa que es merita si no es presenta el tiquet, 
l'art. 81.1, segon paràgraf, del D. Leg. 2/2010 contempla una quota de 20 e., mentre 
que a l'Avantprojecte es proposa que sigui de 21,21 e. Donada la seva escassa 
diferència quantitativa i la excepcionalitat dels supòsits en que es merita l'esmentada 
quota, cal presumir que en termes globals la seva incidència serà molt escassa. 
 
* En suma, entenem que les noves tarifes contemplades a l'Avantprojecte respecte a 
l'estimació directa tindran una incidència mínima en la quantificació de la quota 
íntegra primària de la present taxa 

 
 
II. Quota íntegra primària: estimació objectiva 
 
* El D. Leg. 2/2010, amén de diferenciar entre els tipus específics per minut i per 
any, diferencia entre els tipus específics segons es refereixen a recintes oberts o 
tancats. 
 
A l'Avantprojecte no es contempla aquesta segona classificació i la fixació que fa 
dels tipus és molt similar a la que contempla el D. Leg. 2/2010 respecte als recintes 
oberts. 
 
Concretament, els tipus específics per mes en l'estimació objectiva de 
l'Avantprojecte suposen tan sols un increment mitjà de l',17 per 100 respecte als 
contemplats al D. Leg. 2/2010 respecte als recintes oberts [{(33,80 + 135,11 + 
540,80 + 236,80) x 100}/(33,40 + 132,62 + 535,49 + 233,84) = 101,171; 101,171 -
100 =  1,171]. Idèntic increment mitjà de l'1,7 per 100 s'observa en els tipus 
específics per any aplicables als recintes oberts en l'estimació objectiva [{(768,73 + 
1.473,92 + 5.899,68 + 2.581,11) x 100}/(364,43 + 1.457,70 + 5.830,80 + 2.550,98) = 
101,171; 101,171 -100 =  1,171] 
 
Això fa preveure que quan es tracti de recintes oberts es mantindrà similar 
recaptació amb una lleugera tendència a l'alça de l'1,71 per 100 
 
En efecte, si tenim en compte que al 2013 es van facturar 281,30 e. per recintes 
oberts en estimació objectiva, cal estimar que amb les tarifes de l'Avantprojecte 
l'increment de la recaptació serà de 3,29 e. (281,30 x 1,17 per 100 = 3,291), xifra 
aquest que es pot considerar menyspreable als efectes del presents càlculs.  
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Ara bé, s'ha de tenir en compte que quan es tracte de recintes tancats el D. Leg. 
2010 contempla uns tipus específics que de mitjana són superiors als aplicables en 
els recintes oberts, mitjana que es xifra en un 33,33 per 100 respecte als tipus 
específics per mes  [{(44,54 + 178,16 + 712,65 + 311,79) x 100}/(33,40 + 132,62 + 
535,49 + 233,84) = 133,334; 133,334 -100 =  33,334]. Idèntic increment mitjà del 
33,33 per 100 s'observa en els tipus específics per any aplicables en recintes tancats 
en l'estimació objectiva [{(485,90 + 1.943,60 + 7.774,40 + 3.401,30) x 100}/(364,43 + 
1.457,70 + 5.830,80 + 2.550,98) = 133,333; 133,333 -100 =  33,333]. Doncs bé, 
aquest increment del 33 per 100 no succeeix a l'Avantprojecte per la senzilla raó que 
als recintes tancats se'ls hi apliquen els mateixos tipus que als recintes oberts.  
 
Això provoca necessàriament una disminució de la recaptació en l'Avantprojecte 
quan es tracte de recintes tancats.  
 
Si tenim en compte que al 2013 es van facturar 9.572,81 e. per recintes tancats en 
estimació objectiva cal presumir que aquesta quantitat disminuirà en un 33,33 per 
100, el que dóna un decrement de 3.190,62 e.  ( 9.572,81 x 33,34% de id. = 
3.190,617).  
 
* En suma, entenem que les tarifes contemplades a l'Avantprojecte respecte a a 
l'estimació objectiva de la present taxa suposaran un decrement de la quota íntegra 
primària que estimem en 3.190,62 e.  
 
 
III. Quota íntegra reduïda: estimació directa  
 
Les dues reduccions que es contemplen a l'Avantprojecte respecte a la quota íntegra 
de l'estimació directe, són idèntiques a les que contempla el D. Leg. 2/2010, cosa 
per la qual estimem que la seva incidència serà nul·la. 
 
 
IV. Quota íntegra bonificada: estimació objectiva 
 
La bonificació que es contemplen a l'Avantprojecte respecte a la quota íntegra de 
l'estimació objectiva, és idèntica a la que contempla el D. Leg. 2/2010, cosa per la 
qual estimem que la seva incidència serà nul·la. 
 
 
V. Corol·lari 
 
D'acord amb l'anterior tenim el següent esquema: 
 
I.            - 54,07 e. 
II.     -  3.190,62 e. 
III.               ---       
IV.               --- 
Tot.   -  3.244,69 e. 
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De tal manera, doncs, que la previsió és que el mecanisme quantificador contemplat 
a l'Avantprojecte provoqui una lleugera disminució d'ingressos que es pot quantificar 
en  - 3.244,69 e., el que representa un decrement del 14,42 per 100 [( -  3.244,69 e. 
x 100) / 22.500 = 14,420]. 
 
 

 
CAPÍTOL CINQUÈ 
TAXES PER SERVEIS I ACTIVITATS ADMINISTRATIVES 
 
 
I) METODOLOGIA 
 
1) PLANTEJAMENT 

 
La metodologia per a calcular l’import de les taxes per serveis i activitats 
administratives ha de partir necessàriament del cost del servei o activitat o, en el seu 
defecte, del valor de la prestació rebuda, la qual cosa únicament succeeix en els 
casos excepcionals en que tal valor sigui molt superior al cost (cfr. l'article 7.3 de la 
Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats 
autònomes, l’article 1-2-8.1 del D. Leg. 3/2008, de 25 de juny, pel que s’aprova el TR 
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i l’article 19 de la 
Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics. En el mateix sentit es pronuncia 
l’article 24.2 del RDLeg. 2/2004, pel que s’aprova el TR de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals). 

 
Fixem-nos que, en tot cas, és necessari saber el cost del servei o activitat, ja sigui 
perquè aquest és el límit màxim legal de quantificació, ja sigui perquè hem de 
justificar que el límit màxim passa a ser el valor de la prestació rebuda arrel de que el 
cost del servei és comparativament molt escàs. 
 
 
2) ESTIMACIÓ DE COSTOS 
 
2.1) Concepte  
 
El cost del servei o de l’activitat adaptat a la vigent normativa es pot definir dient que 
és l’import previsible de prestacions i de béns aplicats al funcionament del servei i 
activitats públiques, mesurat i valorat mitjançant les despeses directes i indirectes, 
les amortitzacions tècniques i altres factors necessaris per a garantir el manteniment 
i desenvolupament raonable del servei o de l’activitat imputables en un temps 
determinat, independentment de l’ens que els suporti  i exclosos prèviament els que 
hagin estat sufragats amb contribucions especials. 
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2.2) Classes 
 
a) Esquema 
 
Tradicionalment, els costos s’han cenyit a les despeses pressupostàries i a les 
amortitzacions tècniques. 

 
No obstant, en supòsits justificats també es podrien tenir en compte altres costos 
diferents a les despeses pressupostàries i a les amortitzacions tècniques, sempre i 
quan fossin necessaris per al manteniment i el desenvolupament raonable del servei 
o activitat.  

 
Pel que fa a les taxes de les que ens ocuparem en el present estudi, hem advertit 
que aquests altres costos són menyspreables, i, per tant, ens centrarem en els 
costos tradicionals, és a dir, les despeses pressupostàries i les amortitzacions 
tècniques. Costos que, segons la seva vinculació immediata o mediata amb el servei 
o activitat, s’han classificat en directes i en indirectes. 
 
 
b) Costos directes 
  
Els costos directes són aquells que s’identifiquen plenament amb el servei o activitat 
de que es tracti.   
 
Un cop localitzats, la seva quantificació no sol generar ulteriors dificultats. 
 
Pel que fa a les taxes de les que ens ocuparem en el present estudi, partim de la 
informació que ens ha estat facilitada per Ports de la Generalitat. 
 
 
c) Costos indirectes 
 
Els costos indirectes són aquells que només s’identifiquen parcialment amb el servei 
o activitat ara estudiat.  
 
La seva localització i quantificació ja pot ser més dificultosa. 
 
Pel que fa a les taxes de les que ens ocuparem en el present estudi, hem advertit 
que els costos indirectes es centren en el anomenats generals, és a dir, el comuns a 
tot l’ens considerat en el seu conjunt. 
 
 
2.3) Mètode abreujat per a calcular els costos indirectes generals 
 
a) Variables a tenir en compte 
 
A la vista del nivell de concreció de la comptabilitat analítica de Ports de la 
Generalitat, creiem que el mètode més adequat per a calcular els costos indirectes 



 
 
 
 
 

    
147

 
 
 

 

generals de les taxes que ens ocupen és l’abreujat.  
 
Es tracta d’un mètode estudiat per la doctrina [cfr. E. García i Alegre: <Estudi i 
procediment per a determinar “El preu” en el sector públic>, en documentació del 
curs sobre Precios públicos: Política de Tarifas y tasas, organitzat per l’Institut 
Valencià d’Investigacions Econòmiques (sota la direcció del Dr. G. López 
Casasnovas), València, setembre de 1993], i que nosaltres, en treballs previs, ja hem 
proposat la seva aplicació, tot i advertint quin és el seu grau de precisió (cfr. J. Pagès 
i Galtés: La memòria economicofinancera de les taxes i preus públics per serveis i 
activitats, Ed. Marcial Pons-Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 
1999, pp. 140 i ss).  
 
Aquest mètode té en compte tres variables: 
 
di: Les despeses imputades al servei o activitat de que es tracti. Aquestes coincidiran 
amb els costos directes que s’identifiquin plenament en cadascun del servei o 
activitat. A destacar que el terme <despesa> s’utilitza en un sentit ampli, incloent 
també les amortitzacions. 
 
dt: Les despeses totals de l’ens. En un sentit ampli, les despeses de Ports de la 
Generalitat al Pressupost de l'exercici de 2014 es xifren en 14.467.262,07 e. 
 
Ara bé, segons s'explicita per la doctrina que tracta d'aquesta temàtica, el seu 
còmput indiscriminat provoca un resultat imprecís donat, fonamentalment, perquè té 
en compte despeses pressupostàries que no són costos i exclou costos que no són 
despeses. Concretament s'explica que quan es tracte del còmput de les despeses 
totals de l'ens com a base de repartiment en el mètode abreujat, les imprecisions 
deriven de: <Prendre com a base de repartiment la totalitat de despeses 
pressupostàries de la corporació (gt), ja que, segons s'ha dit, hi ha despeses 
pressupostàries que no són costos (les inversions i transferències reals, i els actius i 
passius financers) i costos que no són despeses (les amortitzacions tècniques)> (cfr. 
J. Pagès, La memòria..., p. 142). 
  
D'aquí que, tal i com ja es va fer en la memòria precedent, s'excloguin de la base de 
repartiment les despeses financeres, les transferències, les inversions i els passius 
financers. Tan mateix, pel que fa a les amortitzacions tècniques, també s'exclouen de 
la base de repartiment donat que, seguint de nou la memòria precedent, optem per 
centrar-les en les amortitzacions tècniques de cada servei en particular, és a dir, en 
la despesa imputada directament (di). 
D'aquesta manera les despeses totals com a base de repartiment (dt) es veuen 
reduïdes als capítols  I (despeses de personal, amb un import de 2.565.029,41 e.) i II 
(despeses en béns corrents i serveis, amb un import de 4.024.518,42 e.), les quals 
es xifren en un total de 6.589.547,83 e. (2.565.029,41 +  4.024.518,42 = 
6.589.547,83) 
  
dmg: Les despeses medials generals en el mètode abreujat s’identifiquen amb el 
conjunt de les despeses per personal i per béns corrents i serveis de l’ens.  
 



 
 
 
 
 

    
148

 
 
 

 

Ara bé, com que, d'acord amb les correccions que hem fet per tal de donar-li major 
precisió resulta que aquestes despeses coincideixen amb les despeses totals de 
l'ens que prenem com a base de repartiment, resulta obligat fer una doble correcció 
per tal mantenir la lògica intrínseca del mètode abreujat.  
 
La primera correcció estreba en partir d’una dada objectiva com és que en la 
normalitat dels casos les despeses per personal i en béns i serveis són un 
percentatge de les despeses totals que sol rondar el 70 per 100 (cfr. J. Pagès i 
Galtés: La memòria..., p. 141). Per tant, el més lògic és considerar que en el cas que 
ens ocupa les despeses medials generals són un 70 per 100 de les despeses totals. 
Concretament es fixaran en  4.612.683,48 e.  (70% de 6.589.547,83 = 
4.612.683,481) 

 
La segona correcció també parteix d’una dada objectiva. I és que el mètode abreujat 
sol tenir una desviació que es pot xifrar en l’1,69% per cada punt percentual en què 
els costos medials generals deduïts del mètode abreujat superen els costos imputats 
directament. Això és el que es desprèn dels supòsits teòrics que es van estudiar en 
J. Pagès (La memòria..., pp. 133 a 142), on, en diversos serveis, als costos imputats 
directament que suposaven el 42,86% dels costos medials generals xifrats amb el 
mètode abreujat els hi corresponia la correcció del 72,40% per tal d’adequar-los als 
costos medials generals xifrats en el mètode més precís basat en l’import dels costos 
ja imputats als diferents centres medials. La qual cosa es pot corregir mitjançant 
l’aplicació de l’1,69% de disminució dels costos medials objectius calculats 
abreujadament per cada punt percentual en que aquests costos superin els costos 
imputats directament al servei o activitat de que es tracti [(1% x 72,40%) / 42,86% = 
1,69%]. 
 
En els casos que ens ocupa advertim que aquesta desviació sempre és de 42,86 
punts percentuals, i, per tant, la correcció consistirà en la reducció del 72,43 % 
(42,86 x 1,69 = 72,433). 
 
 
b) Formula 
 
D’acord amb això, i amb aquestes variables es realitza un complex càlcul matemàtic, 
justificat en les publicacions abans esmentades, del qual nosaltres extractarem el 
resultat final:   
 
1.- Primer de tot s’obtenen dues magnituds (A i B) mitjançant les fórmules següents: 
 
1.1.- Magnitud A: (di x dmg) / dt 
 
En el present estudi tindrem el següent: 
Magnitud A = (di x  4.612.683,48) / 6.589.547,83  
 
 
1.2.- Magnitud B: dmg / dt 
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En el present estudi tindrem el següent: 
Magnitud B =  4.612.683,48 / 6.589.547,83  = 0,70 
 
 
2.- Seguidament es relacionen ambdues magnituds per obtenir el cost medial 
general imputat al servei o a l’activitat de què es tracti: 
                            
                                                                                             A 
 Cost general imputat al servei o activitat = ----------------------   
                                                                                  [A – (A x B)] / A 
  
En el present estudi tindrem el següent: 
                           
                                                    A 
            Cost general = --------------------------------     
                                         [A – (A x 0,70)] / A 
 
 
3.- Correcció del cost general imputat al servei o activitat. 
 
Com que la diferència entre la despesa imputada directament (di) i el cost general 
calculat de forma abreujada (cmg) serà del 42,86% [(di x 100) / cmg = 42,857], 
resultarà aplicable la correcció del 72,43% (1,69 x 42,86 = 72,433]. De tal manera 
que: 
 
 Cost general corregit = cmg -  72,43% de id.  
 
 
2.4) Cost total 
 
El cost total per a cada servei o activitat serà la suma dels següents conceptes de 
costos: 
 
 1. Costos directes:  
  1.1. Despeses de personal. 
  1.2. Despeses en béns i serveis. 
  1.3. Amortitzacions tècniques. 
 2. Costos indirectes generals. 
 
 
3) ESTIMACIÓ D’INGRESSOS. LA TARIFA TEÒRICA DEL PUNT MORT DE 
L’ACTIVITAT 
 
Junt als costos s’ha de computar l’estimació dels ingressos de cada servei o activitat 
subjecte a taxa. 
 
Com explica la doctrina (cfr. J. Pagès, La memòria..., pp. 169 a 173), per a realitzar 
aquest càlcul hem de partir de la tarifa que es pretén establir i combinar-la amb les 
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dades de que es disposen. 
 
Íntimament unit a l’estimació d’ingressos està el concepte de tarifa teòrica del punt 
mort de l’activitat. 
 
El punt mort de l’activitat es produeix quan, en relació a un servei o a una activitat 
concreta, s’igualen els ingressos previstos per la figura financera als costos, de tal 
manera que el servei o l’activitat no generi ni pèrdues ni beneficis, o dit d’una altra 
manera, quan els recursos generats per la figura financera han remunerat justament 
els costos totals que hi ha hagut durant l’exercici. 
 
Doncs bé, la tarifa teòrica del punt mort de l’activitat és la que ens dóna el llindar de 
rendibilitat segons el qual l’import recaptat cobreixi tots els costos. 
 
Un cop concretada l’esmentada tarifa teòrica, ja es possible fixar la tarifa positiva 
amb un precisió considerable.  
 
 
 
II. LES TAXES EN PARTICULAR 
 
 
1) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA BÀSCULA -TP1- 
 
 
1.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 

 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la determinació del pes de les 
mercaderies i vehicles mitjançant les bàscules de titularitat de l’Administració 
Portuària > (art. 190 de l'Avantprojecte, reiterant el redactat de l'art. 84 del RD Leg. 
2/2010).  
 
El precedent normatiu d’aquesta taxa el trobem a la figura de la Tarifa E-1: utilització 
de maquinària i utillatge portuari.  
 
 No es preveuen supòsits de no subjecció ni d’exempció. 
 
 
1.2)  Quantificació  
 
El seu mecanisme quantificador consisteix en una escala de tipus específics que 
atès exclusivament al tipus d'objecte pesat (cfr. arts. 193 i 194 de l'Avantprojecte).96 
El seu resultat ens dóna la quota íntegra 

                                      
96 A la tarifa E-1, el preu per pesada era de 3,55 e. al 2007 i de 3,62 e. al 2008. 

 A l'art. 88 del D. Leg. 2/2010, es contempla es una escala de tipus específics localitzats per una tarifa de doble 
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(1) 
Tipus específic 

x 
cada pesada amb mercaderies procedents i/o amb destí a la instal·lació portuària en 

jornada ordinària 
 

(2) 
Tipus específic 

x 
cada pesada amb mercaderies alienes a la instal·lació portuària en jornada ordinària 

 
(3) 

Tipus específic 
x 

Altres objectes en jornada ordinària 
 
 

1.3) Estudi economicofinancer 
 
a) Plantejament 
 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En el cas que ens ocupa, el tipus de gravamen és una quantia fixa que es multiplica 
per la base consistent en el número de pesades. El tipus de gravamen ve localitzat 
en  una tarifa d'única entrada integrada pel tipus d’objecte pesat. 

 
Seguint amb termes dogmàtics, cal concloure que estem davant d’un tipus específic 
que, un cop localitzat a la tarifa, s’aplica a una base d’un únic paràmetre. 

 
Per a concretar quin ha de ser l’import del tipus específic cal saber, en primer lloc, la 
quota a la que hem d’arribar arrel de la seva aplicació.  

 
Aquesta quota ens ve predeterminada per llei, quan ens diu que l’import de les taxes 
per serveis i activitats administratives no pot excedir del cost del servei o activitat o, 
en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda  la qual cosa únicament succeeix 
en els casos excepcionals en que tal valor sigui molt superior al cost (cfr. l’article 7.3 
de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats 
autònomes i l’ art. 19 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics). 

                                                                                                                      
entrada que atén al tipus d'objecte i al tipus de jornada (ordinària o extraordinària). 
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b) El cost del servei o activitat 
 
I. Costos directes 
 
Segons les dades que ens facilita Ports, els costos directes pel servei de la bàscula 
es limiten a les despeses de personal i a l’amortització. 
     
I.a.- Despeses de personal. 
 
Segons la informació que ens ha estat facilitada per Ports:  
 
1.- El cost de personal per a la realització de les tasques objecte de la present taxa 
es centren en la feina que realitzen 3 guardamolls.  
 
2.- Aquesta feina es concreta en 1.633 hores/any de feina segons conveni, amb un 
import de 32.536,06 e., encara que la seva dedicació a la tasca del servei de bàscula 
es pot estimar en el 15% del seu horari laboral, amb la qual cosa tenim un cost de 
personal per aquest servei de 14,641,23 e. anuals [32.536,06 e. x (3 guardamolls x 
15 % de id.) = 14.641,227)]. 
  
 
 I.b.- Amortitzacions tècniques. 
 
Segons la informació que ens ha estat facilitada per Ports la dotació per amortització 
al 2013 és de 6.000,00 e. anuals. 
  
 
 I.c.- Total costos 
 
  14,641,23 e. 
        +    6.000,00 e. 
   ------------------------ 
            20.641,23 e. 
 
II.- Costos generals. 
 
D’acord amb el mètode abreujat, la quantificació dels costos generals consisteix en 
combinar tres variables: 
 
- cmg: Els costos medials generals a computar es xifren en 4.612.683,48 e.  

 
- dt: La despesa total de l’ens a computar és de 6.589.547,83 e.  

 
- di: La despesa imputada directament al servei o activitat és de 20.641,23 e.  
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D’aquesta manera, el cost medial general imputat al present servei o activitat sorgirà 
de les equacions següents: 

 
A = (20.641,23 x 4.612.683,48) / 6.589.547,83 = 14.448,86 
B = 4.612.683,48 / 6.589.547,83 = 0,70 
                                                    

                                14.448,86 
Cost general = --------------------------------------------------------- = 48.162,87 e.   

                                      [14.448,86 – (14.448,86 x 0,70)] / 14.448,86 
 
Com que la diferència entre la despesa imputada directament (20.641,23 e.) i el cost 
general calculat de forma abreujada (48.162,87 e.) és del 42,86% [(20.641,23 x 100) 
/ 48.162,87 = 42,857], resultarà aplicable la correcció del 72,43% (1,69 x 42,86 = 
72,433]. De tal manera que: 
 
 Cost general corregit = 48.162,87 e. -  72,43% de id. = 13.278,50 e.  
 
 
IV.- Total:          20.641,23 e. 
                      +  13.278,50 e. 
                   ----------------------- 
                          33.919,73 e. 
 
 
 
c) Tarifa teòrica del punt mort de l’activitat 
 
Segons la informació que ens ha estat facilitat per Ports, el número de pesades a 
l’any 2013 va ser de 7.844.  

 
Si el cost del servei és de 33.919,73 e., tenim una mitjana de 4,32 e. per pesada  ( 
33.919,73 e. / 7.844 pesades = 4,324 e/pesada). Aquesta és, doncs, la tarifa teòrica 
del punt mort de l’activitat. 
 
 
d) Tarifa positiva  
 
Els criteris que seguirem per determinar la tarifa seran:  
 

1.- En base al principi de continuïtat, es procurarà que les quanties resultants 
siguin similars a les que ja ve aplicant Ports de la Generalitat. A destacar que 
actualment totes les pesades es fan en jornada ordinària i que la pràctica totalitat (el 
99,85 per 100) són amb mercaderies procedents o amb destinació a la instal·lació 
portuària, xifrant-se la seva tarifa en 3,84 e./pesada.  

 
 2.- Pel tipus d’objecte pesat, com que la pesada amb mercaderies és la més 
pròpia de l’activitat portuària ha de ser menys gravada que la de la resta d’objectes. 
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 3.- La pesada amb mercaderies procedents i/o amb destí a la instal·lació 
portuària ha de ser menys gravada que la pesada amb mercaderies alienes a la 
instal·lació portuària, puix aquelles afavoreixen més que aquestes el trànsit de la 
instal·lació portuària on es realitza la pesada. 
 
 4.- D’acord amb aquests criteris, creiem raonable partir de la tarifa del punt 
mort de l’activitat (4,32 e.), disminuint-la en un 10 % quan es tracti de <pesades amb 
mercaderies procedents i/o amb destí a la instal·lació portuària>. De tal manera que 
el tipus aplicable serà de 3,89 e. (4,32 – 10% de id. = 3,888). Aquest serà el tipus 
que prendrem com a referència per a calcular els restants. 
 

  5.- En les <Pesades amb mercaderies alienes a la instal·lació portuària>, es 
proposa que el tipus sigui el de referència (3,89 e.) augmentat en un 5 %, seguint la 
proporció que es contempla a la vigent normativa. De tal manera que el tipus 
aplicable serà de 4,08 e. (3,89 + 5% de id = 4,084). 

 
6.- En els <Altres objectes> es proposa que el tipus sigui la mitjana dels 

pesats de mercaderies en l’esmentada jornada incrementada en un 5%, seguint la 
proporció que es contempla a la vigent normativa. De tal manera que el tipus 
aplicable serà  4,18 e. [{(3,89 + 4,08) / 2} + 5% de id. = 4,184].   

 
 

D’acord amb l’anterior, es proposa la següent tarifa: 
 
 
Tipus d’objecte pesat                      Tipus específic per pesada 
 
Pesada amb mercaderies    
procedents i/o amb destí a la  
instal·lació portuària                                                   3,89 e.                                             
 
Pesada amb mercaderies alienes a 
 a la instal·lació portuària                                           4,08 e.                                            
 
Altres objectes                                                           4,18 e.                                            
 
 
e) Relació ingressos-costos 
 
Segons les dades de que disposem, l’any 2013 es van produir un total de 7.844 
pesades. En la seva totalitat van ser fetes en jornada ordinària i amb mercaderies 
procedents o amb destí a la instal·lació portuària, corresponent 7.832 a mercaderies i 
12 a altres supòsits.  
 
D’acord amb les tarifes que es proposen, les 7.832 pesades amb mercaderies al 
tipus de 3,86 e, donarien una recaptació de 30.231,52 e. (7.832 x 3,86 = 30.231,52), 
mentre que les 12 pesades restants al tipus de 4,15 e. donarien una recaptació de 



 
 
 
 
 

    
155

 
 
 

 

49,80 e. (12 x 4,15 = 49,80). Un total, doncs, de 30.281,32 e. (30.231,52 + 49,80 = 
30.281,32 e).  
 
Xifra aquesta que pràcticament equival a la recaptació del 2013, xifrada en 
30.124,44 e., doncs respecte a aqueixa tan sols suposa un lleuger augment del 0,52 
per 100 [{( 30.281,32 x 100) / 30.124,44} - 100 = 0,520].  
 
Malgrat tot, es tracta d'un augment que serveix per ajustar encara més els ingressos 
als costos del servei, puix essent els ingressos previstos de 30.281,32 e. i els cosos 
previstos de 30.920,23 e., el dèficit tarifari es xifre en termes absoluts en 638,91 e. 
(30.281,32 - 30.929,23 = 638,91), i en termes relatius en el 2,14%  [{30.929,23 x 
100) /30.281,32} - 100 = 2,139] 
 
  
 
2) TAXA DE SEGURETAT PORTUÀRIA –TP2- 
 
 
2.1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable. 

 
<El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la prestació per part de l'Administració 
portuària del servei portuari general d'inspecció, ordenació i control del tràfic de 
persones passatgeres i equipatges, a la zona de servei portuari de competència de 
la Generalitat> (cfr. art. 195 de l'Avantprojecte). 

 
Hi ha que tenir en compte que per a determinar el fet imposable d'un tribut no 
sempre basta examinar el precepte legal específicament destinat a regular-lo, sinó 
que en moltes ocasions <es preciso relacionar todos los artículos y demás preceptos 
jurídicos que afectan a su hipótesis o presupuesto de hecho> (cfr., seguint a Hensel i 
a Kruse, J. Pagès, Manual del IAE, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 80). 

 
Això és el que succeeix en la present taxa, on s'adverteix que el precepte on es 
regula el fet imposable ve delimitat pels preceptes on es regulen els elements 
quantificadors de la taxa en els següents termes: 

 
<1. Els elements de quantificació d'aquesta taxa són el nombre de persones 

passatgeres. 
 2. La modalitat de passatge és en règim de creuer turístic.> (art. 198 de 

l'Avantprojecte). 
 

Per tant, el fet imposable es circumscriu als passatgers en règim de creuer turístic.  
 

El seu antecedent és l'article 89 del RD Leg. 2/2010. 
 

No es preveu cap supòsit de no subjecció ni d’exempció.  
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2.2) Quantificació 
 
El seu mecanisme quantificador consisteix en l'aplicació d'un tipus específica a la 
base imposable constituïda pel nombre de persones passatgeres en règim de creuer 
turístic (cfr. art. 199 de l'Avantprojecte, seguint l'art. 93 del RD Leg. 2/2010). És a dir, 
de forma esquemàtica: 

 
Tipus específic 

x 
passatgers en règim de creuer turístic 

 
 
2.3) Estudi economicofinancer 
 
a) Plantejament 
 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 
 
En la present taxa, el tipus de gravamen és específica, al consistir en una quantia 
fixa que es multiplica pel número de passatgers, magnitud aquesta que es configura 
com una base imposable apecuniària. 

 
Com ja hem dit a l’apartat I), el primer pas per a la quantificació de les taxes per 
serveis i activitats és determinar els seus costos.  

 
En el present cas, els costos es donen essencialment al Port de Palamós, puix és on 
es concentra l'activitat de creuers turístics i, per tant, el servei de seguretat gravat 
per aquesta taxa. 

 
 

b) El cost del servei o activitat 
 
I. Costos directes: Despeses de personal 
  
Segons les dades que ens facilita Ports, els costos directes pel servei de la bàscula 
es limiten a les despeses de personal, puix els béns i serveis utilitzats són els 
generals i l’amortització de béns específics és inexistent en la mesura que els 
elements amortitzables que es van adquirir per destinar-los al servei eren de segona 
mà i hores d’ara ja estan totalment amortitzats. 
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Limitant-nos, doncs a les despeses de personal, tenim que segons les dades que 
ens han estat facilitades per Ports, les despeses per sous i salaris afectes a la 
seguretat gravada són els equivalents al d'un oficial, que ascendeixen a 22.167,00 e.  
  

 
II. Costos generals. 
 
D’acord amb el mètode abreujat, la quantificació dels costos generals consisteix en 
combinar tres variables: 
 
- cmg: Els costos medials generals a computar es xifren en 4.612.683,48 e.  
 
- dt: La despesa total de l’ens a computar és de 6.589.547,83 e.  
 
- di: La despesa imputada directament al servei o activitat és de 22.167,00 e.  

  
D’aquesta manera, el cost medial general imputat al present servei o activitat sorgirà 
de les equacions següents: 

 
A = (22.167,00 x 4.612.683,48) / 6.589.547,83 = 15.516,90 
B = 4.612.683,48 / 6.589.547,83 = 0,70 
                                                    

                              15.516,90 
Cost general = --------------------------------------------------------- = 51.723,00 e.   

                                      [15.516,90 – (15.516,90 x 0,70)] / 15.516,90 
 
Com que la diferència entre la despesa imputada directament (22.167,00 e.) i el cost 
general calculat de forma abreujada ( 51.723,00 e.) és del 42,86% [(22.167,00 x 100) 
/ 51.723,00 = 42,857], resultarà aplicable la correcció del 72,43% (1,69 x 42,86 = 
72,433]. De tal manera que: 
 
 Cost general corregit = 51.723,00 e. -  72,43% de id. = 14.260,03 e.  
 
 
IV.- Total:          22.167,00 e. 
                      +  14.260,03  e. 
                   ----------------------- 
                          36.427,03 e. 
 
 
c) Tarifa teòrica del punt mort de l’activitat 

 
Segons la informació que ha estat facilitada per Ports, es preveu que el número de 
passatgers en règim de creuer turístic arribi fins a 35.000. Dividint per aquest número 
de passatgers el cost total del servei  (36.427,03 e.), surt una tarifa teòrica del punt 
mort de l'activitat de 1,04 e, (36.427,03/ 35.000 = 1,040). 
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d) Tarifa positiva 
 
La tarifa positiva, és a dir, la tarifa prevista per la norma, s’ha d’establir partint de la 
tarifa teòrica.  
 
Si ens cenyíssim exclusivament a la tarifa teòrica, la tarifa positiva hauria de ser de 
1,04 e.  
 
Ara bé, el cert és que això provocaria un considerable augment de la tarifa positiva si 
la comparem amb la vigent, puix segons la informació que ens ha estat facilitat per 
Ports, al 2013 el número de passatgers en règim de creuer turístic va ser de 30.625 
que, amb una quota de 0,67 e. va donar uns ingressos per aquesta taxa de 20.519 
e. ( 30.625 x 0,67 = 20.519). 
 
Si ens fixem, entre la tarifa teòrica (1,04 e) i la tarifa actualment vigent (0,67 e.), 
media una diferència absoluta de 0,37 e. (1,04 - 0,67 = 0,370), que ens termes 
relatius representa un increment de la tarifa positiva actualment vigent en un 55,22 
per 100 [{(1,04 x 100) / 0,67} - 100 = 55,223]. 
 
El principi de continuïtat que, en ares al principi de seguretat jurídica, pretenem 
seguir en l'elaboració de la present memòria, impulsa rebutjar tan exagerat 
increment de les tarifes i, per tant, es proposa que es mantingui la tarifa actualment 
vigent, cosa que s'ajusta a la legalitat en tant en quant per a les taxes no hi ha límit 
mínim de quantificació, sinó màxim, el qual, com es obvi, no es supera al fixar-se 
una tarifa deficitària.  
 
Conseqüentment, es proposa que la tarifa positiva no coincideixi amb la tarifa 
teòrica, sinó que sigui inferior per tal de fer-la coincidir amb la vigent, que és de 0,67 
e. 
 
 
e) Relació ingressos-costos 
 
D'acord amb l'anterior, tenim que amb una previsió de 35.000 passatgers als que 
se'ls hi apliqui la tarifa de 0,67 e., la recaptació serà de 23.450,00 e. (35.000 x 0,67 = 
23.450,000). 
 
Aquesta recaptació dóna per cobrir àmpliament els costos directes  (que 
ascendeixen a 22.167,00 e), però no la resta de costos que, com sabem, són els 
costos generals (amb un import de  14.260,03 e.) 
 
De tal manera, doncs, que una part important d'aquests costos generals, 
concretament 12.977,03 e. [23.450 - (22.167,00 + 14.260,03) = - 12.977,03] hauran 
de ser coberts amb recursos generals, amb recursos no generats per la present taxa. 
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CAPÍTOL SISÈ 
TAXA PEL SERVEI PORTUARI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DELS RESIDUS 
GENERATS PELS VAIXELLS 
 
 
I) METODOLOGIA 
 
1) Plantejament 
 
Com a qüestió prèvia a la fixació de les bases metodològiques per redactar la 
memòria economicofinancera de la present figura, resulta convenient examinar la 
seva naturalesa jurídica puix, a diferència de les figures que ja hem estudiat en els 
capítols precedents, precisa aclarir alguns aspectes que són determinants per la 
tasca que ens ocupa. 
 
El primer pas és considerar l'origen jurídic de la present taxa, que es troba a la 
normativa comunitària sobre les tarifes percebudes per les deixalles generades per 
bucs.  
 
 
2) Qüestió prèvia: la naturalesa de la taxa 
 
2.1) Les tarifes percebudes per les deixalles generades per bucs. Normativa 
europea i transposició a l'Estat espanyol 
 
La normativa europea que ens afecta es centra a la Directiva 2000/59/CE del 
Parlament europeu i del Consell de 27 de novembre de 2000 sobre instal·lacions 
portuàries receptores de deixalles generades per bucs i residus de càrrega, on en el 
seu article 8 se'n ocupa de les tarifes percebudes per les deixalles generades per 
bucs.  
 
L'esmentada Directiva europea ha estat traslladada a l'ordenament intern de l'Estat 
espanyol mitjançant el RD 1381/2002, de 20 de desembre, sobre instal·lacions 
portuàries de recepció de deixalles generades pels bucs i residus de càrrega, on en 
el seu article 8 també se'n ocupa de les esmentades tarifes. 
 
A destacar que, segons explica la doctrina (cfr. J. Pagès, <El concepto de tarifa en la 
LGT de 2003>, a Civitas-REDF, núm. 126, 2005, p. 354), el terme <tarifa> és 
<adogmàtic>, i per tant, apriorísticament no compte amb una definició clara. Cosa 
per la qual, quan una norma utilitza el terme tarifa no resta altre remei que examinar 
cas per cas a què es refereix exactament.  
  
Per això, resulta imprescindible examinar els esmentats preceptes on es contempla 
la tarifa de la que portem causa. Essent que del seu anàlisi es dedueixen les 
següents notes bàsiques:   
 
1.- Finalitat.  
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D'acord amb  Directiva  2000/59/CE, els Estats estan obligats a exigir el pagament 
de tarifes als bucs amb la finalitat de sufragar els costos de les instal·lacions 
portuàries receptores de les deixalles que generin (cfr. art. 8.1)  
 
Pel que fa a l'Estat espanyol, ja hem apuntat que aquesta Directiva ha estat 
traslladada en virtut del RD 1381/2002, d'on cal ara destacar que les seves 
disposicions seran també d'aplicació a les Comunitats autònomes (cfr. art. 3 i pgf. 
tercer de l'Exposició de Motius).   
 
2.- Obligació de pagament.  
 
D'acord amb la Directiva  2000/59/CE, l'obligació de pagament de dites tarifes a 
càrrec dels bucs serà amb independència de l'ús real que facin de les instal·lacions 
[cfr. art. 8.2.a)]. 
 
Criteri que es ratifica al RD 1381/2002 [cfr. art. 8.2.a)]. 
 
3.- Configuració.  
 
D'acord amb  Directiva  2000/59/CE, aquestes tarifes poden arbitrar-se de dues 
maneres: (i) Incorporant-se als drets portuaris; o, (ii) com una tarifa normalitzada 
específica de deixalles. 
 
En canvi,  el RD 1381/2002 tan sols contempla la segona opció, és a dir, arbitrar les 
tarifes com una tarifa normalitzada específica de deixalles. 
 
Això implica que la normativa espanyola rebutja l'opció contemplada per la normativa 
europea consistent en que les tarifes que ens ocupen s'incorporin als drets portuaris, 
és a dir, que es sumin com un cost més per al càlcul de les figures preexistents 
destinades al finançament dels ports. De tal manera, que a l'Estat espanyol tan sols 
s'estima com a vàlida l'opció comunitària consistent en regular una tarifa 
normalitzada específica de deixalles. Tarifa normalitzada específica de la que 
tractarem acte seguit. 
 
  
2.2) L'aplicació de la tarifa normalitzada específica de deixalles en les 
normatives estatal i andalusa. 
 
Com hem apuntat, de les dues opcions que presenta la normativa europea sobre la 
tarifa destinada a la recuperació dels costos per les deixalles que generen els bucs, 
la normativa de l'Estat espanyol tan sols contempla l'opció relativa a la  tarifa 
normalitzada específica de deixalles.  
 
Es tracta d'una tarifa específica, el que implica que ha de tenir la seva pròpia 
singularitat front els drets portuaris que s'exigeixin.  
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En aquest marc, i només per a que ens serveixi com a punt de referència, no estarà 
de més examinar la normativa portuària estatal. Tan mateix també examinarem la 
normativa portuària andalusa donat que parteix d'un plantejament diferent. 
 
 
a) Ports de l'Estat 
 
En Ports de l'Estat es contempla una <tarifa fixa> encara que, des d'un punt de vista 
dogmàtic, és una tarifa variable, puix consisteix, essencialment, en l'aplicació d'un 
tipus de gravamen específic (anomenat quantia bàsica -R-, amb un import de 80 e.) 
a una base imposable que pondera les unitats d'arqueig brut (GT) xifrant-se en un 
coeficient que va del 1,50 al 24,00 (cfr. art. 132.8 RD Leg. 2/2011, de 5 de setembre, 
pel que s'aprova el Text refós de la llei de ports de l'Estat i de la Marina Mercant).  
 
En tot cas, el més rellevant als nostres efectes és que, seguint el criteri de la 
Directiva europea: 
 
(i) A la legislació de Ports de l'Estat s'estableix l'obligatorietat del cobrament de 
l'esmentada tarifa als vaixells que atraquin en cada escala en el port <facin o no ús 
del servei de recepció de rebuig>. 
 
(ii) Es tracta d'una tarifa específica, gaudint de la seva pròpia singularitat front els 
drets portuaris que s'exigeixin, donat que es tracta d'una figura financera totalment 
independent de les altres que s'exigeixen a l'àmbit portuari estatal. 
 
 
b) Ports d'Andalusia 
 
En Ports d'Andalusia, es contempla un <recàrrec> pel finançament  de mesures de 
desenvolupament sostenible, consistent en aplicar un tipus percentual proporcional 
(el 3 per 100) a la base imposable representada per la quota a satisfer per 
determinades taxes portuàries (les taxes de buc, pesca fresca i d'embarcacions 
esportives o d'esbarjo) [cfr. art. 62.1 Llei 21/2007, de 18 de desembre, de règim 
jurídic i econòmic dels ports d'Andalusia]. 
 
En tot cas, el més rellevant als nostres efectes és que, seguint el criteri de la 
Directiva europea: 
 
(i) A la legislació de Ports d'Andalusia s'estableix l'obligatorietat del cobrament de 
l'esmentat recàrrec <se haga o no uso del servicio de recepción de desechos 
generados por embarcaciones>. 
 
(ii) Es tracta d'una tarifa específica, gaudint de la seva pròpia singularitat front els 
drets portuaris que s'exigeixin, donat que al tractar-se d'un recàrrec sobre altres 
taxes, es pot considerar una figura financera que, si bé no és totalment independent 
de les altres que s'exigeixin a l'àmbit portuari andalús, sí que gaudeix d'una clara 
autonomia al tenir el seu propi tipus de gravamen i la seva pròpia finalitat. 
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2.3. La tarifa normalitzada específica com prestació patrimonial de caràcter 
públic 
 
Com explica la doctrina científica (cfr P.F. Navarro Fernández, <La nueva regulación 
de las tasas portuarias contenida en la Ley 48/2003, de 26 de noviembiem, de 
Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés 
General>, en la obra colectiva La nueva legislación portuaria, Ed. Atelier-Consorcio 
Zona Franca de Vigo, Barcelona, 2004, p. 144), el concepte de prestació patrimonial 
de caràcter públic a que al·ludeix l'article 31.3 de la Constitució, ve caracteritzat per 
la doctrina constitucional per la concurrència d'aquests tres requisits: 
 
(i) Es una obligació de donar (cfr. STC 233/1999). Cosa que succeeix en la tarifa 
normalitzada específica donat que consisteix en l'obligació de donar una quantitat de 
diners. 
 
(ii) Imposada coactivament (cfr. STC 185/1995). El que també succeeix en la tarifa 
normalitzada específica donat que, d'acord amb la Directiva  2000/59/CE, l'obligació 
de pagament de la tarifa serà amb independència de l'ús real que es faci per part 
dels bucs de les instal·lacions [cfr. art. 8.2.a)]. De tal manera que la voluntat en 
obligar-se per part del titular del buc és nul·la, ja que li ve predeterminada per la 
norma fins al punt que resulta irrellevant que es faci o no ús de les intal·lacions. 
Estem, doncs, davant una clara obligació ex lege al néixer  exclusivament de la 
voluntat del legislador. 
 
(iii) Presenta una inequívoca finalitat pública (cfr. STC 182/1997). Cosa que 
igualment succeeix en la tarifa normalitzada específica donat que d'acord amb  
Directiva  2000/59/CE, la tarifa té com a finalitat sufragar els costos de les 
instal·lacions portuàries receptores de les deixalles que generin els bucs (cfr. art. 8.1)  
 
Cal concloure, doncs, que de la normativa comunitària es desprèn que la tarifa 
normalitzada específica és una autèntica prestació patrimonial de caràcter públic, al 
ser una prestació de donar imposada coactivament i amb una inequívoca finalitat 
pública. Per tant, està subjecte al principi de legalitat contemplat a l'article 31.3 de la 
Constitució.  
  
 
2.4. La tarifa normalitzada específica com a tribut 
 
Es més, també creiem pacífic sostenir que aquesta tarifa constitutiva d'una prestació 
patrimonial de caràcter públic té naturalesa tributària, puix compleix tots i cadascuns 
dels elements que caracteritzen el tribut en el nostre ordenament jurídic. Així, com 
explica la doctrina a la llum de la definició positiva de tribut contemplada a l'article 
2.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (cfr. J. Pagès, <La 
frontera conceptual del tributo y sus efectos prácticos en la financiación local>, a 
Cvitas-REDF, núm. 154, 2012, p. 51 i 52), aquestes característiques son: 
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1.- Ingrés públic. En el cas que ens ocupa, s'ha de reconèixer que aquesta 
característica no es contempla de forma explícita ni a la Directiva  2000/59/CE, ni al 
RD 1381/2002.  
 
Això no obstant, sí queda clar que és l'Estat qui té la competència i l'obligació de 
prestar el servei de recepció de les deixalles generades pels bucs, d'aquí que també 
sigui l'Estat qui té l'obligació de recuperar els costos d'aquest servei (cfr. arts. 7 i 8.1 
de la  Directiva  2000/59/CE i del RD 1381/2002). En aquest marc, el més lògic  és 
que els ingressos derivats de la tarifa destinada al compliment de dita obligació de 
recuperació de costos siguin també de l'Estat, com ens titular del servei. Estat, 
òbviament, entés en sentit ampli, és a dir, com a ens públic que la normativa estatal 
li confereix la competència gestora dels ports.    
 
En aquest sentit advertim que: (i) La legislació de Ports de l'Estat, estableix que qui 
ha de cobrar la tarifa normalitzada específica (consistent en una tarifa anomenada 
fixa) són les <autoritats portuàries>, les qual tenen la consideració d'entitats estatals 
de dret públic (cfr. arts. 24.1 i 132.8 RD Leg. 2/2011). (ii) La legislació de Ports 
d'Andalusia, estableix que qui ha de repercutir i, per tant, cobrar la tarifa 
normalitzada específica (consistent en un recàrrec sobre determinades taxes) és 
l'<Agència Pública de Ports d'Andalussia>, integrada dins l'Administració del Sistema 
Portuari d'Andalusia (cfr. arts. 3 i 62.1 Llei andalusa 21/2007).  
 
2.- Dinerari. En el cas que ens ocupa aquesta característica es desprèn de forma 
clara de la normativa bàsica, puix es parla del <pagament> de la tarifa per 
<sufragar> els costos derivats de la recepció de deixalles (cfr. arts. 8.1 de la  
Directiva  2000/59/CE i del RD 1381/2002). Termes aquests que són típics de les 
obligacions pecuniàries. 
 
En aquest sentit sentit advertim que: (i) La legislació de Ports de l'Estat, estableix 
que la tarifa normalitzada específica (consistent en una tarifa anomenada fixa) és 
una quantitat de diners (cfr. art. 132.8 RD Leg. 2/2011). (ii) Paral·lelament, la 
legislació de Ports d'Andalusia, estableix que la tarifa normalitzada específica 
(consistent en un recàrrec sobre determinades taxes) també es una quantitat de 
diners  (cfr. art. 62.1 Llei andalusa 21/2007).  
 
3.- Coactivitat. Es tracta de la característica essencial que fa que el tribut sigui una 
espècie del gènere constituït per les prestacions patrimonials de caràcter públic. 
Característica que ja hem examinat a l'anterior subapartat 2.3), al qual en remetem. 
  
4.- Finalitat no sancionadora, sinó fiscal i, en el seu cas, extrafiscal. En el cas que 
ens ocupa aquesta característica també concorre de forma palmària, puix: (i) És obvi 
que la tarifa normalitzada específica no té com a finalitat castigar un acte il·lícit, ja 
que el mer fet de generar-se deixalles per un buc és perfectament lícit i, fins i tot, 
inevitable. (ii) D'aquí que la finalitat de l'esmentada tarifa no sigui sancionadora, sinó 
que, per una banda, és recaptadora donat que el que es pretén és obtenir diners per 
sufragar els costos derivats de les deixalles del bucs; i, per altra banda, és 
extrafiscal, donat que també es pretén reduir els abocaments al mar dels rebuigs 
generats pels vaixells.   
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En suma, segons el nostre criteri, el que més s'ajusta a la vigent normativa bàsica és 
que la tarifa normalitzada específica sigui regulada com un tribut, doncs compleix les 
seves característiques bàsiques consistent en ser un ingrés públic, dinerari, coactiu i 
amb finalitat no sancionadora. 
 
 
2.5.  La tarifa normalitzada específica com a taxa o com a impost 
 
a) La classificació tripartita del tributs 
 
Partint de la doctrina (J. Pagès, <La frontera...>, pp. 49 i 50), podem dir que: 
 
<(...) la explicación científica del fenómeno tributario expuesta por el ideario 
económico liberal parte de la idea de contraprestación, según la cual, las cargas 
tributarias que soportan los miembros de la comunidad política son a cambio de los 
beneficios que perciben de la actividad estatal. Si ello es así, no puede extrañarnos 
que la idea de la contraprestación esté en la base de la clasificación fundamental de 
los tributos ordinariamente aceptada por los distintos ordenamientos jurídicos. Nos 
referimos a la clasificación que distingue entre impuestos, tasas y contribuciones 
especiales. 

 
a) Impuesto: Es el tributo que económicamente se exige sin dar la Administración 
ningún tipo de contraprestación al sujeto pasivo. Jurídicamente se caracteriza 
porque su hecho imponible se desliga de cualquier actuación administrativa y lo 
ordinario es que grave una manifestación directa o indirecta de capacidad 
económica propia del particular obligado al pago. De ahí que, pueda sostenerse que 
el impuesto se fundamenta en el principio de capacidad económica, sin perjuicio de 
que cuando se trate de impuestos extrafiscales (es decir, de impuestos cuya 
finalidad primordial es distinta a la recaudatoria) este principio pierda protagonismo 
en pro de los otros principios que sustentan la finalidad extrafiscal. 

 
(...) 

 
b) Contribución especial: Es el tributo que económicamente se exige por dar la 
Administración una contraprestación que, sin estar inmediatamente dirigida al sujeto 
pasivo, sí que la percibe de una forma refleja. De ahí que jurídicamente las 
contribuciones especiales se caracterizan porque su hecho imponible viene 
constituido por una actuación administrativa que, a pesar de beneficiar a toda la 
colectividad, beneficia especialmente a determinados sujetos, siendo el supuesto 
clásico y típico la realización de obras públicas. En este marco, parece claro que el 
fundamento de las contribuciones especiales no es tanto la capacidad económica, 
como los principios de provocación de costes (centrado en el gasto realizado por la 
Administración en la correspondiente actuación pública) y del beneficio (centrado en 
la utilidad singular que este gasto público depara al obligado tributario). 

 
(...) 
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c) Tasa: Aun reconociendo que es, con mucho, la categoría que más problemas de 
encaje presenta como tributo, creemos pacífico sostener que la tasa es el tributo que 
económicamente se exige por percibir el sujeto pasivo una contraprestación singular 
de la Administración. De ahí que jurídicamente la tasa se caracteriza porque su 
hecho imponible viene constituido por una actuación administrativa que se concreta 
en prestaciones individualizadas a sujetos determinados, incluidas las actuaciones 
administrativas explícitas o implícitas destinadas a autorizar o a controlar la 
utilización del dominio público. En este marco parece claro que el fundamento de las 
tasas es el principio de provocación de costes, ya que se paga la tasa porque el 
interesado provoca un coste a la Administración que realiza una actividad o presta 
un servicio que afecta al interesado. Principio de provocación de costes que suele 
ser complementado con el principio del beneficio, el cual tiene en cuenta la utilidad 
que depara al interesado la prestación del servicio o la actividad. Es más, 
ordinariamente el principio de beneficio adquiere una relevancia singular cuando el 
coste del servicio es muy inferior a la utilidad que obtenida por su perceptor. De 
hecho, esto es lo que, salvando casos singulares, acontece con la utilización del 
dominio público, cuyo coste para la Administración tiende a ser muy inferior a la 
utilidad que le depara al interesado. 
 
(...)> 
 
 
b) Impossibilitat de configurar la tarifa com una contribució especial 
 
En el cas que ens ocupa, sembla obvi que no ens afecta en absolut la categoria 
tributària constituïda per les constribucions especials, donat que la tarifa  
normalitzada específica relativa a les deixalles dels bucs no neix de la realització 
d'alguna obra pública.  
 
 
c) Possibilitat de configurar la tarifa com una taxa per serveis 
 
En canvi sí que la tarifa normalitzada específica és susceptible de meritar-se per la 
prestació d'un servei, cosa que dóna lloc al supòsit típic de la taxa per prestació de 
serveis i, més concretament, per serveis de recepció obligatòria.  
 
En efecte, tal i com la normativa bàsica (constituïda pels articles 8 de la Directiva 
2000/59/CE i del RD 1381/2002) contempla la tarifa normalitzada específica, no hi ha 
cap problema per configurar-la com una taxa singular que el seu fet imposable sigui 
el servei de recepció de rebuigs que, al ser un servei de recepció obligatòria 
perfectament es podria meritar la taxa per la mera atracada del buc en el port, es faci 
o no es faci ús de l'esmentat servei. 
 
D'aquesta manera es configuraria de forma similar a com es configura la clàssica 
taxa municipal de recollida de residus sòlids urbans, actualment enumerada a 
l'article 24.4.s) del Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel 
RD Leg. 2/2004, respecte a la qual s'ha dit per la doctrina que: (i) Tradicionalment 
sol ser un servei de recepció obligatòria, cosa que s'explica perquè el servei <se 
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monta en función de la salubridad del vecindario en general, lo que implica la 
independencia de la voluntad de los propietarios> (cfr. J. González Pueyo, Las 
tasas, Banco de Crédito Local, Madrid, 1988, p. 72). (ii) D'aquí que <Constituye el 
hecho imponible o hecho generador de la obligación tributaria de la tasa por 
recogida de basuras la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida 
domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos. Así viene concibiéndolo nuestra 
jurisprudencia en diversas sentencias...> (cfr. M. Ruíz Garijo, <La tasa por recogida 
de basuras>, a Revista de Hacienda Local, núm. 89, 2000, p. 423). 
 
En aquesta línia entenem es situa la legislació de Ports de l'Estat quan en el seu 
article 132.8 del RD Leg. 2/2011, regula la tarifa fixa pel servei de recepció de 
rebuigs, puix es vincula a la prestació de l'esmentat servei, cosa que és determinant 
per a considerar-la com una taxa per prestació de serveis de recepció obligatòria. 
Cal aclarir que la obligatorietat del servei és doble: D'una banda el servei és de 
prestació obligatòria per part de l'Administració pública, puix esta obligada a prestar-
lo en favor del bucs; i, d'altra banda el servei és de recepció obligatòria per pat dels 
bucs, puix estan obligats a recepcionar-lo encara que no l'utilitzin de forma fàctica.  
 
Tan mateix, també entenen que en semblant línia es situa la legislació de Ports 
d'Andalusia, quan a l'article 62 de la Llei andalusa 21/2007, contempla que sobre 
determinades taxes portuàries (que, si ens fixem, observen certa vinculació amb la 
prestació del servei de recepció de rebuigs) s'aplicaran uns recàrrecs amb motiu 
d'aquest servei, puix per definició els recàrrecs participen de la mateixa naturalesa 
del tribut sobre el que s'apliquen (cfr. M.P. Rodríguez Montañés, Los recargos como 
ingresos tributarios de los entes territoriales, Ed. IEF, Madrid, 1991, p. 47). De tal 
manera que si els tributs sobre els que s'apliquen els recàrrecs tenen la naturalesa 
de taxa, igual naturalesa de taxa tindràn els recàrrecs. 
 
Cal concloure, doncs, que al nostre entendre resulta perfectament ajustat a la 
normativa bàsica que la tarifa  normalitzada específica relativa a les deixalles dels 
bucs es configuri com una taxa pel servei de recepció obligatòria de rebuigs. Taxa 
que pot tenir el seu propi i singular fet imposable (tal i com succeeix a la legislació de 
Ports de l'Estat), o que pot ser un recàrrec sobre altres taxes el fet imposable de les 
quals estiguin vinculades amb l'esmentat servei (tal i com succeeix a la legislació de 
Ports d'Andalusia). 
 
 
d) Possibilitat de configurar la tarifa com un impost  
 
Finalment, cal considerar la possibilitat que la tarifa normalitzada específica es 
configuri com un impost, és a dir com un tribut que s'exigeix sense que 
l'Administració doni cap tipus de contraprestació, deslligant-se el seu fet imposable 
de qualsevulla activitat administrativa. 
 
Al nostre entendre, en el cas que ens ocupa això resulta perfectament pausible, puix 
el gravamen que contempla la normativa bàsica el que persegueix en última 
instància és desincentivar que els bucs verteixin les seves deixalles al mar, cosa per 
la qual s'incentiva que les lliurin en els ports. Doncs bé, al nostre juidici, aquesta 
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finalitat també es pot aconseguir mitjançant l'establiment d'un impost que compleixi 
els dos requisits que acte seguit enumerem:  
 
(i) En primer lloc que el fet imposable, encara que lògicament no depengui de la 
prestació del servei de recepció de deixalles, sí que tingui una clara connexió amb el 
servei en el sentit que resultin gravats els bucs susceptibles de produir les deixalles 
objecte del servei.  
 
Amb aquest primer requisit s'aconsegueix que el tribut, malgrat configurar-se com un 
impost al no requerir el naixement de l'obligació tributària cap actuació pública, tingui 
una certa relació mediata amb l'esmentat servei públic. 
 
(ii) En segon lloc que, els ingressos generats pel tribut tinguin una finalitat afectada a 
la prestació del servei de recepció de deixalles. 
 
Amb aquest segon requisit s'aconsegueix que el tribut serveixi al finançament del 
servei de recollida de deixalles generades pels bucs. 
 
Per tant, sempre segons el nostre parer, no hi ha cap problema en que la tarifa 
normalitzada específica es configuri com un impost sempre que el seu fet imposable 
gravi els bucs susceptibles de produir les deixalles objecte del servei de recollida i 
que els seus ingressos estiguin afectats al finançament d'aquest servei. 
 
 
2.6. Opció seguida per l'Avantprojecte 
 
Doncs bé, l'opció seguida per l'Avantprojecte és la d'establir una taxa per serveis de 
recepció obligatòria, per tant, estem davant una prestació patrimonial de caràcter 
públic de naturalesa tributària amb la categoria de taxa 
 
a) Prestació patrimonial de caràcter públic 
 
És una prestació patrimonial de caràcter públic perquè compleix aquests requisits: 
 
 1.- És una prestació de donar, doncs consisteix en una quantitat de diners 
(cfr. arts. 204.2 i 205 de l'Avantprojecte). 
 
 2.- És una prestació coactiva, puix la mera realització del fet imposable previst 
pel legislador ja genera l'obligació de pagament (cfr. arts. 200 i 204.1 de 
l'Avantprojecte). 
 
 3.- Té una inequívoca finalitat pública, puix  té com a finalitat sufragar el cost 
de servei de recepció de deixalles generales per vaixells que presten les 
instal·lacions portuàries de la Generalitat (cfr. art. 204.3 de l'Avantprojecte). 
 
 
b) Tribut  
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És un tribut perquè compleix aquests requisits: 
 
 1.- És un ingrès públic, doncs és percebut per un ens públic (art. 107 i 108 de 
l'Avantprojecte) 
 
 2.- És dinerari, doncs, com ja hem dit, consisteix en una quantitat de diners 
(cfr. arts. 204.2 i 205 de l'Avantprojecte). 
 
 3.- Coactiu, doncs, com ja hem dit, la mera realització del fet imposable 
previst pel legislador genera l'obligació de pagament (cfr. arts. 200 i 204.1 de 
l'Avantprojecte). 
 
 4.- No sancionador, puix del seu fet imposable es desprèn que no pretén 
castigar cap acte il·lícit (cfr. art. 200 de l'Avantprojecte). 
 
 
c) Taxa 
 
És una taxa per serveis de recepció obligatòria perquè el seu fet imposable estreba 
en <la prestació del servei de recepció obligatòria de residus generats pels vaixells o 
embarcacions que accedeixen per via marítima o fluvial a una infraestructura 
portuària de competència de la Generalitat> (cfr. art. 200.1 de l'Avantprojecte).  
 
Tan mateix és una taxa afectada que té una finalitat extrafiscal, doncs <El producte 
de la recaptació de la taxa resta afectat íntegrament a sufragar el cost del servei de 
recepció de residus generats per vaixells que presten les instal·lacions portuària de 
titularitat de la Generalitat, facin o no ús del mateix, amb la finalitat de reduir els 
abocaments al mar dels residus generats pels vaixells i embarcacions> (cfr. art. 
202.2 de l'Avantprojecte).  
 
 
3) Bases metodològiques 
 
A tractar-se d’una taxa per serveis, les bases metodològiques no difereixen de les 
pròpies d'aquesta modalitat tributària, les quals, com hem vist, parteixen dels costos 
computables per a la prestació del servei. 
 
En aquesta línia destaca que la taxa deriva directament de la normativa comunitària 
constituïda per l'article 8 de la Directiva 2000/59/CE, objecte de translació a la 
normativa estatal d'aplicació general per l'article 8 del RD 1381/2002, on es vincula 
la tarifa que contempla als costos del servei de recollida de residus generats pels 
vaixells.  
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II)  ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LA TAXA 
 
1) Fet imposable. Supòsits de no subjecció i d’exempció. 
 
Per a que neixi l’obligació tributària és precís la realització del fet imposable.  El qual, 
segons ja hem explicitat, ve definit en els següents termes: < El fet imposable 
d'aquesta taxa consisteix en la prestació del servei de recepció obligatòria de residus 
generats pels vaixells o embarcacions que accedeixen per via marítima o fluvial a 
una infraestructura portuària de competència de la Generalitat> (cfr. art. 200.1 de 
l'Avantprojecte), tot hi especificant-se que <Aquesta taxa impost només és exigible a 
les zones de serveis portuàries de competència de la Generalitat> (art. 200.2 de 
l'Avantprojecte). 
 
A Ports de la Generalitat no hi ha precedent normatiu  
 
Es preveuen dos supòsits de no subjecció: 1.- Els vaixells pesquers. 2.- Les 
embarcacions d’esbarjo autoritzades per a un màxim de dotze passatgers (art. 200.2 
de l'Avantprojecte). 
 
Tan mateix, es preveuen dos supòsits d’exempció: 1.- Vaixells de l'Estat o de les 
Comunitats autònomes destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis oficials 
de la seva competència en gestió directa. 2.- Vaixells de la UE o d’algun dels seus 
Estats destinats en exclusiva a la prestació de serveis de la seva competència en 
gestió directa (art. 200.3 de l'Avantprojecte). 

 
 

2) Quantificació 
 
El seu mecanisme quantificador està regulat a l'article 205 de l'Avantprojecte i es pot 
esquematitzar com segueix: 

 
I. Quota íntegra primària 

 
 

Escala en els vaixells i embarcacions d'esbarjo transeünts 
o 

Mes natural en els vaixells i embarcacions d'esbarjo de base 
x 

Tipus específic 
 

 
 

II. Quota íntegra reduïda (només la reducció més favorable al subjecte passiu) 
 

Quota íntegra primària  
- 

% per certificació d’exempció total en vigor 
- 
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% per certificació d’exempció parcial en vigor 
- 

% per la generació de quantitats reduïdes de residus 
- 

% pel tipus de vaixell (turístics locals, de prestació de serveis portuaris, 
d’aqüicultura o de construcció de vivers flotants, professionals dedicats al lloguer) 

- 
% per l'entrega de tots els residus 

- 
% per l'entrega parcial dels residus 

 
 

II) ESTUDI ECONOMICOFINANCER   
 
 
1) Plantejament 
 
En el cas que ens ocupa és evident que estem davant d’un tribut variable, puix la 
quota tributària varia segons determinats factors.  

     
Des d’un punt de vista dogmàtic la quota íntegra en els tributs variables ve 
essencialment determinada per dos elements: el tipus de gravamen i la base 
imposable. 

 
En la present taxa, l'autèntica base imposable es diferencia segons el vaixell sigui 
transeünt o de base. Cas de ser transeünt, la base imposable és el número 
d'escales; cas de ser de base, la base imposable és el mes natural.  

 
El tipus de gravamen es específic i, per tant, consisteix en una quantitat fixa de 
diners.  

 
Finalment es preveuen certes reduccions a la quota íntegra així calculada, és a dir, 
l'anomenada quota íntegra primària, que amb les reduccions dóna lloc a la quota 
íntegra reduïda. 
 
 
 
2) Cost del finançament a que es destina la taxa 
 
I. Costos directes 
 
Els costos directes destinats a finançar les instal·lacions portuàries receptores de 
deixalles generades per vaixells deriven de la gestió dels residus ofertats, on figuren: 
(i) el cànon de residu, (ii) el full de seguiment i, si s'escau, (iii) l'eliminació dels 
residus. 
 
Tan mateix, també hi ha el servei de recollida de residus, dins el qual entenem s'ha 
de computar: (i) el personal; i, (ii) l'amortització dels contenidors. 
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Segons les dades que ens ha facilitat Ports:  
 
 1.- La mitjana del cànon de residu, el full de seguiment i l'eliminació de residus 
és de 39,81 e. el servei. 
 
 2.- El cost de personal es centra en 1 hora de guardamolls per servei, que 
representa un import de 21.22 e. per servei. 
 
 3.- L'amortització dels contenidors comporta una repercussió de 8,33 e. per 
servei. 
 
En total, doncs, tenim uns costos directes de 69,36 e. el servei (39,81 + 8,33 + 21,22 
= 69,36). 
 
 
II.- Costos generals. 
 
D’acord amb el mètode abreujat, la quantificació dels costos generals consisteix en 
combinar tres variables: 
 
- cmg: Els costos medials generals a computar es xifren en 4.612.683,48 e.  
 
- dt: La despesa total de l’ens a computar és de 6.589.547,83 e.  
 
- di: La despesa imputada directament a la unitat de servei o activitat és de 69,36 e.  
  
D’aquesta manera, el cost medial general imputat a cada unitat del present servei o 
activitat sorgirà de les equacions següents: 

 
A = (69,36 x 4.612.683,48) / 6.589.547,83 = 48,55 

 B = 4.612.683,48 / 6.589.547,83 = 0,70 
 

                         48,55 
     Cost general = ------------------------------------------------------- = 161,83 e.   
                               [48,55 – (48,55 x 0,70)] / 48,55 
 
Com que la diferència entre la despesa imputada directament (69,36 e.) i el cost 
general calculat de forma abreujada (161,83 e.) és del 42,86% [( 69,36 x 100) / 
181,83 = 42,859], resultarà aplicable la correcció del 72,43% (1,69 x 42,86 = 72,424]. 
De tal manera que: 
 
 Cost general corregit = 161,83  e. -  72,43 % de id. = 44,62 e.  
 
III.- Total:           69,38 e. 
                        + 44,62 e. 
                   ----------------------- 
                          113,98 e. 
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3) Tarifa teòrica del punt mort de l’activitat 
 
Com s'ha observat, en aquest impost hem pogut calcular el cost del servei en relació 
a cada prestació unitària. D'aquí que la tarifa teòrica del punt mort de l’activitat 
coincideixi amb el cost de cada prestació unitària sense necessitat de dividir el cost 
del servei global entre el número de prestacions que es fan a l'any. 

 
De tal manera, doncs, que la tarifa teòrica del punt mort de l'activitat es xifra en 
113,98 e.  

 
 

4) Tarifa positiva  
 
Un cop hem concretat que la tarifa teòrica del punt mort de l'activitat és de 113,98 e., 
cal ponderar els efectes que tindrà en ella l'establiment de les reduccions que 
resultin aplicables, puix com més intensos siguin aquests efectes més s'haurà 
d'elevar la tarifa positiva per tal  de compensar-los. 
 
A la normativa projectada es contemplen les següents reduccions, de les quals 
només s’aplicarà la més elevada: 
 
 1.- En primer lloc, es contempla una reducció per certificat d’exempció total en 
vigor. Aquí els residus es lliuraran a personal contractat pel buc. Com que la 
incidència dels residus en la gestió de les instal·lacions portuàries serà molt escassa, 
estimem que la reducció ha de ser elevada, proposant que es fixi en el 100%, 
equiparant-la, per tant, a una exempció total.  
 
 2.- En segon lloc, es contempla una reducció per certificat d’exempció parcial 
en vigor. Aquí només una part dels residus es lliuraran a personal contractat pel buc. 
Com que la incidència dels residus en la gestió de les instal·lacions portuàries serà 
més intensa que en el supòsit de certificat d’exempció total, però moderada si la 
compara en els supòsits ordinaris, estimem que la reducció ha de ser més minsa, 
proposant que es fixi en el 75%. 
 
 3.- En tercer lloc, es contempla una reducció per la generació de quantitats 
reduïdes de residus. Al tractar-se d’un supòsit en que la incidència dels residus en la 
gestió de les instal·lacions portuàries tindrà una intensitat encara més moderada, es 
proposa que  s’apliqui la reducció del 50%.  
 
 4.-  En quart lloc, es contempla una reducció pel tipus de vaixell. També aquí 
es tracta d’un supòsit en que la incidència dels residus en la gestió de les 
instal·lacions portuàries tindrà una intensitat encara més moderada, i, per tant, es 
proposa que s’apliqui la reducció del 25%. 
 
  5.- En cinquè lloc, es contempla una reducció pel lliurament de tots els 
residus generats per vaixells. Aquest supòsit pretén incentivar que els bucs que no 
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tenen certificació d’exempció compleixin escrupolosament la normativa de residus, i, 
per tant, entenem que la reducció ha de ser elevada, proposant que es fixi en el 
100%, equiparant-la, per tant, a una exempció total.  
 
  6.- En sisè lloc, es contempla una reducció pel lliurament parcial dels residus 
generats per vaixells. Al tractar-se d’un lliurament parcial, és lògic que el percentatge 
de la reducció sigui més escàs, i, per tant, es proposa que es fixi en el 75%.  
 
Un cop enumerades les reduccions a que es veu sotmesa la quantificació de la taxa, 
cal dir que, malgrat no podem quantificar-les, sí podem estimar que el seu impacte 
serà escàs, podent-se xifrar segons Ports en un 10 per 100, la qual cosa suposa 
incrementar la tarifa teòrica del punt mort de l'activitat en un 10 per 100. 
 
 
c) Corol·lari 
 
Partint de l'anteriorment exposat, tenim que la tarifa positiva de la taxa s'ha de fixar 
en 125,38 e., resultant d'incrementar la tarifa teòrica en un 10 per 100  per tal de 
compensar els efectes estimats de les reduccions (113,98 + 10 de id. = 125,378). 
 
Aquesta tarifa l'hem de referir de forma immediata a cada escala que facin els 
vaixells i embarcacions. 
 
Això és el que succeeix en els bucs transeünts, els quals, per definició, tenen 
escales esporàdiques.  
 
En canvi, pel que fa als vaixells i embarcacions que tenen la seva base en 
infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, s'ha de tenir en compte 
que fan una escala més perllongada, de fet és una escala permanent, que a efectes 
tributaris torna la taxa en un tribut de meritació periòdica. Concretament, està previst 
que el període impositiu sigui mensual [cfr. art. 203.1.a) de l'Avantprojecte]. 
 
Al nostre entendre, les economies d'escala que comporta l'escala permanent dels 
bucs que tenen la seva base en el port del que es tracti, unit al criteri de la 
fidelització, implica que aquests bucs no tinguin una tributació més gravosa que els 
bucs transeünts. Cosa que ens porta a proposar que la seva quota mensual 
s'equipari a la quota que per cada escala han de satisfer el bucs transeünts. 
 
D'aquesta manera, la tarifa proposa és la següent: 
 
a) Vaixells i embarcacions que tenen la seva base en infraestructures portuàries de 
competència de la Generalitat: 125,38 e. 
 
b) Els vaixells i embarcacions transeünts: 125,38 e.  
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5) Relació ingressos-costos 
 
La relació ingressos-costos l'estimem perfectament equilibrada quan es tracta de 
vaixells transeünts.  
 
Quan es tracta de vaixells de base, l'equilibri ja és més difícil de definir, doncs 
dependrà del número de descàrregues que es facin, però, en tot cas, al tenir el 
mateix límit de 2m3 de descàrrega, cal deduir que l'equilibri ingressos-costos es 
mantindrà. 
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MEMÒRIA D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LES <MESURES TRIBUTÀRIES> 
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0) CONTINGUT DE LA MEMÒRIA D'AVALUACIÓ D'IMPACTE  
 
Pel que fa al contingut de la present memòria (centrada exclusivament en les 
<mesures tributàries>) procurarem ajustar-nos sempre a les <Recomanacions sobre 
la memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades: esquema de 
continguts>, que figuren en el document de data 17 de juliol de 2014 emés per 
l'Oficina del Govern del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. On es fa una síntesi de la normativa i dels altres documents que se'n 
ocupen d'aquesta temàtica.  
 
 
1. ANÀLISI DEL CONTEXT I IDENTIFICACIÓ DE LES OPCIONS DE REGULACIÓ 
 
A) Identificació del problema 
 
(I) Utilització de l'expressió <contracte> en el redactat de certs pressuposts de 
fet  
 
Amb motiu de la regulació del pressupost de fet de certes taxes demanials s'ha 
detectat el problema que el Decret Legislatiu 2/2011 no fa referència al terme genèric 
de <contracte> administratiu. Això és el que succeeix en els casos següents: 
 
(i) A l'hora de regular el fet imposable i el subjecte passiu de la taxa per ocupació 
privativa del domini públic portuari (TO1), el Decret Legislatiu 2/2010 utilitza, junt els 
conceptes d'autorització i concessió, el de <contracte de concessió d'obra pública> 
(cfr. arts. 15 i 16). 
 
Al nostre entendre, resulta convenient utilitzar una expressió més genèrica per tal 
d'evitar problemes interpretatius a l'hora de la subjecció a gravamen. Cosa que ens 
porta a substituir la concreta expressió <contracte de concessió d'obra pública> per 
la més àmplia de <contracte>, puix el més rellevant a efectes tributaris és que en 
virtut d'un contracte (es qualifiqui o no de concessió d'obra pública) es faci l'ocupació 
demanial (cfr. arts. 121 i 122 de l'Avantprojecte). 
 
(ii) A l'hora de regular la delimitació del fet imposable de la taxa d'entrada i estada de 
vaixells (TA1) relativa als béns demanials gestionats directament per l'Administració 
portuària el Decret Legislatiu 2/2010, utilitza tan sols els conceptes de <règim 
d'autorització o concessió administrativa> (cfr. art. 40, segon paràgraf). 
 
Al nostre entendre, resulta convenient utilitzar també una expressió més genèrica 
per tal d'evitar problemes interpretatius a l'hora de la subjecció a gravamen. Cosa 
que ens porta a substituir la concreta expressió <règim d'autorització o concessió 
administrativa> per la més àmplia de <règim d'autorització, concessió o "contracte" 
administratiu>, d'aquesta manera es deixa en clar que s'exclouen de gravamen les 
utilitzacions dels béns demanials no gestionats directament per l'Administració 
portuària, encara que sigui mitjançant contracte administratiu. (cfr. art. 146, segon 
paràgraf, de l'Avantprojecte). 
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(II) Fixació de bases imposables, tipus de gravamen i quotes fixes en les taxes 
demanials 
 
Per la quantificació de les taxes demanials resulta bàsic partir de la valoració dels 
béns demanials, cosa que planteja la problemàtica consistent en què les valoracions 
han quedat antiquades, el provoca la necessitat d'ajustar les tarifes a les noves 
valoracions dels béns demanials utilitzats. Això és el que, tal i com es deriva de la 
memòria econòmico-financera, succeeix en les següents taxes: 
 
(i) A l'hora de regular el paràmetre que constitueix la base imposable de la taxa 
d'ocupació privativa del domini públic portuari (TO1), el Decret Legislatiu 2/2011 
parteix d'una valoració del metre quadrat o lineal a la que se li aplica el tipus de 
gravamen consistent en una alíquota proporcional  (cfr. arts. 19 i 20.1 D. Leg. 
2/2011, els qual es corresponen amb els arts. 125 i 126 de l'Avantprojecte). 
 
(ii) La quantificació de la taxa d'emmagatzematge (TO2) deriva de la valoració dels 
béns demanials utilitzats. A partir d'aquí es configura una quota tributària variable  
que ve determinada per  l'aplicació d’un tipus gradual localitzat en una tarifa de triple 
entrada que s’aplica a una base que és de doble paràmetre (cfr. arts 26 i 27 D. Leg. 
2/2011, que es corresponen amb els arts. 132 i 134 de l'Avantprojecte). 
 
(iii) La quantificació de la taxa per ocupació del domini públic amb mobles (TO3) 
deriva de la valoració dels béns demanials utilitzats. A partir d'aquí es configura una 
quota tributària variable  que ve determinada per  l'aplicació d’un tipus específic  
localitzat en una tarifa de doble entrada que s’aplica a una base que és de doble 
paràmetre (cfr. arts 33 i 34 D. Leg. 2/2011, que es corresponen amb els arts. 139 i 
140 de l'Avantprojecte). 
 
(iv) La quantificació de la taxa per l'estada de vaixells a zona de varador (TO4) 
deriva de la valoració dels béns demanials utilitzats. A partir d'aquí es configura una 
quota tributària variable  que ve determinada per  l'aplicació d’un tipus específic  
localitzat en una tarifa de doble entrada que s’aplica a una base que és de doble 
paràmetre (cfr. arts 38 i 39 D. Leg. 2/2011, que es corresponen amb els arts. 144 i 
145 de l'Avantprojecte). 
 
(v) La quantificació de la taxa per l'entrada i estada de vaixells (TA1) deriva de la 
valoració dels béns demanials utilitzats. A partir d'aquí es configura una quota 
tributària variable que ve determinada per  l'aplicació d’un tipus específic que s'aplica 
a una base de doble paràmetre (cfr. arts 45 i 46.1 D. Leg. 2/2011, que es 
corresponen amb els arts. 151 i 152.1 de l'Avantprojecte). 

 
(v) La quantificació de la taxa d'atracada de vaixells (TA2) deriva de la valoració dels 
béns demanials utilitzats. A partir d'aquí es configura una quota tributària variable 
que ve determinada per  l'aplicació d’un tipus específic que s'aplica a una base de 
doble paràmetre (cfr. arts 52 i 53.11 D. Leg. 2/2010, que es corresponen amb els 
arts. 158 i 159.1 de l'Avantprojecte). 
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(vi) La quantificació de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de 
mercaderies (TA3M) deriva de la valoració dels béns demanials utilitzats. A partir 
d'aquí, per a determinar la quota íntegra, es configuren dues subquotes, una referida 
a les mercaderies i altre referida als elements de transports, on a la respectiva base 
imposable se li aplica el corresponen tipus específic (cfr. arts. 59 i 60.1 del D. Leg. 
2/2010, que es corresponen amb els art. 165 i 166.1 de l'Avantprojecte). 

 
(vii) La quantificació de la taxa d'embarcament, desembarcament i trànsit de 
passatgers i vehicles en règim de passatge (TA3P) deriva de la valoració dels béns 
demanials utilitzats. A partir d'aquí, per a determinar la quota íntegra, es diferencia 
segons s'apliqui el mètode directe o objectiu de determinació de la base imposable. 
Cas que sigui el directe la quota íntegra deriva d'aplicar el corresponent tipus 
específic a una base d’un únic paràmetre (passatgers o vehicles); i, cas que sigui el 
mètode objectiu la quota íntegra deriva d'aplicar el tipus específic a una base d’únic 
paràmetre (la mitjana de passatgers), la qual, no obstant, es multiplica per un 
coeficient consistent en els 365 dies que té l’anualitat  (cfr. arts. 65 a 66.1 a 3 del D. 
Leg. 2/2010, que es corresponen amb els art. 171 i 172.1 a 3 de l'Avantprojecte). 

 
(viii) La quantificació de la taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5) 
deriva de la valoració dels béns demanials utilitzats. A partir d'aquí, per a determinar 
la quota íntegra, es diferencia entre els ports gestionats directament per Ports de la 
Generalitat i els gestionats per en règim de concessió o autorització. Pel que fa als 
primers, es contempla un tipus específic que s’aplica a una base de doble 
paràmetre. Pel que fa als segons, el ports gestionats en règim de concessió o 
autorització, es preveu l’estimació directa i l’estimació objectiva. Ambdues 
estimacions parteixen d'idèntic esquema conceptual: en aplicar el corresponent tipus 
específic a dues magnituds constitutives d'una base de doble paràmetre (cfr. arts. 76 
i 77.1 i 2 del D. Leg. 2/2010, que es corresponen amb els art. 182 i 183.1 i 2 de 
l'Avantprojecte). 

 
(ix) La quantificació de la taxa d'estacionaments de vehicles (TA6) deriva de la 
valoració dels béns demanials utilitzats. A partir d'aquí, per a determinar la quota 
íntegra, es diferencia segons el mètode de determinació de la base sigui el directe o 
l'objectiu. En el primer cas, la base imposable són els minuts, mentre que el tipus és 
una quantitat fixa localitzada per una escala depenent del tipus de recinte i del tipus 
de vehicle. Mentre que en el segon cas, estimació objectiva, es diferencia segons es 
tributi per mesos o anualment. Si es tributa per mesos, la quota tributària és 
indiscutiblement variable, essent la base imposable els mesos, i el tipus és una 
quantitat fixa localitzada per una escala depenent del tipus de vehicle. Si es tributa 
anualment, la quota tributària es pot considerar fixa, doncs per a cada tipus de 
vehicle ve predeterminada la quantitat anual a pagar.  
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(III) Utilització de béns demanials en règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu 
 
Respecte a les taxes demanials s'observa el següent:   
 
(i) A la taxa d'emmagatzematge de vehicles (TO2), l'emmagatzematge o dipòsit de 
vehicles en béns demanials en règim d'autorització, concessió o contracte 
administratiu, pot donar lloc a que la mercaderia utilitzi exclusivament aquests béns o 
també utilitzi béns demanials gestionats directament per l'Administració portuària 
(cfr. art. 21 D. Leg. 2/2011).  
 
(ii) Semblant situació es dóna respecte als béns mobles en la taxa per ocupació del 
domini públic amb béns mobles destinats a la prestació de serveis portuaris 
específics o al desenvolupament d'activitats econòmiques portuàries  (TO3) (cfr. art. 
28 D. Leg. 2/2011). 
 
(iii) El mateix cal reiterar respecte als bucs en la taxa per estada de vaixells a la zona 
de varador (TO4) (cfr. art. 135 D. Leg. 2/2012).  
 
(iv) I respecte als vehicles en la taxa d'estacionament de vehicles (TA6) (cfr. art. 78 
D. Leg. 2/2012). 
 
Aquí es planteja el problema de si cal discriminar entre ambdues situacions. 
 
Seguint la tònica de primar el règim d'autorització, concessió o contracte 
administratiu, estimem oportú excloure del gravamen la mera utilització del domini 
públic en semblant règim per la mercaderia que transporta el vehicle respecte a la 
TO2 (cfr. art. 127.2 de l'Avantprojecte), pels béns mobles respecte a la TO3 (cfr. art. 
134.2 de l'Avantprojecte), pel bucs respecte a la TO4 (cfr. art. 141.2 de 
l'Avantprojecte), pels vehicles respecte a la TA6) (cfr. art. 184.2 de  l'Avantprojecte).  
 
 
  
(IV) Reduccions en consideració al tipus de navegació  
 
Respecte a les reduccions segons el tipus de navegació s'observa que: 
 
(i) A la vigent normativa de la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1) es 
contemplen la reducció del 75 per 100 quan la navegació s'efectuï per un vaixell de 
bandera membre de la UE amb Ceuta, Melilla, Illes Balears i les Canàries  [art. 
46.2.3.a) D. Leg. 2/20103] i la reducció del 50 per 100 aplicable als vaixells de la UE 
que efectuïn navegació interior dins la UE [cfr. art. 46.2.3.b) D. Leg. 2/20103]. 
 
El problema que planteja tal normativa es que semblant discriminació no està prou 
justificada, ni quantitativament ni qualitativa, d'aquí que considerem oportú aplicar 
una única reducció molt més reduïda (del 10 per 100) que  beneficiï a tots els vaixells 
amb bandera d'un Estat membre de la Unió Europea, registrats al territori de la Unió i 
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que efectuïn navegació interior a la Unió Europea (cfr. art. 152.2.3 de 
l'Avantprojecte). 
 
(ii) A la vigent normativa de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de 
mercaderies (TA3) es contempla, per una banda, la reducció del 10 per 100 de la 
quota íntegra en el cas de mercaderies que tinguin per origen i destinació un estat 
membre de la UE; i, per altra banda, la reducció del 20 per 100 de la quota íntegra 
en el cas de mercaderies que tinguin per origen o destí Ceuta, Melilla, les Illes 
Balears i les Canàries  [cfr. art. 60.2.3. D. Leg. 2/2010]. 
 
El problema que aquí es planteja estreba en que aquesta reducció no aporta res al 
trànsit de mercaderies en els Ports de la Generalitat. D'aquí que s'hagi estimat 
oportú substituir-la per una reducció que tingui en consideració, no ja el tipus de 
navegació, sinó el volum manipulat (cfr. art. 167.2.4 de l'Avantprojecte). 
 
 
(V) Referència genèrica a les infraestructures portuàries 
 
Amb motiu de la regulació de determinats aspectes de certes taxes demanials s'ha 
detectat el problema que el Decret Legislatiu 2/2011 utilitza frases com aquesta:  
<ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries i altres béns de domini 
públic>; essent que, des d'un de vista tècnic totes aquestes frases i d'altres similars 
es poden condensar en la simple expressió <infraestructures portuàries>. Això és el 
que succeeix en els casos següents: 
 
(i) A l'hora de delimitar el fet imposable i de regular determinades reducció i 
bonificació de la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1) (cfr. arts. 40, segon 
paràgraf,  46.2.4 i 46.3.1 Decret Legislatiu 2/2010, els qual es corresponen amb els 
arts. 146.2, 152.2.4 i 152.3.1 de l'Avantprojecte). 
 
(ii) A l'hora de delimitar el fet imposable de la taxa d'atracada de vaixells (TA2) (cfr. 
art. 47, segon paràgraf,  Decret Legislatiu 2/2010, el qual es correspon amb l'art. 
153, segon paràgraf, de l'Avantprojecte). 
 
(iii) A l'hora de delimitar el fet imposable i de regular el subjecte passiu substitut i 
determinada reducció de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de 
mercaderies (TA3) (cfr. arts. 54.1, segons paràgraf, 56.3 i 59.2.4 del Decret 
Legislatiu 2/2010, els quals es corresponen amb els arts. 160.1, segon paràgraf, 162 
i 166.2.3 de l'Avantprojecte). 
 
(iv) A l'hora de delimitar el fet imposable i de regular el mètode d'estimació objectiva 
de la base imposable de la taxa d'embarcament, desembarcament i trànsit de 
passatgers i vehicles en règim de passatge (TA3P) (cfr. arts. 61, paràgraf segon i 
66.3, tercer paràgraf, del Decret Legislatiu 2/2010, els quals es corresponen amb els 
arts. 167.1, segon paràgraf i 172.3, tercer paràgraf,   de l'Avantprojecte 
 
(v) A l'hora de regular el tipus de gravamen de la taxa de la pesca fresca (TA4) 
aplicable als productes de la pesca que es venen en llotges o en centres autoritzats 
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per la Comunitat autònoma [cfr. art. 71.2.d) Decret Legislatiu 2/2010, el qual es 
correspon amb l'art. 177.2.d) de l'Avantprojecte]. 
 
(vi) A l'hora de delimitar el fet imposable, la exigibilitat i la quota tributària  de la taxa 
d'embarcacions esportives o de lleure (TA5) [cfr. arts. 72, paràgraf segon, 75.3 i 4, i 
77.1 i 2 del Decret Legislatiu 2/2010, els quals es corresponen amb els arts. 178, 
segon paràgraf, 172.3, tercer paràgraf,   182.3. i 4, i 183.1 i 2 de l'Avantprojecte]. 
 
 
(VI) Supressió de la bonificació per vaixells turístics locals 
 
El Decret Legislatiu 2/2010 contempla una bonificació rogada del 10 per 100 sobre la 
taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1) aplicable als creuers turístics (art. 46.3.5). 
 
El que s’ha fet és, simplement, ampliar l’interval objecte de modulació de la taxa A1 
de manera que al passar del tram de 10-20 GT al tram de 10 a 100 GT en l’aplicació 
del coeficient 0.85, s’està donant cabuda a tipologies d’embarcacions com són els 
vaixells turístics locals per la qual cosa es pal·lia l’efecte de la supressió de la 
bonificació del 10 % a l’hora que podrien beneficiar-se de la bonificació del 
compromís de qualitat (10 %) si reuneixen els requisits. 
 
 
(VII) Progressivitat segons el calat dels vaixells 
 
A la taxa d'atracada de vaixells (TA2) tradicionalment es contempla com un factor 
corrector de la quota íntegra l'aplicació de determinat coeficient que depèn del calat 
de vaixell. 
 
El problema que s'adverteix amb l'escala de coeficients correctors contemplat per  
l'article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2010 estreba en que la seva progressivitat és 
massa minsa. D'aquí que s'estimi oportú accentuar-la, substituint l'escala de quatre 
trams per una de tres trams provocant que, comparativament, hi hagi un augment del 
gravamen pels vaixells de calat superior a 3 metres i fins a 7 metres, i pels vaixells 
de calat superior a 8 metres i fins a 12 metres (cfr. art. 159.1 de l'Avantprojecte). 
 
 
(VIII) No bonificació dels catamarans 
 
A la taxa d'atracada de vaixells (TA2) es ve contemplant una reducció de la quota 
íntegra als vaixells atracats en punta als molls [cfr. art. 53.2.3.a) D. Leg. 2/2010]. 
 
El problema que s'adverteix és l’alta ocupació de les infraestructures que suposa 
aquesta tipologia d’embarcacions que es caracteritza per una manega molt superior 
a la d’altres embarcacions tot i disposar d’eslores iguals i similars.  D'aquí que 
s'estimi oportú excloure de la reducció als catamarans [cfr. art. 159.2.3.a) de 
l'Avantprojecte]. 
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(IX) Simplificació del mecanisme quantificador  
 
S'ha observat que el mecanisme quantificador d'alguna taxa és un tant complexe, 
cosa que dificulta la liquidació tributària, d'aquí que s'ha intentat simplificar-lo. Això 
és el que succeeix en els següents casos: 
 
(i) A la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3), tenim 
que la quota tributària ve determinada per dues subquotes.  

  
La primera subquota està referida a les mercaderies i consisteix en aplicar a cada 
tona (base imponible) un tipus de gravamen específic localitzat en una escala 
d'única entrada on es contemplen els grups de mercaderies. El cas és que la vigent 
normativa estableix que a aquest tipus li resulta aplicable un percentatge que depèn 
del grup de mercaderies i del tipus d'operació portuària (cfr. art. 60.1 D. Leg. 2/2010). 
Doncs bé, segons es desprèn de la memòria econòmico-financera, perfectament es 
pot eliminar l'aplicació d'aquest percentatge incorporant-lo al tipus de gravamen 
normatiu mitjançant un càlcul de ponderació.  

 
(ii) A la taxa de la pesca fresca (TA4), tenim que es contempla per la vigent 
normativa un mínim de subjecció tècnica destinada a excloure de gravamen els 
vaixells que la seva activitat pesquera és molt minsa, fixant-se el mínim en 1.500 
e/mes, de tal manera que aquells vaixells que la seva pesca no superi aquesta 
quantitat restaran exclosos d’aquesta taxa sempre que no es dediquin al corall (cfr. 
art. art. 67.3 del D. Leg. 2/2010) i els hi serà d’aplicació les taxes TA1 i TA2 per l’ús 
de les infraestructures portuàries com a qualsevol altra embarcació. 

 
Als efectes de simplificar l'aplicació d'aquest mínim de subjecció tècnica, s'estima 
oportú relacionar-lo, no a cada mes, sinó a l'any complert, de tal manera, doncs, que 
el mínim es fixa en 18.000 e./any (cfr. art. 173.3 de l'Avantprojecte). 

  
(iii) A la taxa d'estacionament de vehicles (TA6) és discrimina entre recintes oberts i 
tancats tant a l'estimació directe com a l'estimació objectiva [cfr. arts. 82.1.c) i 83.2 i 
3 del Decret Legislatiu 2/2010]. 

 
Donat que els recintes tancats no s’exploten directament per l’Administració portuària 
sinó en règim de concessió, s'estima oportú simplificar les tarifes normatives 
unificant-les en un únic supòsits que englobaria ambdues classes de recintes (cfr. 
arts. 189.1 i 190.2 i 3 de l'Avantprojecte). 

 
 

(X) Benefici fiscal en funció del volum de mercaderies anual manipulat  
 

Un problema que es planteja en el transport marítim de mercaderies és el de la 
creixent competitivitat entre àrees portuàries. D'aquí que, als efectes de perseguir la 
fidelització dels tràfics de determinades mercaderies, es contempli la mesura 
consistent en aplicar una reducció sobre la quota íntegra de la taxa de càrrega, 
descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3) que estigui en funció del volum 
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de mercaderia anual manipulada per a cada codi o grup de codi associat a un trànsit 
segons determini Ports de la Generalitat (cfr. art. 166.2.4 de l'Avantprojecte). 

 
 

(XI) Benefici fiscal per foment de l'exportació 
 

Un problema que es planteja en el transport marítim de mercaderies estreba en que 
els Ports siguin una porta de sortida eficaç per a les exportacions. D'aquí que, als 
efectes de facilitar l'exportació de mercaderies via ports, es contempli la novedosa 
mesura consistent en aplicar una bonificació sobre la quota íntegra de la taxa de 
càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3) (cfr. art. 166.3.1 de 
l'Avantprojecte). 

 
 

(XII) Benefici fiscal en favor de tràfic estratègic 
 

Un problema que es planteja en el transport marítim de mercaderies estreba en que 
el trànsit dels Ports és molt variat i no tot afecta per igual al mateix Port i a la seva 
zona d'influència. D'aquí que, als efectes de discriminar entre els diferents tipus de 
trànsit primant aquells que es considerin estratègics, es vingui contemplant una 
bonificació sobre la quota íntegra de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i 
trànsit de mercaderies (TA3) consistent en un percentatge localitzat per una escala 
que pondera, per una banda, si es tracta de la captació de nou tràfic o de 
consolidació d'un tràfic existent, i per altra banda, les tones de mercaderies (cfr. art. 
60.3 del D. Leg. 2/2010).  

 
Ara bé, semblant articulació del benefici fiscal planteja el problema que es basa 
essencialment en l'aspecte quantitiu consistent en el número de tones per captació 
de nou tràfic i en el número de tones per consolidació de tràfic. En canvi, no es 
discrimina segons l'aspecte qualitatiu consistent en l'interès estratègic que el tràfic 
pugui tenir per un determinat port o territori. Problema que s'intenta solventar amb la 
nova redacció que de la present bonificació és dóna per l'Avantprojecte (cfr. art. 
166.3.2)  

 
 

(XIII) Gravamen del productes procedents d'operacions de transferència o 
centres d'engreix 

 
A la taxa de la pesca fresca (TA4) tenim que l'article 71.2 del D. Leg. 2/2010 
circumscriu el tipus especial -1%-  contemplat al seu apartat b) als casos de producte 
d'aqüicultura. El problema que planteja és que deixa de banda els productes 
procedents d'operacions de transferència o de centres d'engreix, essent que 
participen de la mateixa naturalesa. D'aquí l'apartat b) de l'art. 177.2 de 
l'Avantprojecte estén l'aplicació del mateix tipus als productes procedents 
d'operacions de transferència o de centres d'engreix], de tal manera que s’incorpora 
com una activitat realitzada mitjançant la utilització de les infraestructures portuàries 
l’activitat de descàrrega de peix procedent de les granges d’engreix considerada una 
activitat de transferència que es produeix des de la seva captura, manteniment en 
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granges d’engreix i descàrrega en els ports per a la seva comercialització. 
 
 

(XIV) Serveis addicionals de temporada 
 

Un problema que es planteja a la taxa de les embarcacions esportives i de lleure 
(TA5) estreba en que quan es tracte de la determinació de la quota íntegra relativa al 
domini públic gestionat directament per Ports de la Generalitat s'estableixen pel 
legislador determinats increments pels serveis d’aigua i d’electricitat i per la 
disposició de mort en atracada, però en canvi la normativa legal guarda silenci sobre 
els increments pels serveis addicionals de temporada (cfr. art. 77.1, segon paràgraf, 
del Decret Legislatiu 2/2010), doncs es regulen com un mer preu privat. I és un 
problema perquè, segons s'entengui, la prestació dels serveis addicionals de 
temporada podrien en el llindar de la reserva de llei establerta a l'article 31.3 de la 
Constitució.  
 
Front aquesta situació, la solució és molt simple: que sigui una norma amb rang de 
llei qui estableixi l'increment dels serveis addicionals de temporada, cosa que és el 
que es fa a l'Avantprojecte (cfr. art. 183.1, segon paràgraf).    
 
  
(XV) Límit qualitatiu a l'estimació objectiva  
 
Un problema que planteja l'aplicació del mètode de l'estimació objectiva és que es 
tracta d'un mètode especial front l'estimació directe que, segons estableix l'article 
49.3 de la LGT, és el mètode general.  
 
Aquesta relació mètode especial-mètode general impulsa que es delimitin els 
requisits que possibiliten l'aplicació de l'estimació objectiva com a mètode especial 
que és. Essent que la normativa actual de la taxa de les embarcacions esportives i 
de lleure (TA5) no contempla altre requisit que el formal de la prèvia sol·licitud (cfr. 
art. 77.2, segon paràgraf, Decret Legislatiu 2/2010), es troba a faltar un requisit 
substantiu que circumscrigui l'aplicació d'aquest mètode als supòsits de menor 
importància. D'aquí que l'Avantprojecte limiti el mètode objectiu als vaixells amb una 
superfície ocupada que no superi els 100 m2 (cfr. art. 183.2, paràgraf cinquè). 
 
  
(XVI) Superfície ocupada per una embarcació tipus 
 
Un problema que planteja la quantificació de l'estimació objectiva de la taxa de les 
embarcacions esportives i de lleure (TA5) estreba en que utilitza com a paràmetre la 
superfície ocupada per una embarcació tipus, devent-se fixar els seus límits mínim i 
màxim.  
 
A la vigent normativa els límits es fixen entre 10 i 60 metres quadrats (cfr. art. 77.2 
del Decret Legislatiu 2/2010). Ara bé, s'ha advertit el problema que el límit màxim (60 
m2) és massa reduït per tal de mantenir una quantificació equilibrada amb 
l'estimació directe. D'aquí que l'Avantprojecte contempli que el límit màxim passi a 
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ser de 100 m2 (cfr. art. 184.2). 
 
 
(XVII) Fixació dels costos de les taxes per serveis 
 
Un problema que plantegen les taxes per serveis és la seva quantificació gira en 
torno als seus costos legalment computables i com que aquests són susceptibles de 
variació, resulta necessària la seva actualització. Això és el que s'ha fet en les dues 
taxes per serveis que contempla la normativa portuària catalana:  (i) Taxa per 
utilització de la bàscula (TP1) (cfr. art. 88 del Decret Legislatiu 2/2010, que es 
correspon amb l'art. 194 de l'Avantprojecte); i, (iii) Taxa de seguretat portuària (TP2) 
(cfr. art. 93 del Decret Legislatiu 2/2010, que es correspon amb l'art. 199 de 
l'Avantprojecte). 
 
 
(XVIII) Establiment de la taxa relativa a les deixalles 
 
Un problema que es planteja és que per imperatiu de l'article 8.1 de la Directiva  
2000/59/CE, els Estats estan obligats a exigir el pagament de tarifes als bucs amb la 
finalitat de sufragar els costos de les instal·lacions portuàries receptores de les 
deixalles que generin. Com és natural, a la Generalitat con entitat pública titular de 
port, li resulta aplicable aquest mandat comunitari i, per tant, se li ha de donar 
resposta mitjançant l'establiment d'una figura financera com és la taxa relativa a les 
deixalles regulada per l'Avantprojecte.   

 
 

B) Establiment dels objectius 
 
(I) Utilització de l'expressió <contracte> en el redactat de certs pressupost de 
fet  
 
Amb la present mesura l'objectiu que es persegueix és deixar en clar que: 
 
(i) En la taxa per ocupació privativa del domini públic portuari (TO1) es subjecten les 
utilitzacions privatives del domini públic portuari encara que es sustentin en 
contractes administratius.  
 
(ii) En la taxa per entrada i estada de vaixells (TA1), s'exclouen de gravamen les 
utilitzacions dels béns demanials no gestionats directament per l'Administració 
portuària, encara que sigui mitjançant contracte administratiu.   
 
 
(II) Fixació de bases imposables, tipus de gravamen i quotes fixes en les taxes 
demanials 
 
Amb la present mesura l'objectiu que es persegueix és: (i) Dotar a la base imposable 
de la taxa d'ocupació privativa del domini públic portuari (TO1) d'unes valoracions 
actualitzades que comporten també l'actualització dels tipus de gravamen. (ii) Ajustar 
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la tarifa de la taxa d'emmagatzematge (TO2) a les valoracions demanials 
actualitzades sense que es menyspreï el criteri de la continuïtat històrica. (iii) Igual 
ajustament es persegueix a la taxa per l'ocupació amb béns mobles (TO3). (iv) A la 
taxa per estada de vaixells a la zona de varador (TO4). (v) A la taxa per l'entrada i 
estada de vaixells (TA1). (vi) A la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de 
mercaderies (TA3M). (vii) A la taxa d'embarcament, desembarcament i trànsit de 
passatgers i vehicles en règim de passatge (TA3P). (viii) A la taxa de les 
embarcacions esportives o de lleure (TA5). (ix) A la taxa d'estacionaments de 
vehicles (TA6). 
 
 
(III) Utilització de béns demanials en règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu 
 
Amb la present mesura l'objectiu és excloure del gravamen la utilització per part de 
certs béns (mercaderies transportades per vehicles -TO2-, mobles -TO3-, bucs -
TO4-, vehicles -TA6-) de béns demanials no gestionats directament per 
l'Administració portuària. 
 
 
(IV) Reduccions en consideració al tipus de navegació  
 
Amb la present mesura l'objectiu és:  
 
(i)  Pel que fa a la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1), eliminar la discriminació 
que a l'hora d'aplicar les reduccions en consideració al tipus de navegació es donen 
entre els territoris espanyols extrapeninsulars i la resta de territoris de la Unió 
Europea. 
 
(ii) Pel que fa a la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies 
(TA3), substituir-la per altra reducció que ponderi el volum manipulat als efectes 
d'impulsar el trànsit de mercaderies en els Ports de la Generalitat. 
 
 
(V) Referència genèrica a les infraestructures portuàries 
  
Amb la present mesura l'objectiu és millorar el redactat de les normes per tal que 
siguin més simples i entenedores. 
 
 
(VI) Supressió de la bonificació per vaixells turístics locals 
 
Amb la present mesura l'objectiu és substituir la bonificació del 10 per 100 
contemplada a l'article 46.3.5 del D. Leg. 2/2010, per una ampliació de l'intervental 
objecte de modulació de la TA1 en l'aplicació del coeficient reductor 0,85.  
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(VII) Progressivitat segons el calat dels vaixells 
 
Amb la present mesura l'objectiu és accentuar la progressivitat de la taxa d'atracada 
de vaixells (TA2) mitjançant la simplificació de l'escala que pondera el seu calat. 
 
 
(VIII) No bonificació dels catamarans 
 
Amb la present mesura l'objectiu és no fomentar fiscalment l'ús del catamarans. 
 
 
(IX) Simplificació del mecanisme quantificador  
 
Amb la present mesura l'objectiu és simplificar el mecanisme quantificador d'aquelles 
taxes on hem advertit una complexitat injustificada, tal i com succeeix a la  següents 
taxes: 
 
(i) Taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3). La primera 
subquota d'aquesta taxa està referida a les mercaderies i consisteix en aplicar a 
cada tona (base imponible) un tipus de gravamen específic localitzat en una escala 
d'única entrada on es contemplen els grups de mercaderies. El cas és que la vigent 
normativa estableix que a aquest tipus li resulta aplicable un percentatge que depèn 
del grup de mercaderies i del tipus d'operació portuària (cfr. art. 60.1 D. Leg. 2/2010). 
Doncs bé, segons es desprèn de la memòria econòmico-financera, perfectament es 
pot eliminar l'aplicació d'aquest percentatge incorporant-lo al tipus de gravamen 
normatiu mitjançant un càlcul de ponderació.  

 
(ii) Taxa de la pesca fresca (TA4). Es contempla un mínim de subjecció tècnica 
destinada a excloure de gravamen els vaixells que la seva activitat pesquera és molt 
minsa. El cas és que la vigent normativa vincula aquest mínim al mes, fixant-lo en 
1.500 e/mes del valor de la pesca (cfr. art. art. 67.3 del D. Leg. 2/2010). Doncs bé, 
segons es desprèn de la memòria econòmico-financera, perfectament es pot vincular 
aquest mínim a l'any, fixant-lo en  18.000 e./any  (1.5000 e./ mes x 12 mesos = 
18.000 e./any), evitant-se així l'aplicació de la norma mes a mes per tal d'aplicar-la 
en un període superior com és l'anualitat. 

 
(iii) Taxa d'estacionament de vehicles (TA6). Es discrimina entre recintes oberts i 
tancats tant a l'estimació directe com a l'estimació objectiva [cfr. arts. 82.1.c) i 83.2 i 
3 del Decret Legislatiu 2/2010]. El cas és que els recintes tancats no s’exploten 
directament per l’Administració portuària, sinó en règim de concessió, tenim que, tal i 
com es desprèn de la memòrica econòmico-financera, pel que fa als estacionaments 
de vehicles,  perfectament es pugui simplificar la normativa unificant en una sola 
tarifa ambdós tipus de recintes.  
 
 
 
 
(X) Benefici fiscal en funció del volum de mercaderies anual manipulat  
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Amb la present mesura l'objectiu és potenciar la fidelització dels transportistes 
marítims de mercaderies als Pors de la Generalitat. 
 
 
(XI) Benefici fiscal per foment de l'exportació 

 
Amb la present mesura l'objectiu és potenciar l'exportació bonificant les mercaderies 
embarcades. 

 
 

(XII) Benefici fiscal en favor de tràfic estratègic 
 

Amb la present mesura l'objectiu és incentivar la captació, consolidació i creixement 
de trànsits o tràfic especial considerat d'interès estratègic per un determinat port o 
territori. 

 
 

(XIII) Gravamen del productes procedents d'operacions de transferència o 
centres d'engreix 

 
Amb la present mesura l'objectiu és equiparar en la TA4 (pesca fresca) el gravamen 
dels productes procedents d'operacions de transferència o de centres d'engreix al 
gravamen de l'aqüicultura. 

 
 

(XIV) Serveis addicionals de temporada 
 

Amb la present mesura l'objectiu estreba en que la prestació que es percep amb 
motiu dels serveis addicionals de temporada s'ajusti el màxim possible al principi de 
legalitat, considerant-la com un increment(iii) Taxa d'estacionament de vehicles 
(TA6). Es discrimina entre recintes oberts i tancats tant a l'estimació directe com a 
l'estimació objectiva [cfr. arts. 82.1.c) i 83.2 i 3 del Decret Legislatiu 2/2010]. El cas 
és que els recintes tancats són residuals, tal i com es desprèn de la memòrica 
econòmico-financera, la qual cosa, comporta que, que fa als estacionaments de 
vehicles,  perfectament es pugui simplificar la normativa unificant en una sola tarifa 
ambdós tipus de recintes.  
 de la taxa de les embarcacions esportives i de lleure (TA5) establert mitjançant 
norma amb rang de llei. 
 
 
(XV) Límit qualitatiu a l'estimació objectiva  
 
Amb la present mesura l'objectiu és que, en la taxa d'embarcacions esportives o de 
lleure (TA5), l'opció de l'estimació objectiva es limiti a les embarcacions de major 
superfície. 
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(XVI) Superfície ocupada per una embarcació tipus 
 
Amb la present mesura l'objectiu és que, en la taxa d'embarcacions esportives o de 
lleure (TA5), Ports de la Generalitat tingui un major marge discrecional per tal de fixar 
la superfície ocupada per una embarcació tipus, com element integrant del 
mecanisme quantificador del mètode d'estimació objectiva.  
 
 
(XVII) Fixació dels costos de les taxes per serveis 
 
Amb la present mesura l'objectiu és complimentar amb els principis d'equivalència i 
del benefici rectors de les taxes per serveis. 
 
 
(XVIII) Establiment de la taxa relativa a les deixalles 
 
Amb la present mesura l'objectiu és complimentar l'obligació comunitària imposada 
per la Directiva  2000/59/CE, consistent en exigir el pagament de tarifes als bucs 
amb la finalitat de sufragar els costos de les instal·lacions portuàries receptores de 
les deixalles que generin (cfr. art. 8.1) 
 
 
 
C) Identificació de les opcions de regulació 
 
(I) Utilització de l'expressió <contracte> en el redactat de certs pressuposts de 
fet  
 
Donat que es tracta d'una matèria que afecta elements subjectes al principi de 
legalitat, resulta aconsellable que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang 
legal. 
 
 
(II) Fixació de bases imposables, tipus de gravamen i quotes fixes en les taxes 
demanials 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(III) Utilització de béns demanials en règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
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(IV) Reduccions en consideració al tipus de navegació  
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(V) Referència genèrica a les infraestructures portuàries 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(VI) Supressió de la bonificació per vaixells turístics locals 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(VII) Progressivitat segons el calat dels vaixells 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
(VIII) No bonificació dels catamarans 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(IX) Simplificació del mecanisme quantificador  
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(X) Benefici fiscal en funció del volum de mercaderies anual manipulat  

 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 

 
 

(XI) Benefici fiscal per foment de l'exportació 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(XII) Benefici fiscal en favor de tràfic estratègic 
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Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(XIII) Gravamen del productes procedents d'operacions de transferència o 
centres d'engreix 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(XIV) Serveis addicionals de temporada 

 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(XV) Límit qualitatiu a l'estimació objectiva 
 
Donat que es tracta d'una matèria íntimament vinculada al principi de legalitat, 
resulta lògic que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(XVI) Superfície ocupada per una embarcació tipus 
 
Donat que es tracta d'una matèria íntimament vinculada al principi de legalitat, 
resulta lògic que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
 (XVII) Fixació dels costos de les taxes per serveis 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
 
 
(XVIII) Establiment de la taxa relativa a les deixalles 
 
Donat que es tracta d'una matèria subjecte al principi de legalitat, resulta preceptiu 
que la mesura s'adopti en virtut d'una norma amb rang legal. 
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2) ANÀLISI DE L'IMPACTE DE LES OPCIONS DE REGULACIÓ CONSIDERADES 
 
 
A) Informe d'impacte pressupostari 
 
(I) Utilització de l'expressió <contracte> en el redactat de certs pressupost de 
fet  
 
Es miri des de la vessant que es miri, l'impacte pressupostari de la present mesura 
és nul, doncs l'únic que fa es aclarir la intenció del legislador. O sigui, no altera 
l'ordenament jurídic vigent, sinó que simplement el perfecciona des d'un punt de 
vista tècnica legislativa. 
 
 
(II) Fixació de bases imposables, tipus de gravamen i quotes fixes en les taxes 
demanials 
 
De la la memòria econòmica del present Avantprojecte es dedueix que aquesta 
mesura no suposa un impacte considerable. Puix,  
 
(i) Segons s'explica en relació a la taxa per ocupació del domini portuari (TO1):  
 
Pel que fa a als costos que puguin originar l'aplicació de les noves mesures  de la 
taxa per ocupació privativa del domini públic portuari (TO1) no és previsible que 
provoqui cap augment, puix les novetats que contempla no han de generar cap cost 
singular. 
 
Pel que fa als ingressos, tenim que en el 2013 van ser de 5.980.317 e. Essent que, 
respecte a la present proposta, s'observa que, en comparació a la normativa del 
2013, malgrat es fixen un tipus de gravamen superiors en relació a l'aigua i a les 
obres, tenim unes valoracions sensiblement inferiors i unes noves bonificacions, la 
qual cosa fa preveure que els ingressos es mantinguin en uns imports similars als 
actuals.  
 
(ii) Segons s'explica en relació a la taxa d'emmagatzematge de mercaderies (TO2): 
 
Pel que fa a als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa no és 
previsible que provoqui cap augment, puix les novetats que contempla no han de 
generar cap cost singular. 
 
Pel que als ingressos, tenim que en el 2013 van ser de 118.889 e. 
 
Si tenim en compte que, en comparació amb el 2013, els tipus que es proposen són 
pràcticament idèntics i que la base imposable manté unes valoracions similars on els 
augments que experimenten en alguns supòsits són susceptible de compensar-se 
amb les disminucions que experimenten en altres supòsits, estimem que la 
recaptació per la taxa es mantindrà en termes similars als actuals amb una lleugera 
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tendència a la baixa. 
 
Això es posa de manifest amb la simulació feta en el Port de Palamós on, segons les 
dades que ens han estat facilitades per Ports de la Generalitat, resulta que al 2013 
es van obtenir uns ingressos per aquesta taxa per import de 14.225,95 e., essent 
que els ingressos estimats amb la nova normativa serien de 13.992,59 e. La 
diferència absoluta és, doncs, de 233,36 e. (13.992,59 - 14.225,95 = - 233,360), el 
que implica un decrement relatiu de tan sols l'1,64 per 100 [{13.992,59 5 x 100) / 
14.225,95}-100 = 1,640].  
 
(iii) Segons s'explica en relació a la taxa per l'ocupació del domini públic amb béns 
mobles destinats a la prestació de serveis portuaris específics o al desenvolupament 
d'activitats econòmiques (TO3): 
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa no és previsible 
que provoqui cap augment, puix les novetats que contempla no han de generar cap 
cost singular. 
 
Pel que als ingressos, tenim que en el 2013 van ser de 465.170 e. 
 
Segons la simulació practica per Ports l'aplicació de les noves tarifes mantindrà una 
recaptació similar amb una lleugera tendència a l'alça, puix suposaran uns ingressos 
de 478.712,49 e., el que implica en comparació al 2013 un increment absolut de 
14.542,49 e. ( 478.712,49 - 465.170 =  13.542,49), i increment relatiu del 2,91 per 
100   [{(478.712,49 x 100) / 465.170] - 100 }= 2,911]. 
 
 
(iv) Segons s'explica en relació a la taxa d'estada de vaixells a la zona de varador  
(TO4): 
 
Pel que fa a als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa no és 
previsible que provoqui cap augment, puix les novetats que contempla no han de 
generar cap cost singular. 
 
Pel que als ingressos, tenim que en el 2013 van ser de 40.681 e. 
 
Si tenim en compte que les noves tarifes proposades són, per regla general, 
lleugerament superiors a les actuals, és previsible que també hi hagi un lleuger 
increment de la recaptació. 
 
(v) Segons s'explica en relació a la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1): 
  
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos, en el 2013 van ser de 544.890 e.  
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Segons la simulació efectuada por Ports, l'aplicació de la nova normativa comportarà 
un augment que es pot estimar en 46.000 e. 
 
(vi) Segons s'explica en relació a la taxa d'atracada de vaixells (TA2): 
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos, en el 2013 van ser de 364.262 e. Import aquest que 
estimen s'incrementarà per les modificacions previstes en matèria de coeficients i de 
reduccions.  

 
Així, deixant de banda els majors ingressos que suposarà l'eliminació de la reducció 
fins ara aplicable als catamarans, la nova normativa de coeficients suposarà un 
increment estimat d'ingressos per import de 19.836,10 e. (384.097,60 - 364.261,50  
= 19.836,100). 
 
(vii) Segons s'explica en relació a la taxa d'embarcament, desembarcament i trànsit 
de passatgers i vehicles en règim de passatge (TA3P) 
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
I pel que fa al ingressos, la conclusió última a la arribem és que la nova normativa 
mantindrà semblants nivells de recaptació per la present taxa amb un lleuger 
increment a l'alça.  
 
(viii) Segons s'explica en relació a la taxa de les embarcacions esportives o de lleure 
(TA5)  
 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
 
I pel que fa al ingressos, la conclusió última a la arribem és que la nova normativa 
mantindrà semblants nivells de recaptació per la present taxa amb un lleuger 
increment a l'alça.  
 
(ix) La quantificació de la taxa d'estacionaments de vehicles (TA6) 

 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa segons la 
normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui cap augment respecte a 
la normativa actualment vigent. 
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I pel que fa als ingresso, la conclusió última a la que arribem és que és que el 
mecanisme quantificador contemplat a l'Avantprojecte provoqui una lleugera 
disminució d'ingressos que es pot quantificar en  - 3.244,69 e., el que representa un 
decrement del 14,42 per 100 [( -  3.244,69 e. x 100) / 22.500 = 14,420]. 

 
 
(III) Utilització de béns demanials en règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu 
 
De la memòria econòmica del present Avantprojecte es dedueix que aquesta mesura 
no suposa un impacte pressupostari considerable en cap de les taxes que afecta, 
com són la taxa d'emmagatzematge de mercaderies (TO2), la taxa per l'ocupació del 
domini públic amb béns mobles destinats a la prestació de serveis portuaris 
específics o al desenvolupament d'activitats econòmiques (TO3), la taxa d'estada de 
vaixells a la zona de varador  (TO4), la taxa d'estacionament de vehicles (TA6).  
 
  
(IV) Reduccions en consideració al tipus de navegació 
 
De la memòria econòmica del present Avantprojecte es dedueix que aquesta 
mesura: 
 
(i) En relació a la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1), no suposa un impacte 
pressupostari considerable. 
 
(ii) En relació a la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies 
(TA3M) cal diferenciar entre aquests dos casos:   
 
Per una banda, la supressió en l'Avantprojecte de la reducció del 10 per 100 de la 
quota íntegra en el cas de mercaderies que tinguin per origen i destinació un estat 
membre de la UE [actualment contemplada a l'art. 60.2.3.a) D. Leg. 2/2010]. Com 
que en el 2013, aquesta reducció va ser de 46.277,49 e., es pot estimar que la seva 
supressió suposarà uns majors ingressos per semblant quantitat. 
 
Per altra banda, la supressió en l'Avantprojecte de la reducció del 20 per 100 de la 
quota íntegra en el cas de mercaderies que tinguin per origen o destí Ceuta, Melilla, 
les Illes Balears i les Canàries [actualment contemplada a l'art. 60.2.3.b) D. Leg. 
2/2010]. Com que, segons la informació facilitada per Ports, l'impacte d'aquesta 
reducció és mínima, no la computarem.  
 
 
(V) Referència genèrica a les infraestructures portuàries 
 
Al ser una mesura que tan sols afecte a l'estil del redactat de les normes, resulta 
obvi que suposa cap tipus d'impacte pressupostari. 
 
 
(VI) Supressió de la bonificació per vaixells turístics locals 
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Tal i com s'explica a la memòria econòmico-financera, l'import d'aquesta bonificació 
a la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1) pel 2013 és de 5.802,75 e., la qual cosa 
influeix en l'augment de recaptació que s'exposa en la memòria econòmico-
financera. 

 
  

(VII) Progressivitat segons el calat dels vaixells 
 
Tal i com s'explica a la memòria econòmico-financera, l'import d'aquesta mesura en 
la taxa d'atracada de vaixells (TA2) suposarà en comparació amb la normativa 
actualment aplicables les següents variacions en la quota íntegra depenent del calat 
dels vaixells:   
 
(i) Vaixells de calat superior a 3 m i fins a 7 m.: Increment del 25 per 100. 
(ii) Vaixells de calat superior a 8 m i fins a 12 m.: Increment del 100 per 100. 
(iii) Resta de vaixells: Cap variació. 
 
 
(VIII) No bonificació dels catamarans 
 
Tal i com s'explica a la memòria econòmico-financera, malgrat no tenir dades sobre 
semblant reducció, tot indica que el import és molt escàs, i que per tant la seva 
eliminació tindrà poca incidència en la recaptació de la taxa d'atracada de vaixells 
(TA2). 
 
 
(IX) Simplificació del mecanisme quantificador  
 
(i) Pel que fa a la simplificació del mecanisme quantificador de la taxa de càrrega, 
descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3), direm que, tal i com s'explica a 
la memòria econòmico-financera, l'import de la subquota íntegra relativa a 
mercaderies, contemplada a l'article 166.1, primer paràgraf, de l'Avantprojecte 
s'estima que augmentarà considerablement, puix la facturació global per 
mercaderies en 2013 abans de reduccions i bonificacions va ser de 844.553,38 e., 
mentre que si li apliquem el nou mecanisme quantificador previst a l'Avantprojecte, la 
facturació ascendirà a 901.220,69 e., el que representa un augment absolut de 
56.667,32 e. (901.220,69 - 844.553,38 =  56.667,32) i un augment relatiu, abans de 
reduccions i bonificacions, del 6,71 per 100 [{( 901.220,69 x 100) / 844.553,38} - 100 
= 6,71].  
 
(ii) Pel que fa a la simplificació del mecanisme quantificador (relacionat amb el mínim 
de subjecció tècnica) de la taxa de la pesca fresca (TA4), direm que, tal i com 
s'explica a la memòria econòmico-financera, és una mesura que el seu impacte 
pressupostari és insignificant.  

 
(iii) Pel que fa a la simplificació del mecanisme quantificador (relacionat amb la 
unificació de les tarifes segons l'estacionament sigui en recinte obert o tancat) de la 
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taxa d'estacionament de vehicles (TA6), direm que, tal i com s'explica a la memòria 
econòmico-financera, mentre  que les noves tarifes contemplades a l'Avantprojecte 
respecte a l'estimació directa tindran una incidència mínima en la quantificació de la 
quota íntegra primària de la present taxa, respecte a l'estimació objectiva suposaran 
un decrement de la quota íntegra primària que estimem en 3.190,62 e.  

 
 

(X) Benefici fiscal en funció del volum de mercaderies anual manipulat 
 

Sobre l'impacte pressupostari de la present mesura, a la memòria econòmico-
financera es diu el següent: 

 
Partint de les variables més significatives concurrents a l'any 2013, i sense ànim de 
ser exhaustius, hem fet una simulació que posa en evidència una lleugere tendència  
a la baix de la recaptació. En efecte, d'aquesta simulació que, insistim, és forfatària 
al no tenir en compte els efectes de les bonificacions en les dades que emprem, es 
dedueix que la reducció té un import global de 323.058,97 e., el que compensat amb 
la major facturació que suposa el tipus específic senyalat a l'anterior punt (...), 
suposa en comparació al 2013 una disminució d'ingressos en 29.613,76 e., 
equivalent percentualment al 4,91 %. 

 
 

(XI) Benefici fiscal per foment de l'exportació 
 

En relació a l'impacte pressupostari de la present mesura, destaquem que la 
memòria econòmico-financera diu el següent:    
 
Tal com indiquen les estadístiques anuals de tràfic de mercaderies elaborades  Ports 
de la Generalitat, la pràctica totalitat de la càrrega es destina a l'exportació entesa en 
els termes acabats d'indicar. 
 
Si tenim en compte que l'import recaptat per la present taxa en concepte de càrrega 
va ser de 329.754,12 e., tindrem que aplicant-li el percentatge del 10 per 100, la 
bonificació ascendirà a 32.975,41 (10% de 329.754,12 = 32.975,412). 

 
 

(XII) Benefici fiscal en favor de tràfic estratègic 
 

En relació a l'impacte pressupostari de la present mesura, destaquem que la 
memòria economicofinancera diu el següent:   

 
La bonificació actual consisteix en un percentatge localitzat per una escala que 
pondera, per una banda, si es tracta de la captació de nou tràfic o de consolidació 
d'un tràfic existent, i per altra banda, les tones de mercaderies.  

 
En canvi, la bonificació prevista a l'article 166.3.2 de l'Avantprojecte té un pressupost 
de fet diferent, puix depèn del que el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat 
qualifiqui amb caràcter anual com a trànsit prioritari o estratègic i de les condicions 
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que exigeixi. Tan mateix, el seu percentatge també serà fixat per l'esmentat Comitè 
amb el límit màxim del 40%.  

 
Donades les característiques de la present bonificació, resulta pràcticament 
impossible fer una mera previsió del que representarà el seu import. En tot cas, no 
s'espera que sigui massa significatiu.  

 
 
 

(XIII) Gravamen del productes procedents d'operacions de transferència o 
centres d'engreix 

 
En relació a l'impacte pressupostari de la present mesura, destaquem que la 
memòria econòmico-financera diu el següent:   

 
Pel que fa als costos que pugui originar l’aplicació de la present taxa de la pesca 
fresca (TA4) segons la normativa de l'Avantprojecte no és previsible que provoqui 
cap augment respecte a la normativa actualment vigent. 
 
Pel que fa als ingressos totals de TA4, en el 2013 van ser de 1.845.556 e. 

 
Donat que el mecanisme quantificador previst a l'Avantprojecte és molt similar que el 
vigent i que les variacions són a la pràctica poc significatives, tot fa preveure que els 
ingressos seran també molt similars.  

 
 
 

(XIV) Serveis addicionals de temporada 
 

En relació a l'impacte pressupostari de la present mesura relativa a la taxa de les 
embarcacions esportives o de lleure (TA5), destaquem que la memòria 
economicofinancera diu el següent: 

 
A l'Avantprojecte (art. 183.1, segon paràgraf) es preveu una quantificació de 
l'increment de la quota íntegra idèntica a la que es contempla a l'art. 77.1, segon 
paràgraf (del D. Leg. 2/2010), pel que fa als serveis d'aigua i electricitat i per mort 
d'atracada, cosa per la qual entenem que el seu import serà molt similar. L'única 
diferència rau en que a l'Avantprojecte es regula com a increment de la present taxa 
el servei addicional de temporada, que fins ara es cobra com a preu privat, cosa que 
pot provocar un lleuger augment en la recaptació de la taxa, però que, òbviament, es 
compensa amb la disminució del preu privat. 

 
 
 
 

(XV) Límit qualitatiu a l'estimació objectiva 
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En relació a l'impacte pressupostari de la present mesura relativa a la taxa de les 
embarcacions esportives o de lleure (TA5), destaquem que la memòria 
economicofinancera diu el següent: 

 
A l'Avantprojecte es preveu una quantificació de la quota íntegra primària 
pràcticament idèntica a la que es contempla a l'art. 77.2, paràgrafs cinquè a vuitè, 
del D. Leg. 2/2010, cosa per la qual entenem que el seu import serà molt similar.  
Tan sols cal destacar com a novetats de l'Avantprojecte que, per una banda 
s'introdueix una limitació a l'estimació objectiva al preveure que aquesta no s'aplicarà 
als vaixells de més de 100 m2 i, per altra banda, s'amplia el límit màxim del vaixell 
tipus al passar de 60 a 100 m2. En tot cas, es tracte de mesures que difícilment 
suposaran un efecte significatiu en la recaptació de la taxa. 

 
 

(XVI) Superfície ocupada per una embarcació tipus 
 

En relació a l'impacte pressupostari de la present mesura relativa a la taxa de les 
embarcacions esportives o de lleure (TA5), destaquem que la memòria 
economicofinancera diu el següent: 

 
A l'Avantprojecte es preveu una quantificació de la quota íntegra primària 
pràcticament idèntica a la que es contempla a l'art. 77.2, paràgrafs cinquè a vuitè, 
del D. Leg. 2/2010, cosa per la qual entenem que el seu import serà molt similar.  
Tan sols cal destacar com a novetats de l'Avantprojecte que, per una banda 
s'introdueix una limitació a l'estimació objectiva al preveure que aquesta no s'aplicarà 
als vaixells de més de 100 m2 i, per altra banda, s'amplia el límit màxim del vaixell 
tipus al passar de 60 a 100 m2. En tot cas, es tracte de mesures que difícilment 
suposaran un efecte significatiu en la recaptació de la taxa. 

 
 

(XVII) Fixació dels costos de les taxes per serveis 
 

De la memòria econòmica del present Avantprojecte es dedueix que aquesta 
mesura: 
 
(i) En relació a la taxa per utilització de la bàscula (TP1). 

 
Segons les dades de que disposem, l’any 2013 es van produir un total de 7.844 
pesades. En la seva totalitat van ser fetes en jornada ordinària i amb mercaderies 
procedents o amb destí a la instal·lació portuària, corresponent 7.832 a mercaderies i 
12 a altres supòsits.  
 
D’acord amb les tarifes que es proposen, les 7.832 pesades amb mercaderies al 
tipus de 3,86 e, donarien una recaptació de 30.231,52 e. (7.832 x 3,86 = 30.231,52), 
mentre que les 12 pesades restants al tipus de 4,15 e. donarien una recaptació de 
49,80 e. (12 x 4,15 = 49,80). Un total, doncs, de 30.281,32 e. (30.231,52 + 49,80 = 
30.281,32 e).  
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Xifra aquesta que pràcticament equival a la recaptació del 2013, xifrada en 
30.124,44 e., doncs respecte a aqueixa tan sols suposa un lleuger augment del 0,52 
per 100 [{( 30.281,32 x 100) / 30.124,44} - 100 = 0,520].  
 
Malgrat tot, es tracta d'un augment que serveix per ajustar encara més els ingressos 
als costos del servei, puix essent els ingressos previstos de 30.281,32 e. i els costos 
previstos de 30.920,23 e., el dèficit tarifari es xifra en termes absoluts en 638,91 e. 
(30.281,32 - 30.929,23 = 638,91), i en termes relatius en el 2,14%  [{30.929,23 x 
100) /30.281,32} - 100 = 2,139] 

 
(ii) En relació a la taxa de seguretat portuària (TP2).  

 
Amb una previsió de 35.000 passatgers als que se'ls hi apliqui la tarifa de 0,67 e., la 
recaptació serà de 23.450,00 e. (35.000 x 0,67 = 23.450,000). 
 
Aquesta recaptació dóna per cobrir àmpliament els costos directes  (que 
ascendeixen a 22.167,00 e), però no la resta de costos que, com sabem, són els 
costos generals (amb un import de  14.260,03 e.) 
 
De tal manera, doncs, que una part important d'aquests costos generals, 
concretament 12.977,03 e. [23.450 - (22.167,00 + 14.260,03) = - 12.977,03] hauran 
de ser coberts amb recursos generals, amb recursos no generats per la present taxa. 

 
 

(XVIII) Establiment de la taxa relativa a les deixalles 
 

De la memòria econòmica del present Avantprojecte es dedueix que, en relació a 
aquesta mesura: 

 
La tarifa positiva de la taxa s'ha de fixar en 125,38 e., resultant d'incrementar la tarifa 
teòrica en un 10 per 100  per tal de compensar els efectes estimats de les 
reduccions (113,98 + 10 de id. = 125,378). 
 
Aquesta tarifa l'hem de referir de forma immediata a cada escala que facin els 
vaixells i embarcacions. 
 
Això és el que succeeix en els bucs transeünts, els quals, per definició, tenen 
escales esporàdiques.  
 
En canvi, pel que fa als vaixells i embarcacions que tenen la seva base en 
infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, s'ha de tenir en compte 
que fan una escala més perllongada, de fet és una escala permanent, que a efectes 
tributaris torna la taxa en un tribut de meritació periòdica. Concretament, està previst 
que el període impositiu sigui mensual [cfr. art. 204.1.a) de l'Avantprojecte]. 
 
Al nostre entendre, les economies d'escala que comporta l'escala permanent dels 
bucs que tenen la seva base en el port del que es tracti, unit al criteri de la 
fidelització, implica que aquests bucs no tinguin una tributació més gravosa que els 
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bucs transeünts. Cosa que ens porta a proposar que la seva quota mensual 
s'equipari a la quota que per cada escala han de satisfer el bucs transeünts. 

 
 
 
B) Informe d'impacte econòmic i social 
 
(I) Utilització de l'expressió <contracte> en el redactat de certs pressupost de 
fet  
 
Es miri des de la vessant que es miri, l'impacte econòmic i social de la present 
mesura és nul, doncs l'únic que fa es aclarir la intenció del legislador. 
 
 
(II) Fixació de bases imposables, tipus de gravamen i quotes fixes en les taxes 
demanials 
 
No es previsible que la present mesura tingui cap impacte econòmic o social, puix, 
en termes globals, manté el gravamen en uns nivells similars a l'actual.  
 
 
(III) Utilització de béns demanials en règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada, significa una mesura de foment a la 
utilització de béns demanials portuaris amb règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu. 
 
 
(IV) Reduccions en consideració al tipus de navegació 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada, significa una mesura d'equitat entre 
totes les zones de navegació de la Unió Europea, prioritzant el volum de 
mercaderies front el seu origen i destí. 
 
 
(V) Referència genèrica a les infraestructures portuàries 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada, significa una mesura que pretén 
inserir-se dins les bones tècniques legislatives.   
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(VI) Supressió de la bonificació per vaixells turístics locals 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada, significa una adequació a les 
diferents tipologies d’embarcació mitjançant la modulació i així obtenir taxes més 
ajustades. 
 
 
(VII) Progressivitat segons el calat dels vaixells 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada, significarà un increment del 
gravamen per determinats vaixells. 
 
 
(VIII) No bonificació dels catamarans 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada, significa un major gravamen pels 
catamarans per l’adequació de la taxa a la utilització real de les infraestructures. 
 
 
(IX) Simplificació del mecanisme quantificador  
 
(i) Pel que fa a la mesura consistent en la simplificació del mecanisme quantificador 
de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3), de la 
memòria economicofinancera es desprèn que, en sí mateixa considerada, suposa un 
augment del gravamen pels grups de mercaderies 1, 3 i 5; mentre que suposa una 
disminució del gravamen pels grups de mercaderies 2 i 4.  
 
(ii) Pel que fa a la mesura relativa a la taxa de la pesca fresca (TA4) consistent en la 
simplificació del mecanisme quantificador en el seu aspecte del mínim de subjecció 
tècnica per escàs valor de la pesca, de la memòria economicofinancera es desprèn 
que, en sí mateixa considerada, no tindrà cap impacte econòmic i social digne de 
destacar. 

 
(iii) Pel que fa a la mesura relativa a la taxa d'estacionament de vehicles (TA6) 
consistent en la simplificació de les tarifes unificant la modalitat del recinte en un únic 
supòsit, de la memòria es desprèn que en sí mateixa considerada econòmicament 
suposarà una millora de tributació pels subjectes passius que optin per l'estimació 
objectiva. Des d'un punt de vista social, no advertim que tipus d'impacte. 
 
 
(X) Benefici fiscal en funció del volum de mercaderies anual manipulat 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada, suposarà una mesura de foment al 
trànsit de mercaderies en els Ports de la Generalitat.  
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(XI) Benefici fiscal per foment de l'exportació 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada, suposarà una mesura de foment al 
trànsit exportador de mercaderies en els Ports de la Generalitat.    
 
 
(XII) Benefici fiscal en favor de tràfic estratègic 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada, suposarà una mesura de foment al 
trànsit considerat d'interès estratègic per un determinat port o territori. 
 
 
(XIII) Gravamen del productes procedents d'operacions de transferència o 
centres d'engreix 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada no tindrà impacte ja que actualment 
es factura igual si bé no es fa menció expressa com a categoria diferenciada. 
 
 
(XIV) Serveis addicionals de temporada 

 
La present mesura, en sí mateixa considerada difícilment tindrà el més mínim 
impacte econòmic o social, puix consisteix simplement en substituir un preu privat 
per l'increment d'una taxa, com és la taxa de les embarcacions esportives o de lleure 
(TA5). 
 
 
(XV) Límit qualitatiu a l'estimació objectiva 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada difícilment tindrà un mínim impacte 
econòmic o social, puix consisteix simplement en impedir que les embarcacions de 
més de 100 m2 puguin optar per l'estimació objectiva econòmic en la taxa de les 
embarcacions esportives o de lleure (TA5). 
 
 
(XVI) Superfície ocupada per una embarcació tipus 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada difícilment tindrà un mínim impacte 
econòmic o social, puix consisteix simplement en augmentar el marge de 
discrecionalitat que té Ports de la Generalitat per concretar un element quantificador 
de l'estimació objectiva de la taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5), 
com és la superfície ocupada per una embarcació tipus. 
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(XVII) Fixació dels costos de les taxes per serveis 
 
La present mesura, en sí mateixa considerada difícilment tindrà un mínim impacte 
econòmic o social, puix essencialment consisteix en adaptar les tarifes als costos 
actuals sense que impliqui cap diferència considerable. 
 
 
(XVIII) Establiment de la taxa relativa a les deixalles 
 
La present mesura tindrà un impacte social significatiu, puix suposarà que les 
deseconomies internes que provoquen les deixalles del bucs s'internalitzin, essent 
assumides pels seus generadors.  
 
Això implicarà que no sigui el conjunt de la societat qui hagi d'assumir els costos de 
les esmentades deixalles, sinó que siguin assumits pels qui els generin i, el que no 
és menys important, que es desincentivin les descàrregues de residus al mar obert 
en la mesura que el servei de recollida de deixalles és de recepció obligatòria pels 
bucs, el que comporta que necessàriament estiguin subjectes a la taxa que ens 
ocupa.  
 
És fàcil observar, doncs, que la focalització de l'impacte econòmic de la mesura en 
els generadors dels residus, provoca que l'impacte social abasti el conjunt de la 
ciutadania en la mesura que no haurà de suportar el seu cost de les deixalles i que 
procurarà un sistema marítim més net. 
 
 
 
C) Informe d'impacte normatiu en termes de simplificació i reducció de 
càrregues administratives 
 
(I) Utilització de l'expressió <contracte> en el redactat de certs pressupost de 
fet  
 
Es miri des de la vessant que es miri, l'impacte normatiu en termes de simplificació i 
reducció de càrregues administratives de la present mesura és nul, doncs l'únic que 
fa es aclarir la intenció del legislador 
 
 
(II) Fixació de bases imposables, tipus de gravamen i quotes fixes en les taxes 
demanials 
 
Al tractar-se d'una simple adaptació dels valors de mercats i dels percentatges a 
pagar, no comporta cap impacte normatiu que afecti a la simplificació i reducció de 
les càrregues administratives.  
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(III) Utilització de béns demanials en règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu 
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 
 
 
(IV) Reduccions en consideració al tipus de navegació 
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 
 
 
(V) Referència genèrica a les infraestructures portuàries 
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 
 
 
(VI) Supressió de la bonificació per creuers  vaixells turístics locals 
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 
 
 
(VII) Progressivitat segons el calat dels vaixells 
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 
 
 
(VIII) No bonificació dels catamarans 
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 
 
 
(IX) Simplificació del mecanisme quantificador  
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 
 
 
(X) Benefici fiscal en funció del volum de mercaderies anual manipulat 
 
L'única càrrega administrativa que comporta la present mesura estreba en el 
compliment dels requisits determinants de l'aplicació de la reducció.  
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(XI) Benefici fiscal per foment de l'exportació 
 
L'única càrrega administrativa que comporta la present mesura estreba en el 
compliment dels requisits determinants de l'aplicació de la bonificació. 
 
 
(XII) Benefici fiscal en favor de tràfic estratègic 
 
L'única càrrega administrativa que comporta la present mesura estreba en el 
compliment dels requisits determinants de l'aplicació de la bonificació. 
 
 
(XIII) Gravamen del productes procedents d'operacions de transferència o 
centres d'engreix 
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa, 
 
 
(XIV) Serveis addicionals de temporada 

 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 

 
 

(XV) Límit qualitatiu a l'estimació objectiva 
  
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa, salvades les pròpies de la substitució de l'estimació objectiva 
per la directa. 
 
 
(XVI) Superfície ocupada per una embarcació tipus 
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 
 
 
(XVII) Fixació dels costos de les taxes per serveis 
 
Per la seva pròpia naturalesa i configuració, la present mesura no genera cap 
càrrega administrativa. 
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(XVIII) Establiment de la taxa relativa a les deixalles 
 
La present mesura comportarà la càrrega administrativa pròpia de l'establiment d'una 
taxa, és a dir, pel que fa al subjecte passiu complimentar les obligacions formals, i 
pel que fa al subjecte passiu, gestionar el tribut. 
 
 
D) Informe d'impacte de gènere 
 
L’avantprojecte no afavoreix situacions discriminatòries per raó de gènere atès que 
no estableix cap distinció entre homes i dones en la seva regulació. 
 
No es prenen mesures específiques per promoure la igualtat entre dones i homes, 
tenint en compte que el canvi climàtic no té incidència en aquest àmbit, i que tampoc 
no es preveu cap mesura que es pugui considerar discriminatòria. 
 
 
 
3) COMPARACIÓ DE LES OPCIONS DE REGULACIÓ CONSIDERADES 
 
 
(I) Utilització de l'expressió <contracte> en el redactat de certs pressupost de 
fet  
 
Hem de partir de la base que l'objectiu final de la present mesura és fer un mer 
aclariment del que ja es desprèn de la vigent normativa. D'aquí, que s'hagués pogut 
obviar. Ara bé, tenint en compte que l'opció de no fer res podria generar algun 
problema interpretatiu, el més raonable és aprofitar la modificació legislativa per 
incloure-la. 
 
 
(II) Fixació de bases imposables, tipus de gravamen i quotes fixes en les taxes 
demanials 
 
Hem de partir de la base que hi ha un clar desfasament entre els valors fins ara 
aplicats i la nova realitat econòmica. A partir d'aquí sempre queda l'opció d'intentar 
corregir aquest desfasament mitjançant l'aplicació de coeficients reductors però, com 
és obvi, aquests coeficients han d'estar prou justificats. D'aquí que s'hagi estimat 
com opció més raonable fer una nova valoració dels béns de domini públic, a partir 
de la qual es fixen els tipus de gravamen i quotes pertinents.  
 
 
(III) Utilització de béns demanials en règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu 
 
Hem de partir de la base que si es vol potenciar la utilització de béns demanials 
portuaris amb règim d'autorització, concessió o contracte administratiu, hi ha dues 
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opcions tècniques a nivell tributari: (i) L'aplicació de beneficis fiscals; (ii) l'exclusió ab 
initio del gravamen. 
 
En el cas que ens ocupa considerem que aquesta segona mesura és adient puix no 
pugna amb la configuració de fet imposable. 
 
 
(IV) Reduccions en consideració al tipus de navegació 
 
Hem de partir de la base que: 
 
(i) Pel que fa a la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1), a l'àmbit de reduccions en 
consideració al tipus de navegació hi ha una discriminació a favor dels territoris 
espanyols extrapeninsulars, els quals tenen una reducció del 75 per 100 front la 
resta de la navegació interior europea que té una reducció del 50 per 100. Per 
resoldre aquesta discriminació l'opció més simple és unificar el percentatge de 
reducció, optant-se per un percentatge molt més modest, com és el 10 per 100. 
 
(ii) Pel que fa a la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies 
(TA3), s'estableix una reducció pel tipus de navegació que, amén de patir la 
discriminació que acabem d'apuntar amb motiu de la TA1, no es mostra útil per 
fomentar els trànsit de mercaderies. Per resoldre aquesta problemàtica l'opció més 
simple és eliminar sic et simpliciter la reducció en funció del tipus de navegació i 
substituir-la per altra que estigui en funció del volum manipulat. 
 
 
(V) Referència genèrica a les infraestructures portuàries 
 
Hem de partir de la base que l'objectiu final de la present mesura és fer un mer 
aclariment del que ja es desprèn de la vigent normativa. D'aquí, que s'hagués pogut 
obviar. Ara bé, tenint en compte que l'opció de no fer res significaria no polir el 
redactat de la normativa, el més raonable és aprofitar la modificació legislativa per 
incloure-la. 
 
 
(VI) Supressió de la bonificació per vaixells turístics locals 
 
Hem de partir de la base que la present mesura té per objecte reordenar el  
mecanisme quantificador de la taxa en relació al vaixells turístics locals. Essent que 
la supressió de la bonificació és l'instrument que tècnicament es presenta com a 
millor opció per tal de compensar la nova escala relativa als trams GT arrel dels 
quals els vaixells de 20 a 100 GT gaudiran de un coeficient reductor superior a 
l'actual. 
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(VII) Progressivitat segons el calat dels vaixells 
 
Hem de partir de la base que si es vol augmentar la progressivitat de la taxa 
d'atracada de vaixells (TA2) el factor que es mostra més procliu és l'escala de 
coeficients ponderadors del calat dels vaixells, doncs és l'únic que contempla una 
tarifa. D'aquí que tècnicament s'estimi que és el que millor serveix a l'esmentat 
objectiu. 
 
 
(VIII) No bonificació dels catamarans 
 
Hem de partir de la base que si es vol limitar l’alta ocupació de les infraestructures 
que suposa aquesta tipologia d’embarcacions s'ha de procurar que no es beneficiïn 
de desgravacions fiscals. D'aquí que es presenti com a opció més lògica suprimir la 
bonificació de la que gaudeixen. 
 
 
(IX) Simplificació del mecanisme quantificador 
 
Hem de partir de la base que si es vol reduir la complexitat de la gestió tributària, una 
de les mesures més elementals és simplificar el seu mecanisme quantificador. 
D'aquí que: 
 
(i) A la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3) s'hagi 
optat perquè sigui la norma qui fixi el tipus de gravamen definitivament aplicable 
sense necessitat que se li apliqui també un percentatge.  
 
(ii) A la taxa de la pesca fresca (TA4), s'hagi optat per l'aplicació del mínim tècnic de 
subjecció depenent del valor de la pesca, es deixi de vincular a un període tan curt 
com és el més, per vincular-lo a un període més llarg, com és l'any. 

 
(iii) A la taxa d'estacionament de vehicles (TA6), s'hagi optat per suprimir l'element 
quantificador relatiu a la modalitat de recinte en el qual s'estaciona el vehicle.  
 
 
(X) Benefici fiscal en funció del volum de mercaderies anual manipulat 
 
Hem de partir de la base que si es vol potenciar el trànsit de mercaderies en els 
ports, una de les mesures més efectives és ponderar el volum de mercaderies 
manipulat prioritzant aquells subjectes passius que procurin a Ports de la Generalitat 
un volum superior.  
 
 
(XI) Benefici fiscal per foment de l'exportació 
 
Hem de partir de la base que tant per la viabilitat del port com per l'economia de la 
zona on es troba el port resulta de suma importància l'exportació. D'aquí que una 
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mesura que es mostra efectiva és la de bonificar les mercaderies embarcades per a 
l'exportació. 
 
 
(XII) Benefici fiscal en favor de tràfic estratègic 
 
Hem de partir de la base que per un port, inclòs el territori de la seva influència, 
poden existir tràfics estratègics per al seu desenvolupament social o econòmic. 
D'aquí que una mesura que es mostra efectiva és la de bonificar els tràfics que es 
considerin estratègics. 
 
 
(XIII) Gravamen del productes procedents d'operacions de transferència o 
centres d'engreix 
 
Hem de partir de la base que donades les similituds que amb l'aqüicultura presenten 
aquests productes, ja s'estan gravant al tipus de l'1 per 100. D'aquí que l'opció més 
lògica sigui plasmar aquest criteri en una norma legal. 
 
 
(XIV) Serveis addicionals de temporada 
  
Hem de partir de la base que, segons es miri, els serveis addicionals de temporada 
relacionats amb l'objecte de la taxa de les embarcacions esportives o de lleure 
(TA5), poden tenir certs aspectes coactius que els acosti a les prestacions 
patrimonials de caràcter públic. En aquest marc, l'opció que s'ajusta més al vigent 
ordenament jurídic, és establir la prestació que es percep per aquests serveix 
d'acord amb el principi de legalitat. Cosa que és el que es fa a l'article 183.1, segon 
paràgraf, de l'Avantprojecte.  
 
 
(XV) Límit qualitatiu a l'estimació objectiva 
 
Hem de partir de la base que si es volen subjectar a gravamen ordinari les 
embarcacions de major superfície, no resta altre remei que limitar l'àmbit de 
l'estimació objectiva. En aquest marc, l'opció tècnicament més viable és ampliar 
l'àmbit preceptiu de l'estimació directa.  
 
 
(XVI) Superfície ocupada per una embarcació tipus 
 
Hem de partir de la base que si es vol ajustar el gravamen de l'estimació objectiva al 
gravamen de l'estimació directe, es precís que Ports de la Generalitat tingui un major 
marge de maniobra per tal de fixar un element quantificador de l'estimació objectiva 
com és la superfície ocupada per una embarcació tipus. En aquest marc, l'opció 
tècnicament més viable és ampliar la superfície màxima de l'embarcació tipus.  
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(XVII) Fixació dels costos de les taxes per serveis 
 
Hem de partir de la base que, per imperatiu legal, les taxes per serveis s'han de 
calcular en funció dels costos computables. D'aquí que actualitzant els costos per tal 
de fixar les tarifes no es faci altra cosa que complir escrupolosament amb la 
normativa vigent. 
 
 
(XVIII) Establiment de la taxa relativa a les deixalles 
 
Hem de partir de la base que l'establiment d'unes tarifes relativa a les deixalles és 
una imposició de la Directiva  2000/59/CE,  traslladada a l'ordenament intern 
espanyol pel RD 1381/2002. 
 
Segons s'explica a la memòria econòmico-financera del present Avantprojecte,  la  
Directiva  2000/59/CE, admet que aquestes tarifes puguin arbitrar-se de dues 
maneres: (i) Incorporant-se als drets portuaris; o, (ii) com una tarifa normalitzada 
específica de deixalles. 
 
Però la normativa espanyola rebutja l'opció contemplada per la normativa europea 
consistent en que les tarifes que ens ocupen s'incorporin als drets portuaris, és a dir, 
que es sumin com un cost més per al càlcul de les figures preexistents destinades al 
finançament dels ports. De tal manera, que a l'Estat espanyol tan sols s'estima com 
a vàlida l'opció comunitària consistent en regular una tarifa normalitzada específica 
de deixalles.  
 
Seguint amb l'esmentada memòria econòmico-financera, entenem que semblant 
tarifa normalitzada ha de configurar-se necessàriament com un impost o com un 
taxa. A l'Avantprojecte s'opte per la taxa perquè és la que més s'avé amb la 
naturalesa de la present figura financera, a l'estar íntimament relacionada amb la 
prestació d'un servei públic. 
 
 
 
4) IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA NORMA 
 
 
(I) Utilització de l'expressió <contracte> en el redactat de certs pressupost de 
fet  
 
Per la pròpia naturalesa de la norma, purament aclaridora de la norma preexistent, 
no precisa cap mesura d'execució. 
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 (II) Fixació de bases imposables, tipus de gravamen i quotes fixes en les taxes 
demanials 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar les noves valoracions, tipus de gravamen i quotes.  
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(III) Utilització de béns demanials en règim d'autorització, concessió o 
contracte administratiu 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar la norma delimitadora del fet imposable.   
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(IV) Reduccions en consideració al tipus de navegació 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar o deixar d'aplicar, segons el casos, la norma de reducció.    
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(V) Referència genèrica a les infraestructures portuàries 
 
Per la pròpia naturalesa de la norma, purament aclaridora de la norma preexistent, 
no precisa cap mesura d'execució. 
 
 (VI) Supressió de la bonificació per vaixells turístics locals 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
no aplicar la norma de bonificació que es suprimeix.  
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
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(VII) Progressivitat segons el calat dels vaixells 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar la nova escala de coeficients ponderadors del calat dels vaixells.     
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(VIII) No bonificació dels catamarans 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
no aplicar la norma de bonificació que es suprimeix en relació als catamarans.  
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(IX) Simplificació del mecanisme quantificador 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar una norma que regula un mecanisme quantificador de la quota tributària 
menys complex que el precedent.   
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(X) Benefici fiscal en funció del volum de mercaderies anual manipulat 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar una reducció de la quota íntegra. 
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(XI) Benefici fiscal per foment de l'exportació 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar una bonificació a la quota íntegra. 
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Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(XII) Benefici fiscal en favor de tràfic estratègic 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar una bonificació a la quota íntegra. 
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(XIII) Gravamen del productes procedents d'operacions de transferència o 
centres d'engreix 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar la pertinent norma quantificadora de la quota íntegra. 
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(XIV) Serveis addicionals de temporada 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar un increment sobre la quota íntegra. 
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(XV) Límit qualitatiu a l'estimació objectiva 
  
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
substituir l'aplicació opcional de l'estimació objectiva per l'aplicació preceptiva de 
l'estimació directa.  
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(XVI) Superfície ocupada per una embarcació tipus 
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La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
ampliar el marge de maniobra que té Ports de la Generalitat per fixar la superfície 
ocupada per una embarcació tipus. 
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
 
(XVII) Fixació dels costos de les taxes per serveis 
 
La implementació de la norma no precisa cap mesura singular, doncs consisteix en 
aplicar les noves tarifes.  
 
Pel que fa al seu seguiment, és relativament senzill, dons es desprèn de les 
facturacions que faci Ports de la Generalitat, a la vista de les qual es podrà fer la 
seva avaluació.  
 
(XVIII) Establiment de la taxa relativa a les deixalles 

 
La implementació de la norma precisa arbitrar el seu sistema gestor de la taxa que 
s'estableix.   
 
Pel que fa al seu seguiment, entenem que resulta clau la verificació per part dels 
responsables de Ports, no tan sols de l'accés dels bucs a les infraestructures 
portuàries de la Generalitat i la subseqüent liquidació tributària, sinó també la 
comprovació del volum de deixalles generades pels bucs.  
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ANNEX 3 
ESTUDI DE VALORACIÓ DELS TERRENYS I DE LA LÀMINA D'AIGUA DE LA 
ZONA DE SERVEIS DELS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA DE PORTS DE LA 
GENERALITAT  
 
 
VEURE DOCUMENT ADJUNT
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ANNEX 4 
ESTUDI DE VALORACIÓ DELS TERRENYS I DE LA LÀMINA D'AIGUA DE LA 
ZONA DE SERVEIS DELS PORTS ESPORTIUS 
 
 
VEURE DOCUMENT ADJUNT
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1. ABAST DE L’ESTUDI. 
 
 
1.1 Preàmbul. 
 
Els ports suposen un pol d’activitats molt diverses que generen unes interaccions i 
sinèrgies entre elles i en els seus entorns i àmbits d’influència, tant a nivell 
empresarial com de l’ocupació i els usos socials, formatius, esportius, etc. 
 
Aquesta generació d’activitat i d’impactes socioeconòmics positius és possible 
desenvolupar-la i canalitzar mercès a que es disposen d’unes infraestructures 
portuàries al llarg de tot el litoral i que s’han construït i s’han anat mantenint amb un 
bon nivell d’inversions en qualitat i modernització continuada de les seves 
instal·lacions i serveis. 
 
Això ha permès, per tant, que aquests impactes i els seus multiplicadors s’hagin anat 
desenvolupant gràcies a l’oferta portuària que disposem, a la gestió que s’ha anat 
realitzant des de l’administració catalana i de les empreses i clubs privats, i que la 
seva aportació hagi estat especialment positiva i beneficiosa per als entorns del 
territori de cada port i especialment per als municipis propers, i tot això en  base a la 
col·laboració público-privada. 
 
En aquest context, l’empresa pública Ports de la Generalitat, adscrita al Departament 
de Territori i Sostenibilitat, es planteja l’objectiu de quantificar aquest impacte 
socioeconòmic generat pels ports, des d’una perspectiva multi disciplinar i a partir de 
dades directes de les empreses dels ports que gestiona i les extrapolacions i 
estimacions que es puguin fer per al conjunt d’impactes totals.  
 
Aquesta anàlisi i avaluació a partir de fonts primàries i amb les estimacions 
necessàries per als impacte indirectes de les activitats, permet explicar  l’efecte 
dinamitzador que generen els ports en l’economia del territori i del conjunt del país, 
així com en els llocs de treball. I, a l’ensems, permet també destacar el seu potencial 
com a motor i tractor de desenvolupament socioeconòmic i les seves aportacions per 
al conjunt de la societat i les persones. No podem oblidar, en aquest sentit, que els 
ports permeten desenvolupar també activitats formatives , esportives culturals i 
cíviques en tant que infraestructures en domini públic que són una plataforma amb 
molt d’espai per a permetre multi activitats que generen beneficis socials per als 
municipis. Podem dir que són, alhora, pols econòmics i industrials i centres 
formatius, esportius, lúdics i comercials a cel obert. 
 
A finals dels anys noranta el conjunt d’ activitats del sector mar de Catalunya van 
iniciar una reactivació important amb uns ritmes de creixement significatius fins a 
l’inici de la crisi econòmica. Fins i tot amb la globalització del context de crisi, algunes 
activitats i subsectors del sector mar podem afirmar que en línies generals han 
resistit millor que el conjunt de sectors econòmics, malgrat que també és cert que els 
darrers anys han moderat molt el seu creixement, s’han ralentitzat o estancat alguns 
indicadors i també d’altres activitats han registrat un impacte negatiu molt important 
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com és el cas del retrocés en la compra-venda d’embarcacions, sobretot noves, i el 
que això comporta en el comerç nàutic i les activitats industrials relacionades amb el 
mercat nàutic d’ àmbit català i espanyol (construcció, reparacions, manteniments 
d’embarcacions). Tanmateix, en conjunt l’alentiment de les activitats marítimes ha 
estat més moderat que el del global de l’economia i semblen iniciar una reactivació a 
partir de l’any 2013. 
 
D’alta banda, tot i que el seu pes sobre el conjunt de l’economia catalana sigui baix, 
en canvi la repercussió de les activitats marítimes sobre les economies locals i 
comarcals de molts municipis el litoral català sí que és important pel seus impactes 
directes i indirectes tant pel que fa en activitat econòmica com en l’ocupació. 
 
Des el punt de vista estadístic cal dir que no es disposa d’una taula input output 
específica del sector mar de Catalunya i dels seus subsectors, amb comptes de 
consums intermedis, PIB i VAB diferenciats i desagregats de la resta de sectors. 
Això exigiria un estudi d’abast molt ampli, amb anàlisis directes i intersectorials que 
permetés determinar sense entrar en duplicitats les dades macroeconòmiques de tot 
el sector mar i els diferents subsectors que s’hi inclouen, fins i tot la part del sector 
hoteler vinculada directament amb el litoral. 
 
En aquest sentit, sovint hem de recórrer a dades indirectes o secundàries, estudis 
sectorials, etc.,  però podem dir que alguns indicadors generals demostren que 
l’aportació d’aquestes activitats marítimes i nàutiques al conjunt de l’economia i 
mercat laboral catalans han anat mantenint el seu pes i han resultat sovint un punt 
fort de creixement o manteniment de les activitats, especialment en les economies 
locals, en un context general marcat per la crisi i el retrocés dels negocis i els llocs 
de treball. 

 
1.2 Objectiu. 
 
Aquest estudi té el propòsit d’avaluar els impactes socioeconòmics que generen les 
activitats relacionades amb els ports de la Generalitat de Catalunya en els seus 
diferents sectors d’activitat. 
 
La quantificació d’aquests impactes ha de tenir en compte l’àmbit directe de les 
activitats i també els seus efectes indirectes en funció de les característiques i 
components de la demanda i l’oferta de cada sector i subsector. 
 
L’objectiu d’aquestes avaluacions és dimensionar els impactes socioeconòmics com 
a efectes multiplicadors i dinamitzadors tant per als volums de negoci com en llocs 
de treball, per a determinar les sinèrgies que generen les activitats en la xarxa 
empresarial de l’entorn i en el mercat laboral.  
 
1.3 Metodologia. 

 
A l’Annex1 es pot consultar la fitxa tècnica de la metodologia i fonts emprades per a 
l’elaboració d’aquest estudi d’impacte per als diferents sectors i tipus d’impacte 
(directe, indirecte i induït). 
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En termes generals, per al desenvolupament dels objectius de l’estudi s’ha seguit la 
metodologia de treball directe, anàlisis de fonts secundàries, indicadors i 
multiplicadors d’impactes indirectes i induïts específics per a cada sector d’activitat i 
elaboracions pròpies: 

 
1. Informacions primàries: recollida i anàlisi de dades  socioeconòmiques directes 
mitjançant tramesa d'una fitxa a 154 empreses dels àmbits dels ports de la 
Generalitat de Catalunya. Dades dels exercicis 2011, 2012 i 2013 i elaboració de 
mitjanes d’aquest període que han servit de base per als anàlisis dels impactes 
directes.  
2. Dades econòmiques disponibles a Ports de la Generalitat. 
3. Anuari Estadístic anual de Ports de la Generalitat. 
4. Fonts secundàries: 
 

1. Pla de Ports de Catalunya 2007-2015. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
2. Webs de ports , clubs nàutics, empreses. 
3. Bases de dades (Axesor) 
4. Estudi de l’ACPET i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya sobre l’ impacte dels ports esportius, turístics i d’esbarjo 
(febrer 2008, amb dades de 2006). 
5. Diagnosi sobre la indústria nàutica (Acció, Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, juny 2010). 
6. Taules Input/Output de l’economia catalana (Idescat, 2005) . El febrer de 2015 
l’Idescat preveu disposar d’unes Taules Input/Output amb base 2011 (les de 
2005 són actualització de les de 2001). Això permetrà actualitzar les dades 
d’aquest estudi. 
7. Policy Research Corporation Commissioned by: European Commission 
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (Agost 2009)  
8. 6 Entrevistes personals a empresaris dels diferents sectors econòmics. 

 
 

1.4 Indicadors  
 

L’estudi es basa en l’avaluació i anàlisi d’aquests indicadors bàsics com a més 
significatius per a quantificar els impactes econòmics totals, directes, indirectes i 
induïts , així com també i en llocs de treball generats, així com el perfil i dimensió 
empresarial segons mitjanes de treballadors i facturacions per sectors: 
 
Impacte socioeconòmic: 
 
a. Impacte econòmic: volum o xifra de negoci de les empreses i els  imports de sous 
i salaris : s’han analitzat dades directes del període 2011-2013 a partir de les quals 
s’han elaborat mitjanes anuals, estimacions i extrapolacions per a avaluar els 
impactes sectorials directes i indirectes. 
b. Impactes econòmics indirectes: per a cada sector i segons les  característiques 
de les seves activitats, s’han avaluat els impactes econòmics indirectes per diferents 
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conceptes relacionats amb l’activitat directe i evitant les duplicitats entre sectors. Per 
a l’avaluació dels impacte indirectes s’han aplicat també els multiplicadors d’impacte 
en la fabricació i en llocs treball que inclouen les Taules Input Output (TIOC 2005) 
vigents i oficials de l’ Idescat per a l’economia catalana en aquells sectors que ha 
estat possible i buscant els subsectors més relacionats amb l’activitat corresponent.  
c. Impactes econòmics induïts: suposen la repercussió en els sectors productius 
dels llocs de treball directes i indirectes per la seva capacitat de consum estimada. 
S’han avaluat estimant una renda disponible i una capacitat de consum segons cada 
subsector (vegeu annex). 
d. Dimensionament empresarial: mitjanes de facturació i de treballadors per 
empresa i sector. 
e. Llocs de treball. 
f. Ràtios i multiplicadors d’impactes socioeconòmics directes, indirectes, induïts i 
totals. 
g. Multiplicadors indexats per : tones comercials, amarratges, xifra de negoci de 
Ports de Catalunya, etc. 
 
 
Impacte sectorial: 
 
1. El sector de la pesca i l’aqüicultura. 
2. El sector industrial. 
3. El sector comercial. 
4. El sector dels serveis. 
5. El sector de la restauració. 
6. El sector del turisme marítim ( turisme marítim local (excursions marítimes, 
activitats subaquàtiques, lloguers, etc.)  i creuers). 
7. El sector nàutic. 
8. El sector públic dels ports de la Generalitat. 
 
 
 
2. ANÀLISI DELS IMPACTES SECTORIALS. 

 
2.1 SECTOR DE LA PESCA I L’AQÜICULTURA. 
 
2.1.1 Oferta, dimensió empresarial i impacte directe del sector. 
 
Com podem veure al capítol 3. amb les conclusions dels  impactes totals, el sector 
pesquer ocupa el primer lloc pel que fa tant a importància econòmica com en llocs de 
treball generats en l’àmbit de les activitats portuàries considerades en aquest estudi. 
 
S’han obtingut dades econòmiques directes de les empreses que signifiquen gairebé 
el total de l’activitat, i també dades directes del nombre de treballadors, a partir de 
les quals s’han quantificat els volums totals de l’ impacte socioeconòmic que suposa 
aquest sector. Pel que fa al nombre de treballadors directes, s’inclouen els de les 
confraries i els d’armadors i tripulacions de la flota. 
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En aquest sentit, l’oferta empresarial del sector pesquer presenta la dimensió 
empresarial amb els següents valors mitjans : 
 
 

SECTOR DE LA PESCA I L'AQÜICULTURA 

DIMENSIÓ EMPRESARIAL 

 

Nombre d'empreses (confraries, aqüicultura i armadors) 789
Mitjana de volum de negoci per empresa            165.742,60 € 
Mitjana de llocs de treball per empresa 

3,08
Fonts: Comptes anuals de les empreses, fitxes i dades de Ports de la 
Generalitat.  

 
 

SECTOR DE LA PESCA I L'AQÜICULTURA   

IMPACTE DIRECTE  

Volum de negoci 
130.770.910,89€

Llocs de treball directes 
2.427

Rati de volum de negoci per lloc de treball 
53.881,71€

Fonts: Comptes anuals de les empreses, fitxes i dades de Ports de la 
Generalitat.  

 
 

DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DIRECTES:   

    

Armadors (excepte Barcelona i Tarragona) 768

Tripulants (excepte Barcelona i Tarragona) 1.416

Confraries 182

Empreses aqüicultura 61

   

TOTAL 2.427

 
 
Hem de destacar que entre els establiments trobem moltes diferències quant a 
dimensió per facturació, captures i, en conseqüència, llocs de treball. Això ve 
determinat sobretot pel fet que en aquest sector s’han avaluat bàsicament dues 
tipologies d’empresa: les confraries i les empreses dedicades a l’aqüicultura. En el 
cas de les confraries de pescadors es capturen tones de pesca, mentre que en el 
segon cas es produeixen. 
 
Per a avaluar l’activitat de les confraries podem aplicar tres indicadors i magnituds : 
les tones capturades, els euros obtinguts per la seva venda i el total de flota 
pesquera en els ports gestionats per l’empresa Ports de la Generalitat. Per al cas de 
la producció de l’aqüicultura, el tercer indicador no es pot aplicar. 
 
El resum de la pesca per tipus de captures l’any 2013 és el següent: 
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 Total vendes nau Total vendes fora 
subhasta 

Total producció 
industrial 

Total vendes 

Mol·luscs 1.793.179 53.536 0 1.846.715 
Crustacis 1.366.372 139 0 1.366.511 
Peixos 22.016.984 847.278 699.071 23.563.343 
Pes total 25.176.545 900.953 699.071 26.776.569 
Valor venda 87.940.924,98 4.362.747,66 3.014.491,65 95.318.164,29 
 

I, en l’àmbit dels ports de l’estudi, els més importants amb volum de captures 
superiors als dos milions de quilograms, són: 
 

PORT Kg de captures any 2013
Vilanova i la Geltrú 4.000.287
Sant Carles de la Ràpita 3.421.992
Blanes 2.745.715
Roses 2.547.179
Cambrils 2.243.240
L’Ametlla de Mar 2.203.356
Arenys de Mar 2.190.108

 

Les captures d’aquests set ports suposen el 72,3 % del total de captures de l’any 
2013.  
 
 
2.1.2 L’ impacte indirecte del sector de la pesca i l’aqüicultura. 
 
Des de la perspectiva dels impactes indirectes del sector pesquer, hem de destacar 
tres factors explicatius: 
 

• L’existència de flota pesquera en els ports genera efectes econòmics en el 
seu entorn i en concret en els sectors industrials de reparació i manteniments 
de les embarcacions i els seus motors i resta d’equipaments per a les 
instal·lacions de les confraries. En el mateix sentit, l’existència del sector 
pesquer genera dinamització i activitat en d’altres sectors com pot ser el de 
serveis, distribució i venda comercial, o restauració que estan presents en el 
port. Per a analitzar correctament aquest impactes i consums intersectorials 
caldria elaborar una taula input output desagregada i que eliminés les 
duplicitats.  Aquest impacte cap a la distribució i venda final dels productes del 
sector no s’han considerat degut a que no es poden avaluar de forma 
diferenciada i sense entrar en duplicitats. 

• També hem de destacar l’impacte dels sector pesquer a nivell de xarxa de 
comercialització i venda de les captures: segons les dades obtingudes amb 
aquest estudi, la distribució i venda al detall de peix té una xarxa de 1.068 
establiments i ocupa 3.327 persones. Tanmateix, degut a que es tracte d’un 
impacte en distribució i consums finals, no es pot identificar i valorar de forma 
aïllada i sense entrar en duplicitats de xifres i per tant no l’imputem en el valor 
econòmic de l’impacte indirecte de la pesca. 

 
Així doncs, els impactes indirectes que considerem més representatius, 
quantificables i clarament identificats per a afegir a l’ impacte directe de la pesca són 
els vinculats als sectors productius de proveïdors d’equipaments per al sector de la 
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pesca i l’aqüicultura, segons la taula input output de l’economia catalana (Idescat, 
2005): 
 

    Multiplicadors   

Núm. sector CCAE-93 
rev.1 

Productes Producció Ocupació (per 
milió d'euro) 

Valor afegit 

03 05 

Productes de 
la pesca, 
l’aqüicultura  i 
serveis 
relacionats 

1,35 19,07 0,72 

Font : Multiplicadors de les Taules Input/Output  2005, a 65 branques. Idescat 

 
Per a avaluar l’ impacte indirecte de la facturació de les empreses d’aquest sector 
pesquer apliquem el multiplicador de la producció (1,35), i el de l’ocupació per milió 
d’euros de facturació directe del sector (19,07), segons aquestes dades de 
l’explotació de les estadístiques oficials de la Taula Input Output. 
 

SECTOR DE LA PESCA I L'AQÜICULTURA 
IMPACTE INDIRECTE 

IMPACTE INDIRECTE EN LA 
PRODUCCIÓ 

Volum de negoci 
45.769.818,81 € 

Llocs de treball  67 
(Aplicant multiplicadors de la Taula Input/Output de Catalunya de 2005. 
Subsector de la pesca, l'aqüicultura i serveis relacionats). 

 
 
2.1.3 L’ impacte induït del sector de la pesca i l’aqüicultura. 
 
A partir dels llocs de treball directes i indirectes quantificats als punts anteriors, 
elaborem l’estimació d’impacte induïts derivat del consum d’aquesta ocupació i el 
seu impacte en l’economia.  
 
Per a aquesta estimació apliquem els valors de sous i potencial de consum per 
sectors que consten a la taula de l’Annex 1, i la mitjana de multiplicadors de 
l’economia catalana segons les TIOC 2005 (taules Input Output. Idescat) (vegeu 
l’Annex 1, taules de les pàgines 54 i 55) 
 
L’impacte induït generat per l’ocupació directe i indirecte en el subsector d ela pesca 
i l’aqüicultura té els valors següents: 
 

SECTOR DE LA PESCA I L'AQÜICULTURA   
IMPACTE INDUÏT DELS SOUS I SALARIS   

    
Consums dels llocs de treball directes (1) 30.184.888,70 € 
Consums dels llocs de treball indirectes (1) 838.991,56 € 
Total consums induïts 31.023.880,26 € 
Efectes induïts en la producció (2) 44.364.148,77 € 
Total impacte en llocs de treball induïts (2) 661 
(1) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels assalariats del sector. 
(2) aplicant els multiplicadors totals de l'economia catalana segons la TIOC 2005. 
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2.1.4 Resum de l’ impacte total del sector de la pesca i l’aqüicultura. 
 
Les dades totals dels impactes d’aquest sector segons els impactes analitzats són : 
 

SECTOR DE LA PESCA I L'AQÜICULTURA IMPACTE DIRECTE 

IMPACTE INDIRECTE 
EN D'ALTRES 

SECTORS IMPACTE INDUÏT TOTAL 

Imports econòmics 130.770.910,89 € 45.769.818,81 € 44.364.148,77 € 220.904.878,46€

Llocs de treball  2.427 67 661 3.156

Multiplicador per 1 euro directe   1,69

Multiplicador per 1 lloc de treball directe   1,30

 
 
A tall de comparativa, l’ impacte directe obtingut en aquest estudi suposa un 6,77% 
del total espanyol d’ingressos per activitat pesquera (que no inclou l’activitat 
d’aqüicultura mentre que en el  nostre cas sí que s’han inclòs empreses 
d’aqüicultura). D’altra banda, l’ocupació directe del sector a Catalunya representa el 
7,72% del total d’ocupació d’Espanya segons les darreres dades disponibles que 
hem consultat: 
 
 
MACROMAGNITUDS DE LA PESCA MARÍTIMA A ESPANYA 

MILIONS D’EUROS ANY 2012 MITJANA 2009-2012 
Ingressos per activitat pesquera 1.930,6 1.888,30 
V.A.B. 912,8 878,6 
Ocupació 31.438 34.108 
Nombre de vaixells 10.116 10.561 

Subdirección General de Estadística, MAGRAMA. Encuesta Económica de la Pesca Marítima. Informe anual de indicadores 
2103. Madrid 2014 
 

 
 
2.1.5 Multiplicadors sectorials 
 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR DE LA PESCA I L'AQÜICULTURA 
IMPACTE ECONÒMIC 
INDIRECTE I INDUÏT 

IMPACTE 
ECONÒMIC TOTAL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 0,69€ 1,69€
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR DE LA PESCA I 
L'AQÜICULTURA 

LLOCS DE TREBALL 
DIRECTES 

LLOCS DE 
TREBALL 

INDIRECTES I 
INDUÏTS 

TOTAL 
GENERACIÓ 
LLOCS DE 
TREBALL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 19 6 25
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MULTIPLICADORS DEL SECTOR  DE LA PESCA I 
L'AQÜICULTURA  (PER 1 MILIÓ D'EUROS) 

IMPACTE 
DIRECTE 

IMPACTE INDIRECTE I INDUÏT 
EN EL SECTOR PROVEÏDORS TOTAL

Per 1 Milió d'euros d'impacte econòmic directe   0,69 1,69

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports       

de la Generalitat (1) 9,48 6,54 16,02

Per valor de venda de les captures (2) 1,37 0,95 2,32

Per 100 amarradors (3) 18,09 12,47 30,55

(1) any 2013: 13.791.244 euros    
(2) any 2013: 95.318.165 euros    
(3) 723 amarradors de pesca    

    

MULTIPLICADORS DEL SECTOR  DE LA PESCA I 
L'AQÜICULTURA (PER 1 LLOC DE TREBALL) 

IMPACTE 
DIRECTE EN 
LLOCS DE 
TREBALL 

IMPACTE INDIRECTE I INDUÏT 
EN LLOCS DE TREBALL DEL 

SUBSECTOR PRVEÏDORS TOTAL

Per 1 lloc de treball directe   0,30 1,30

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports        

de la Generalitat (1) 176 53 229

Per valor de venda de les captures (2)       

Per 100 amarradors  (3) 336 101 436
(1) any 2013: 13.791.244 euros    
(2) any 2013: 95.318.165 euros    
(3) 723 amarradors de pesca    
 

 
 
2.2 SECTOR INDUSTRIAL. 
 
2.2.1 Oferta, dimensió empresarial i impacte directe del sector. 
 
El sector industrial té un paper fonamental en el mapa socioeconòmic i empresarial 
general de les activitats vinculades amb el mar per dos factors estratègics: 
 

1. La seva transversalitat deguda al fet que té interrelacions amb la resta de 
subsectors que són clients de la indústria : nàutica, pesca, turisme, 
comercial,etc. 

2. La seva repercussió en negocis i llocs de treball indirectes vinculats a les 
activitats industrials : tallers i professionals autònoms de pintura, tapisseria, 
laminació, electrònica, etc.  que donen servei i treballen sovint de forma molt 
especialitzada  per a drassanes i varadors. 

 
El sector industrial vinculat a les activitats marítimes té dues grans línies de negoci: 
les drassanes dedicades a construcció d’embarcacions i la de reparació , 
manteniment i transformació (repair & refit). Això ens configura dos perfils 
empresarials diferenciats: 
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• L’existència d’ algunes grans empreses de construcció i també de reparació, 
manteniment i transformació d’embarcacions de grans eslores (per a 
passatge, esbarjo o pesca), amb un elevat grau d’internacionalització,   

• Un grup d’altres tallers petits o mitjans especialitzats en reparacions i 
manteniments d’embarcacions d’eslores mitjanes i petites, per usos d’esbarjo 
o pesca, que complementen el grup industrial de més dimensió i donen un 
servei important las clients i usuaris dels ports on es localitzen. 

 
Tanmateix, els darrers anys l’evolució d’aquests negocis a Catalunya s’ha 
caracteritzat per una disminució de les activitats de construcció d’embarcacions, 
especialment pel que fa a petites i mitjanes eslores i semirígides, i una intensificació i 
especialització en el negoci del repair & refit. A la vegada, la tendència també s’ha 
anat intensificant cap a la terciarització industrial, és a dir, l’augment de l’oferta de 
serveis per als clients de les actuals indústries. 
 
Els principals subsegments estratègics que podem definir en aquest sector són els 
de “sèries curtes amb poca internacionalització”, “grans eslores a mida amb alta 
internacionalització” i “grans empreses globals am sèries llargues”. D’aquests 
subsectors, actualment a Catalunya pràcticament només podem identificar el primer 
tot i que amb poca presència , i el segon que per la dimensió de les embarcacions 
grans té una importància fluctuant amb uns cicles molt marcats. A més a és , a casa 
nostra mai no s’ha produït el fenomen de França o Itàlia de creació de grans 
indústries amb producció de gran sèries d’embarcacions d’eslores petites i mitjanes 
com pot ser el cas de Bénéteau i Jeanneau a França.  
 
En canvi, com hem destacat, els darrers anys s’ha anat reforçant i consolidant el 
negoci de repair i refit amb varadors i indústries molt significatives i en alguns casos , 
com ara Marina Barcelona 92, amb gran projecció internacional i amb un indiscutible 
paper de locomotora i tracció de negocis al seu entorn. 
 
Cal tenir en compte, per tant, l’elevada dispersió de dimensions empresarials que 
conformen aquest sector (grans empreses amb elevada internacionalització i petits i 
mitjans tallers de servei més local i comarcal). Atès aquest fet estructural, les seves 
principals magnituds i la mitjana de dimensionament és la següent: 
 

SECTOR INDUSTRIAL 

DIMENSIÓ EMPRESARIAL   

Nombre d'empreses 123 

Mitjana de volum de negoci per empresa 509.853,70 € 

Mitjana de llocs de treball per empresa 6,00 
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EMPRESES SECTOR INDUSTRIAL   

MAGNITUDS  VALOR DE L’IMPACTE 
DIRECTE 

Volum de negoci 62.712.005,06 € 

Llocs de treball directes : 738 

Rati de volum de negoci per lloc de treball 84.975,62 € 

 
 
2.2.2 L’ impacte indirecte del sector industrial. 
 
Les activitats de drassanes i tallers ubicades als ports i en els municipis del seu 
entorn tenen també un impacte indirecte en el subsectors de components mecànics, 
subministres diversos, materials, etc., necessaris per a les tasques industrials. 
 
Per a l’avaluació de l’impacte econòmic indirecte de les activitats industrials 
relacionades amb els ports de l’àmbit de l’estudi tenim en compte els multiplicadors 
de la taula Input Output de l’economia catalana que considerem més assimilables i 
aplicables d’acord amb la metodologia i criteris generals d’aquest estudi: 
 

    Multiplicadors   

Núm. sector CCAE-93 
rev.1 

Productes Producció Ocupació (per 
milió d'euro) 

Valor afegit 

31 35 
Altres 
materials de 
transports 

1,54 9,05 0,48 

Font : Multiplicadors de les Taules Input/Output  2005, a 65 branques. Idescat 
 

D’altra banda, també hem tingut en compte l’ estudi del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya “La indústria catalana de la 
nàutica d’esbarjo”, 2010, es van quantificar els impactes i la desagregació entre 
indústria directe i els proveïdors auxiliars indirectes. En concret, hem aplicat el 
multiplicador per als llocs de treball que s’obté a partir de les xifres que va estimar l’ 
esmentat estudi: 
 
Drassanes i repair i refit: 

Activitat 
Nombre 
d’empreses % Treballadors % 

Facturació 
(millions 
d’euros) 

% 

Drassanes 30 45,5% 682 36,8% 95,2 52,5% 
Varadors I 
tallers de 
repair & refit 

36 54,5% 1.170 63,2% 86,1 47,5% 

TOTAL 66 100% 1.852 100% 181,3 100% 
 
 
Indústria auxiliar:  
Proveïdors Treballadors Volum de negoci (milions d’euros) 
Proveïdors de components 1.295 315 
Proveïdors de processos industrials 47 6,4 
Subministradors (importadors) 386 106,4 
TOTAL 1728 427,8 
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D’acord amb aquests criteris i multiplicadors que s’han considerat, els valors de 
l’impacte indirecte de les activitats de la indústria són: 
 

SECTOR INDUSTRIAL   

IMPACTE INDIRECTE EN EL SUBSECTOR DE 
PROVEÏDORS INDUSTRIALS 

  

Volum de negoci (1) 33.864.482,73€ 

llocs de treball (2) 137 

(1) aplicant multiplicador TIOC 2005 
 

(2)aplicant resultats estudi del Dep. d'Innovació, Universitats i 
Empresa sobre la indústria nàutica (Observatori de prospectiva 
industrial. Juny 2010)  

 

 
 
2.2.3 L’impacte induït del sector industrial. 
 
A partir dels llocs de treball directes i indirectes quantificats als punts anteriors, 
elaborem l’estimació d’impacte induïts derivat del consum d’aquesta ocupació i el 
seu impacte en l’economia.  
 
Per a aquesta estimació apliquem els valors de sous i potencial de consum per 
sectors que consten a la taula de l’annex, i la mitjana de multiplicadors de l’economia 
catalana segons les TIOC 2005 (taules Input Output. Idescat) (vegeu l’Annex 1, 
taules de les pàgines 54 i 55). 
 
L’impacte induït generat per l’ocupació directe i indirecte en el subsector d ela pesca 
i l’aqüicultura té els valors següents: 
 
 

SECTOR INDUSTRIAL   

IMPACTE INDUÏT DELS SOUS I SALARIS   
    

Consums dels llocs de treball directes (1) 14.020.229,13 € 

Consums dels llocs de treball indirectes (1) 2.597.352,72 € 

Total consums induïts 16.617.581,86 € 

Efectes induïts en la producció (2) 23.763.142,06 € 

Total impacte en llocs de treball induïts (2) 354 

(1) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels  
assalariats del sector.  
(2) aplicant els multiplicadors totals de l'economia catalana segons 
la TIOC 2005.  
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2.2.4 Resum de l’ impacte total del sector industrial. 
 
Segons les anàlisis dels punts anteriors, l’impacte total resultant de les activitats del 
sector industrial és el següent: 
 

IMPACTE SOCIOECONÒMIC TOTAL DEL 
SECTOR INDUSTRIAL IMPACTE DIRECTE 

IMPACTE INDIRECTE EN 
D'ALTRES SECTORS IMPACTE INDUÏT TOTAL 

Imports econòmics 62.712.005,06 € 33.864.482,73 € 23.763.142,06 € 120.339.629,85 €

Llocs de treball  738 137 354 1.229

Multiplicador per 1 euro directe  1,92

Multiplicador per 1 lloc de treball directe  1,66 

 
 
2.2.5 Multiplicadors sectorials: 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR INDUSTRIAL 
IMPACTE ECONÒMIC INDIRECTE I 

INDUÏT IMPACTE ECONÒMIC TOTAL 
PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC 
DIRECTE 0,92€ 1,92€

 
 
MULTIPLICADORS DEL 
SECTOR INDUSTRIAL 

LLOCS DE TREBALL 
DIRECTES 

LLOCS DE TREBALL 
INDIRECTES I INDUÏTS 

TOTAL GENERACIÓ 
LLOCS DE TREBALL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS 
D'IMPACTE ECONÒMIC 
DIRECTE 12 8 20

 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR INDUSTRIAL  (PER 1 
MILIÓ D'EUROS) IMPACTE DIRECTE 

IMPACTE INDIRECTE I 
INDUÏT TOTAL 

Per 1 Milió d'euros d'impacte econòmic directe   0,92 € 1,92 €

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports       

de la Generalitat (1) 4,55 4,18 8,73

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,18 0,16 0,34

(1) any 2013: 13.791.244 euros    
(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).   

    

    

MULTIPLICADORS DEL SECTOR  INDUSTRIAL (PER 1 
LLOC DE TREBALL) 

IMPACTE DIRECTE EN 
LLOCS DE TREBALL 

IMPACTE INDIRECTE  I 
INDUÏT EN LLOCS DE 

TREBALL  TOTAL 
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Per 1 lloc de treball directe   0,66 1,66

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports        

de la Generalitat (1) 54 36 89

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 2,10 1,39 3,49
(1) any 2013: 13.791.244 euros    
(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).   

 
 
2.3 SECTOR COMERCIAL 

 
2.3.1 Oferta, dimensió empresarial i impacte directe del sector. 
 
Les empreses del sector comercial dels ports centren la seva activitat en el negoci 
del tràfic de vaixells per a moviments de mercaderies. També inclouen les activitats 
de remolcadors i practicatge vinculades directament al desenvolupament de les 
tasques comercials. L’activitat es concentra sobretot en el ciment, fusta, sal i 
productes siderúrgics i en els ports de Palamós, Alcanar, Vilanova i la Geltrú, Sant 
Carles de la Ràpita i el port industrial d’ Alcanar. 
 
En total l’oferta empresarial la formen 15 empreses de les que s’han obtingut dades 
directes econòmiques  i  de nombre de treballadors, a partir de les quals s’han 
estimat els volums totals de l’ impacte socioeconòmic que suposa aquest sector. 
Hem de tenir en compte la presència d’una gran empresa que és Cemex, que 
representa més del 85 % del total de negoci i gairebé el 75 % de l’ocupació d’aquest 
sector. 
 
També s’ha deduït la part d’activitat relacionada amb creuers de dues d’aquestes 
empreses de manera que només s’ha imputat en aquest sector els ingressos 
provinents del negoci comercial  mentre que  els corresponents a  turisme de creuers 
es comptabilitzen en el capítol de turisme d’aquest estudi. 
 
Igualment, en la part d’impacte directe del sector comercial incloem les activitats de 
remolcadors i practicatge que donen suport directe al desenvolupament de les 
activitats comercials.  
 

SECTOR COMERCIAL 

DIMENSIÓ EMPRESARIAL 
 

Nombre d'empreses  15 

Mitjana de volum de negoci per empresa           4.606.484,40 €  

Mitjana de llocs de treball per empresa 13,00 

Fonts: Comptes anuals de les empreses, fitxes i dades de Ports de la Generalitat. 

 
 
 

SECTOR COMERCIAL   



 
 
 
 
 

    
234

 
 
 

 

IMPACTE DIRECTE  

Volum de negoci 69.097.266,03 € 

Llocs de treball directes 195 

Rati de volum de negoci per lloc de treball 354.344,95 € 

Fonts: Comptes anuals  de les empreses, fitxes i dades de Ports de la 
Generalitat. 

 
 
 
2.3.2 L’ impacte indirecte del sector comercial. 
 
L’impacte indirecte d’aquest sector està bàsicament relacionat amb l’activitat  
logística de suport a l’activitat comercial d’aquests ports: per a avaluar l’ impacte 
indirecte de l’activitat apliquem la metodologia d’aquest estudi en base als 
multiplicadors de les TIOC: 
 
 

    Multiplicadors   

Núm. sector CCAE-93 
rev.1 Productes Producció Ocupació (per 

milió d'euro) Valor afegit 

45 61 

Serveis de 
transport 
marítim, de 
cabotatge,... 

1,41 5,08 0,83 

Font : Multiplicadors de les Taules Input/Output  2005, a 65 branques. Idescat 

 
L’aplicació d’aquest multiplicadors ens dóna els següents impactes indirectes per  a 
les activitats comercials dels ports: 
 

SECTOR COMERCIAL IMPACTE INDIRECTE   

Volum de negoci (1) 28.329.879,07 € 

Llocs de treball (1) 156 

(1) Aplicant multiplicadors de les TIO de Catalunya de 2005. Subsector  

de serveis marítims de cabotatge.  
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2.3.3 L’impacte induït del sector comercial. 
 

D’acord amb la metodologia de l’estudi, aplicant els valors de sous , renda disponible 
i potencial de consum estimats (vegeu l’Annex 1, taules de les pàgines 54 i 55) , els 
llocs de treball directes i indirectes comporten aquest impacte de consum i fabricació 
i llocs de treballs induïts derivats d’aquests consum: 
 

SECTOR COMERCIAL   

IMPACTE INDUÏT DELS SOUS I SALARIS   

    

Consums dels llocs de treball directes (1) 4.806.167,88 € 

Consums dels llocs de treball indirectes (1) 3.831.549,51 € 

Total consums induïts 8.637.717,39 € 

Efectes induïts en la producció (2) 12.351.935,87 € 

Total impacte en llocs de treball induïts (2) 184 

(1) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels assalariats del sector. 

(2) aplicant els multiplicadors totals de l'economia catalana segons la TIOC 2005. 

 
 
 
2.3.4 Resum de l’ impacte total del sector comercial. 
 

El resum dels impactes quantificats en els punts anteriors i el total resultant és el 
següent: 
 

SECTOR COMERCIAL 
IMPACTE 
DIRECTE 

IMPACTE 
INDIRECTE IMPACTE INDUÏT TOTAL 

Imports econòmics 69.097.266,03 € 28.329.879,07 € 12.351.935,87 € 109.779.080,97 €

Llocs de treball  195 156 184 535

Multiplicador per 1 euro directe   1,59

Multiplicador per 1 lloc de treball directe   2,74
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2.3.5 Multiplicadors sectorials: 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR COMERCIAL 
IMPACTE ECONÒMIC 
INDIRECTE I INDUÏT 

IMPACTE ECONÒMIC 
TOTAL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 0,59€ 1,59€

 
 

MULTIPLICADORS DEL 
SECTOR COMERCIAL 

LLOCS DE TREBALL 
DIRECTES 

LLOCS DE TREBALL 
INDIRECTES I INDUÏTS 

TOTAL GENERACIÓ 
LLOCS DE TREBALL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS 
D'IMPACTE ECONÒMIC 
DIRECTE 3 5 8

 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR COMERCIAL  (PER 1 
MILIÓ D'EUROS) IMPACTE DIRECTE 

IMPACTE INDIRECTE I 
INDUÏT TOTAL 

Per 1 Milió d'euros d'impacte econòmic directe   0,59 € 1,59 €

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports       

de la Generalitat (1) 5,01 2,95 7,96

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,20 0,12 0,31

(1) any 2013: 13.791.244 euros    

(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).  

    

    

MULTIPLICADORS DEL SECTOR  COMERCIAL (PER 1 
LLOC DE TREBALL) 

IMPACTE DIRECTE EN 
LLOCS DE TREBALL 

IMPACTE INDIRECTE I 
INDUÏT EN LLOCS DE 

TREBALL  TOTAL 

Per 1 lloc de treball directe   1,74 2,74

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports        

de la Generalitat (1) 14 25 39

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,55 0,97 1,52

(1) any 2013: 13.791.244 euros    

(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).  
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2.4 SECTOR DELS SERVEIS. 
 
2.4.1 Oferta, dimensió empresarial i impacte directe del sector. 

 
En aquest apartat incloem aquells serveis que tenen una vinculació molt directe amb 
les activitats del sector turístic, i que estan molt vinculats als seus negocis perquè 
aporten un suport al desenvolupament de la seves activitats i gestió, i de les 
afluències, mobilitat i atractius per als seus clients. 
 
Bàsicament ens referim a  empreses externes als ports que desenvolupen activitats 
diverses relacionades amb la gestió d’aparcaments a les zones portuàries. 
 
Donat que es tracten de serveis generals i que es concentren en poques empreses 
especialitzades, s’han inclòs estrictament les dades directes de les empreses 
relacionades amb els ports de l’àmbit de Ports de la Generalitat. 
 
Les magnituds resultants són les següents: 
 
 

SECTOR DELS SERVEIS 

DIMENSIÓ EMPRESARIAL 

 

Nombre d'empreses 5 

Mitjana de volum de negoci per empresa          1.744.943,73 €  

Mitjana de llocs de treball per empresa 4,20 

Fonts: Comptes anuals de les empreses, fitxes i dades de Ports de la Generalitat. 

  
SECTOR DELS SERVEIS   

IMPACTE DIRECTE  

Volum de negoci 8.724.718,67 € 

Llocs de treball directes 21 

Rati de volum de negoci per lloc de treball 415.462,79 € 

Fonts: Comptes anuals de les empreses, fitxes i dades de Ports de la Generalitat. 
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2.4.2 L’ impacte indirecte del sector dels serveis. 
 

Atesa la naturalesa d’aquestes activitats de serveis, l ’impacte indirecte d’aquest 
sector l’estimem a partir dels multiplicadors del sector de les TIOC més relacionat 
 

    Multiplicadors   

Núm. sector CCAE-93 
rev.1 

Productes Producció Ocupació (per 
milió d'euro) 

Valor afegit 

47 631,632,634 
Serveis afins 
al transport 

1,75 10,21 0,75 

Font : Multiplicadors de les Taules Input/Output  2005, a 65 branques. Idescat 

 
L’aplicació d’aquest multiplicadors ens dóna els següents impactes indirectes : 
 

SECTOR DELS SERVEIS  IMPACTE 
INDIRECTE 

IMPACTE INDIRECTE EN LA 
PRODUCCIÓ 

Volum de negoci 6.583.672,71 € 

Llocs de treball  68 

(Aplicant multiplicadors de les TIO de Catalunya de 2005. Subsector ) 

serveis afins al transport).  
 
 
2.4.3 L’impacte induït del sector dels serveis. 
 

En base als valors de sous, renda disponible i potencial de consum estimats (vegeu 
l’Annex 1, taules de les pàgines 54 i 55), els llocs de treball directes i indirectes 
comporten el següent consum estimat i l’ impacte que aquest consum suposa en 
fabricació i llocs de treballs induïts: 
 

SECTOR SERVEIS   

IMPACTE INDUÏT DELS SOUS I SALARIS   

    
Consums dels llocs de treball directes (1) 471.609,43 € 

Consums dels llocs de treball indirectes (1) 1.529.584,67 € 

Total consums induïts 2.001.194,10 € 

Efectes induïts en la producció (2) 2.861.707,56 € 

Total impacte en llocs de treball induïts (2) 43 

(1) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels assalariats del sector. 

(2) aplicant els multiplicadors totals de l'economia catalana segons la TIOC 2005. 
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2.4.4 Resum de l’ impacte total del sector dels serveis. 
 
A partir d’aquestes anàlisis, els impactes totals generats pel sector són: 
 

SECTOR SERVEIS 
IMPACTE 
DIRECTE 

IMPACTE 
INDIRECTE IMPACTE INDUÏT TOTAL 

Imports econòmics 8.724.718,67 € 6.583.672,71 € 2.861.707,56 € 18.170.098,94 €

Llocs de treball  21 68 43 132

Multiplicador per 1 euro directe   2,08

Multiplicador per 1 lloc de treball directe   6,27

 
 
2.4.5 Multiplicadors sectorials: 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR SERVEIS 
IMPACTE ECONÒMIC 
INDIRECTE I INDUÏT 

IMPACTE 
ECONÒMIC 

TOTAL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 1,08€ 2,08€

 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR SERVEIS 
LLOCS DE TREBALL 

DIRECTES 
LLOCS DE TREBALL 

INDIRECTES I INDUÏTS 
TOTAL GENERACIÓ 
LLOCS DE TREBALL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC 
DIRECTE 2 13 15

 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR SERVEIS  (PER 1 
MILIÓ D'EUROS) IMPACTE DIRECTE

IMPACTE 
INDIRECTE I 

INDUÏT TOTAL 

Per 1 Milió d'euros d'impacte econòmic directe   1,08 € 2,08 €

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports       

de la Generalitat (1) 0,63 0,68 1,32

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,02 0,03 0,05

(1) any 2013: 13.791.244 euros    

(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).  
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MULTIPLICADORS DEL SECTOR  SERVEIS (PER 1 
LLOC DE TREBALL) 

IMPACTE DIRECTE 
EN LLOCS DE 

TREBALL 

IMPACTE 
INDIRECTE I 
INDUÏT EN 
LLOCS DE 
TREBALL  TOTAL 

Per 1 lloc de treball directe   5,27 6,27

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports        

de la Generalitat (1) 2 8 10

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,06 0,31 0,37

(1) any 2013: 13.791.244 euros    

(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).  

 
 
 
2.5 SECTOR DE LA RESTAURACIÓ. 
 
2.5.1 Oferta, dimensió empresarial i impacte directe del sector. 
 
Per a  l’anàlisi de l’impacte socioeconòmic del sector de la restauració s’han tingut en 
compte la relació d’establiments d’aquest ram que consten a la base de dades de 
Ports de la Generalitat i les informacions econòmiques disponibles de cadascun 
d’ells. A partir d’aquestes dades i de la resta de ports que s’han analitzat, s’elaboren 
les xifres totals d’impacte. 
 
Aquest subsector empresarial genera en conjunt un volum de negoci de quasi 73 
milions d’ euros anuals i una ocupació de 1.575 llocs de treball. Per tant, la dimensió 
empresarial té aquestes valors mitjans: 
 
 

SECTOR DE LA RESTAURACIÓ 

DIMENSIÓ EMPRESARIAL 

  

Nombre d'empreses 167 

Mitjana de volum de negoci per empresa 437.063,98 € 

Mitjana de llocs de treball per empresa 9,43 
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EMPRESES SECTOR RESTAURACIÓ   

MAGNITUDS  
VALOR DE L’IMPACTE 

DIRECTE 

Volum de negoci 72.989.684,92 € 

Llocs de treball directes  1.575 

Rati de volum de negoci per lloc de 
treball 

46.342,66 € 

 
 
Cal dir , tanmateix, que entre els establiments podem trobar força diversitat de 
dimensions i característiques. En alguns ports hi ha establiments de restauració molt 
importants per la seva dimensió de facturació i llocs de treball, com poden ser 
restaurants molt consolidats i reconeguts, mentre que aquesta oferta es troba 
complementada amb d’altres establiments de restauració de dimensions més 
reduïdes o de posicionament diferent, com a tipologia bar-restaurant. 
 
 
2.5.2 L’impacte indirecte del sector de la restauració. 
 
Per a estimar la repercussió de l’activitat de serveis de restauració i begudes 
ubicades als ports apliquem el multiplicador que determinen les Taules Input/Output 
elaborades per l’ Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) de l’any 2005: 
 

    Multiplicadors   

Núm. sector CCAE-93 
rev.1 

Productes Producció Ocupació (per 
milió d'euro) 

Valor afegit 

42 553-555 

Serveis de 
restaurants, 
d'establiments 
de begudes, 
de menjadors 
col·lectius i 
provisió de 
menjars 
preparats 

1,48 13,92 0,80 

Font : Multiplicadors de les Taules Input/Output  2005, a 65 branques. Idescat 
 

En base a aquests indicadors de l’estadística oficial de les taules Input Output de 
l’economia catalana, apliquem el multiplicador de la producció (1,48) per a estimar 
l’efecte econòmic indirecte de la restauració en la resta de sectors econòmics. Per 
que fa a l’ impacte indirecte en l’ocupació apliquem la mitjana de facturació per lloc 
de treball que s’ha obtingut en l’anàlisi de l’ impacte directe (en aquest cas l’aplicació 
del multiplicador de les TIOC donava valors negatius i no es podia utilitzar) 
 
Això ens dóna els següents valors d’impacte indirecte  de l’activitat de la restauració 
en els ports de l’ àmbit d’ aquest estudi: 
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SECTOR DE LA RESTAURACIÓ   

IMPACTE INDIRECTE    

Volum de negoci (1) 35.035.048,76€ 

llocs de treball (2) 756 

(1) aplicant multiplicadors de la TIO 2005  

(2) aplicant rati de facturació per lloc de treball de l'impacte directe. 

 
 
 
2.5.3 L’ impacte induït del sector de la restauració. 
 
D’acord amb la metodologia aplicada en aquest estudi, els llocs de treball directes i 
indirectes avaluats per a l’activitat de la restauració en els ports generen un consum i 
uns efectes derivats en la fabricació i llocs de treball del conjunt de l’economia 
catalana que determinen aquest valors (vegeu l’Annex 1, taules de les pàgines 54 i 
55): 
 

SECTOR DE LA RESTAURACIÓ   

IMPACTE INDUÏT DELS SOUS I SALARIS   
    

Consums dels llocs de treball directes (1) 24.736.838,09 € 

Consums dels llocs de treball indirectes (1) 11.873.682,28 € 

Total consums induïts 36.610.520,38 € 

Efectes induïs en la producció (2) 52.353.044,14 € 

Total impacte en llocs de treball induïts (2) 780 

(1) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels assalariats del sector. 

(2) aplicant els multiplicadors totals de l'economia catalana segons la TIOC 2005. 

 
 
2.5.4 Resum de l’impacte total del sector de la restauració. 
 
Els càlculs d’impacte presentats als punts anteriors generen finalment aquests totals 
per a les activitats de la restauració:  
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IMPACTE 
SOCIOECONÒMIC TOTAL 

DEL SECTOR DE LA 
RESTAURACIÓ IMPACTE DIRECTE 

IMPACTE 
INDIRECTE EN 

ALTRES SECTORS IMPACTE INDUÏT TOTAL 

Imports econòmics 72.989.684,92 € 35.035.048,76 € 52.353.044,14 € 160.377.777,81 €

Llocs de treball  1.575 756 780 3.111

Multiplicador per 1 euro 
directe   2,20 €

Multiplicador per 1 lloc de 
treball directe   1,98

 
 
 
2.5.5 Multiplicadors sectorials: 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ 

IMPACTE 
ECONÒMIC 
INDIRECTE I 

INDUÏT 

IMPACTE 
ECONÒMIC 

TOTAL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 1,20€ 2,20€

 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ 

LLOCS DE 
TREBALL 
DIRECTES 

LLOCS DE 
TREBALL 

INDIRECTES I 
INDUÏTS 

TOTAL 
GENERACIÓ 
LLOCS DE 
TREBALL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 22 21 43

 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ  (PER 
1 MILIÓ D'EUROS) 

IMPACTE 
DIRECTE 

IMPACTE 
INDIRECTE I INDUÏT TOTAL 

Per 1 Milió d'euros d'impacte econòmic directe   1,20 € 2,20 €

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports       

de la Generalitat (1) 5,29 6,34 11,63

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,21 0,25 0,46

(1) any 2013: 13.791.244 euros    

(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).  
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MULTIPLICADORS DEL SECTOR  DE LA RESTAURACIÓ (PER 
1 LLOC DE TREBALL) 

IMPACTE 
DIRECTE EN 
LLOCS DE 
TREBALL 

IMPACTE 
INDIRECTE I INDUÏT 

EN LLOCS DE 
TREBALL  TOTAL 

Per 1 lloc de treball directe   0,98 1,98

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports        

de la Generalitat (1) 114 111 226

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 4,47 4,36 8,83

(1) any 2013: 13.791.244 euros    

(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).  

 
 
 
2.6 SECTOR DEL TURISME MARÍTIM. 
 
2.6.1 Oferta, dimensió empresarial i impacte directe del sector. 
 
En aquest capítol centrem l’activitat del turisme marítim en els seus dos vessants 
més importants: 
 

• Les activitats relacionades amb el turisme marítim local que inclouen les 
excursions marítimes que s’ofereixen des dels ports de la Generalitat de 
Catalunya i també les activitats relacionades amb les excursions i sortides de 
submarinisme i d’altres activitats marítimes com poden ser el lloguer 
d’embarcacions. 

• Les activitats dels creuers que es desenvolupen en els ports de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
Els darrers anys han anat augmentant les activitats de lleure i turisme relacionades 
amb el mar i això ha permès dinamitzar el conjunt dels ports i els municipis del seu 
entorn gràcies a l’ increment de l’oferta d’excursions i sortides marítimes, esports i 
activitats nàutiques com el submarinisme, el lleure familiar amb lloguer 
d’embarcacions, per exemple. 
 
Aquestes activitats, a més, suposen un impacte indirecte important derivat dels 
consums i despeses dels turistes i passatgers clients i usuaris d’aquestes activitats i 
que es mouen pels ports i municipis als quals pertanyen i on l’oferta empresarial 
cada vegada s’està modernitzant, diversificant i especialitzant més. 
 
Els propers anys aquesta tendència anirà augmentant com una línia estratègica que 
ajuda a la dinamització socioeconòmica dels seus impactes en les economies locals i 
comarcals. Per tant, es tracta sens dubte d’un sector i un segment estratègic i amb 
uns impactes directes i indirectes molt significatius per al conjunt del territori. 
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Les dades obtingudes en l’anàlisi realitzat sobre la  dimensió empresarial i impacte 
directe d’aquests subsectors i el seu total per al conjunt del sector del turisme 
marítim són les següents: 
 
 

SECTOR DEL TURISME MARÍTIM    TOTAL TURISME  

DIMENSIÓ EMPRESARIAL TURISME MARÍIM LOCAL CREUERS MARÍTIM 

Nombre d'empreses  144 2 146

Mitjana de volum de negoci per 
empresa               335.701,37 €      413.998,60 €            336.773,93 € 

Mitjana de llocs de treball per 
empresa 4,47 1,50 4,43

Font: Comptes anuals de les empreses, fitxes i dades de Ports de la Generalitat. 
 
 

SECTOR DEL TURISME MARÍTIM  CREUERS TOTAL TURISME  

IMPACTE DIRECTE TURISME MARÍIM LOCAL   MARÍTIM 

Volum de negoci 48.340.996,92€ 827.997,20 € 49.168.994,12 €

Llocs de treball directes 643 3 646

Rati de volum de negoci per lloc de 
treball 75.180,40 € 275.999,07 € 76.112,99 €

Font: Comptes anuals de les empreses, fitxes i dades de Ports de la Generalitat. 
 
 
Cal destacar un aspecte important en l’anàlisi econòmica d’aquestes activitats i els 
seus valors i impactes : la seva estacionalitat fa que molts llocs de treball siguin 
temporals per a l’activitat de la temporada d’estiu i això repercuteix en llurs 
magnituds mitjanes de plantilles, imports  de sous i salaris, etc. 
 
Com a la resta de sectors i activitats, en aquest cas també ens podem trobar amb 
una diversitat de dimensions empresarials: empreses turístiques importants per 
volum de passatgers, turisme marítim,, etc., que sovint operen en més d’un port,  i 
d’altres d’activitats de lleure i esports nàutics, en especial el submarinisme, més 
petites i d’àmbit local. 
 
 

2.6.2 L’ impacte indirecte del sector del turisme marítim. 
 
L’impacte indirecte d’aquestes activitats té dos components fonamentals que són els 
que analitzem i quantifiquem: 
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• L’ impacte en d’altres sectors productius, que s’avalua com en d’altres sectors 
d’aquest estudi amb el multiplicador disponible i més similar de les Taules 
input output vigents de l’economia catalana (Idescat, 2005): 
 

    Multiplicadors   

Núm. sector CCAE-93 
rev.1 

Productes Producció Ocupació (per 
milió d'euro) 

Valor afegit 

45 61 

Serveis de 
transport 
marítim, de 
cabotatge,... 

1,41 5,08 0,83 

Font : Multiplicadors de les Taules Input/Output  2005, a 65 branques. Idescat 

 
 

• Avaluació de l’ impacte econòmic pels consums dels viatgers de les 
excursions marítimes i creuers d’acord amb l’àmbit d’aquest estudi. 

El detall de l’anàlisi i càlculs realitzats per a cada subsector l’expliquem en els 
apartats següents. 
 
a) Estimació de l’ impacte indirecte per la despesa generada pels 

passatgers del turisme marítim local. 
 
En l’àmbit dels impactes indirectes del turisme marítim local (sortides d’un dia o 
d’unes hores) considerem que els seus efectes sobre l’economia local es recullen 
en els altres sectors de l’estudi, ja sigui per activitats relacionades amb la 
indústria o bé amb la restauració i que afegir aquí un impacte seria duplicar 
aquests efectes. Tant pel que fa a impacte econòmic com en llocs de treball (que 
no estimem cap increment per aquest efecte indirecte). 
 
Tot i això, sí que afegim un concepte despesa en aliments i begudes que es pot 
generar en els punts de sortides i arribades d’aquest turisme. Per a fer aquestes 
estimacions utilitzem les dades de l’estudi de  Policy Research Corporation 
Commissioned by: European Commission Directorate-General for Maritime 
Affairs and Fisheries (Agost 2009) que fixen una despesa per passatger de grans 
creuers de 60 euros. D’aquest import caldria deduir la part de despesa que es 
deriva del fet de fer sortides interiors (visites a museus, compres, transports, etc.) 
i considerem només la despesa en concepte d’aliments i begudes i que segons 
aquesta font és de 10 euros per persona. 
 
A partir d’aquí, tenint en compte que segons l’ Anuari Estadístic 2013 de Ports de 
la Generalitat el total de passatgers de tràfic local de l’any 2013 va ser de 
239.908 persones, l’ impacte per la despesa local generada és de 2.399.080 
euros. 
 
D’altra banda, s’han analitzat diverses dades i estudis sobre impactes de les 
activitats marítimes i de submarinisme (Associació Catalana d’Activitats 
Marítimes, estudi d’impacte de les Illes Medes, dades sobre el Cap de Creus, 
estudi sobre la importància de la nàutica a l’àmbit de les Cambres de Comerç de 
Palamós i Sant Feliu de Guíxols). A partir de les dades i estimacions d’aquests 
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estudis hem determinat una mitjana anual de 144.000 immersions i un impacte 
econòmic de 115 euros per immersió (total: 16.560.000 euros anuals). 

 
b) Estimació de l’ impacte indirecte del sector de creuers 
 
Catalunya s’ha convertit en un pol d’atracció del turisme de creuers. En l’actualitat 
hi ha tres ports que gestiona la Generalitat preparats per acollir creuers: Palamós 
i Roses, englobats internacionalment sota el segell de Costa Brava Cruise Ports, i  
Sant Carles de la Ràpita (juliol 2014). L'augment de turistes que arriben per mar 
incrementa el pes que el sector del creuer té en l'economia catalana. El comerç 
local i les empreses de transport són les més beneficiades gràcies al 
desembarcament que fan passatgers i també la tripulació en escala. 
 
L’annex estadístic de l’any 2013 elaborat per Ports de la Generalitat, dóna la xifra 
de 30.625 passatgers per a les activitats turístiques de les empreses del sector 
ubicades als ports de Ports de la Generalitat. 
 
A partir d’aquest volum de passatge, tenim en compte les dades i indicadors 
disponibles i que són els que s’apliquen per a avaluar els impactes econòmics 
d’aquests passatgers i de les embarcacions de creuer: 
 

• La despesa mitjana per passatger és de 60 euros quan visiten un port, i un 
75% dels passatgers desembarquen per a visitar la ciutat del port o la 
destinació que han comprat coma excursió. (Font: Policy Research 
Corporation Commissioned by: European Commission Directorate-General 
for Maritime Affairs and Fisheries. Agost 2009). Segons CLIA_Contribution 
of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2014 la despesa mitjana 
actualment se situaria en 62 €.  
 

• La distribució de la despesa de 62 euros segons aquestes fonts és la 
següent: 

 
  

DESPESA D’UN PASSATGER DE CREUER EN UN PORT ESCALA 
Euros 

Excursions i entrades a museus 23 

Menjar i begudes 10 

Compres 15 

Transports 2 

Taxes portuàries 6 

Altres 6 

TOTAL 62 

 

• Els tripulants, segons les mateixes fonts, poden gastar 21 euros. 
 

• S’estima la proporció d’1 tripulant per cada 3 passatgers i que un 50% 
desembarquen per visitar la ciutat del port on han fet escala. 
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La despesa imputable a cada passatger en concepte de taxes portuàries no es 
considera ja que és comptabilitzada en l’anàlisi de l’impacte socioeconòmic del 
sector administració portuària. 
 
Com hem dit, l’any 2013 els vaixells de transport turístic local que operen en els 
ports que gestiona Ports de la Generalitat han registrat un total de 30.625 
passatgers. 
 
Si apliquem els valors de consums estimats per passatger, aquest trànsit anual 
podria suposar una generació de despesa de: 
 
 

DESPESA PER PASSATGER 30.625 
PASSATGERS 

Euros/persona 

Impacte indirecte consums % 
Excursions i entrades a museus 23 

704.375,00 39
Menjar i begudes 10 

306.250,00 17
Compres 15 

459.375,00 25
Transports 2 

61.250,00 3
Altres 6 

183.750,00 10
TOTAL INDIRECTE PASSATGERS 56 

1.715.000,00 94
IMPACTE INDIRECTE TRIPULACIÓ 

21 107.187,50 6
TOTAL 

  1.822.187,50 100
 

D’aquest quadre agregat dels impactes indirectes podem destacar el fet que 
l’aportació econòmica dels passatgers per les seves activitats i despeses 
representen el 94 % del total d’impacte indirecte generat. 
 
També incloem com a impacte indirecte la despesa generada per la tripulació: 
d’acord amb els estudis esmentats abans, tindríem que per al total de passatgers 
correspondrien  10.209 tripulants i si un 50 % gasta 21 euros, l’impacte en 
despesa generada seria de 107.194,50 euros. 
 
Aquestes dades són una elaboració pròpia  a partir de les dades publicades per 
la CLIA corresponents a l’exercici 2013 en relació amb el nombre de passatgers 
totals registrats en els ports de base d’Espanya (6.329.000 passatgers) i el 
nombre de llocs de treball de la indústria del creuer en el mateix any i ports 
(26.689 llocs de treball). Aquesta relació ens dóna 1 lloc de treball per cada 237 
passatgers en ports de base. 
 
A partir d’aquestes magnituds,  i considerant que l’ impacte en un port escala és 
del 25 % i que el nombre de passatgers registrats en l’àmbit de Ports de la 
Generalitat va ser de 30.625, obtenim que per cada lloc directe se’n generen 10 
d’indirectes. (per tant, 30 llocs indirectes). 
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El resum dels càlculs d’aquestes anàlisis sobre els impactes indirectes del 
turisme marítim i les fonts i multiplicadors aplicats són els següents: 
 

 

  TOTAL TURISME  
SECTOR DEL TURISME MARÍTIM IMPACTE 

INDIRECTE 
TURISME MARÍIM 

LOCAL CREUERS MARÍTIM 

Volum de negoci altres sectors (1) 19.819.808,74 € 339.478,85 € 20.159.287,59 €

Impacte consums passatgers(2) 2.399.080,00 € 1.822.187,50 € 4.221.267,50 €

Impacte busseig (3) 16.560.000,00 €   16.560.000,00 €

Total impacte econòmic indirecte 38.778.888,74 € 2.161.666,35 € 40.940.555,09 €

Llocs de treball (4) 264 30 294

(1) Aplicant multiplicadors TIOC 2005.Subsector serveis marítims de cabotatge. 

(2) Estimació pròpia a partir de les dades de Ports de la Generalitat i estudis de la CLIA 

(3) Estimació pròpia a partir de dades de l'Associació Catalana d'Activitats Marítimes,   

estudis d'impacte de les Illes Medes, Cap de Creus i de les Cambres de Comerç  

de Palamós i Sant Feliu de Guíxols (115 euros/pass.).   
(4) Aplicant rati de facturació per lloc de treball de l'impacte directe i estudis de la CLIA. 

 
 

2.6.3 L’ impacte induït del sector del turisme marítim. 
 
A partir dels llocs de treball directes i indirectes d’aquestes activitats, l’impacte induït 
pels consums d’aquesta ocupació és el següent (aplicant els valors de renda que 
s’expliquen a la fitxa metodològica de l’annex (vegeu l’Annex 1, taules de les pàgines 
54 i 55)): 
 

SECTOR DEL TURISME MARÍTIM    TOTAL TURISME  

IMPACTE INDUÏT DELS SOUS I SALARIS 
TURISME MARÍIM 

LOCAL CREUERS MARÍTIM 

        

Consums dels llocs de treball directes (1) 8.952.172,73 € 41.763,51 € 8.993.936,24 €

Consums dels llocs de treball indirectes (1) 3.670.390,82 € 417.635,13 € 4.088.025,95 €

Total consums induïts 12.622.563,55 € 459.398,64 € 13.081.962,19 €

Efectes induïts en la producció (2) 18.050.265,87 € 656.940,06 € 18.707.205,93 €

Total impacte en llocs de treball induïts (2) 269 10 279

(1) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels assalariats del sector.   
(2) aplicant els multiplicadors totals de l'economia catalana segons la TIOC 2005.   
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2.6.4 Resum de l’ impacte total del sector del turisme marítim. 
 
Els totals de l’ impacte socioeconòmic generat anualment per les activitats del 
turisme marítim els resumim en aquesta taula: 
 

SECTOR DEL TURISME MARÍTIM    TOTAL TURISME  

IMPACTE SOCIOECONÒMIC TOTAL TURISME MARÍIM LOCAL CREUERS MARÍTIM 

Imports econòmics 105.170.151,53 € 3.646.603,61 € 108.816.755,14 €

Llocs de treball  1.176 43 1.219

Multiplicador per 1 euro directe 2,18 € 4,40 € 1,23 €

Multiplicador per 1 lloc de treball directe 1,83 14,26 1,89
 

 
2.6.5 Multiplicadors sectorials: 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR DEL TURISME MARÍTIM 

IMPACTE 
ECONÒMIC 
INDIRECTE I 

INDUÏT 

IMPACTE 
ECONÒMIC 

TOTAL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 1,21€ 2,21€

 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR DEL TURISME MARÍTIM 
LLOCS DE TREBALL 

DIRECTES 

LLOCS DE 
TREBALL 

INDIRECTES I 
INDUÏTS 

TOTAL GENERACIÓ 
LLOCS DE TREBALL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 13 12 25

 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR DEL TURISME 
MARÍTIM  (PER 1 MILIÓ D'EUROS) IMPACTE DIRECTE 

IMPACTE 
INDIRECTE I INDUÏT TOTAL 

Per 1 Milió d'euros d'impacte econòmic directe   1,21 2,21

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports       

de la Generalitat (1) 3,57 4,33 7,90

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,14 0,17 0,31
(1) any 2013: 13.791.244 euros    
(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada (excepte pesca).   
    

MULTIPLICADORS DEL SECTOR  DEL TURISME 
MARÍTIM (PER 1 LLOC DE TREBALL) 

IMPACTE DIRECTE EN 
LLOCS DE TREBALL 

IMPACTE 
INDIRECTE EN 

LLOCS DE TREBALL  TOTAL 

Per 1 lloc de treball directe   0,89 1,89

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports        

de la Generalitat (1) 47 42 89

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 1,87 1,66 3,53
(1) any 2013: 13.791.244 euros    
(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada (excepte pesca).   
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2.7  SECTOR NÀUTIC. 
 
2.7.1 Oferta, dimensió empresarial i impacte directe del sector. 
 
Aquest sector va registrar un creixement interanual important a partir de l’any 2002 i 
fins l’any 2006. A partir del 2007 i fins l’any 2013, coincidint amb la generalització de 
la crisi nacional i internacional, la caiguda de les matriculacions d’embarcacions, i de 
l’activitat nàutica en general,  vaser molt forta: un -71% acumulat durant aquest 
període esmentat. Recordem que l’any 2006 es van matricular a Catalunya 2.843 
embarcacions, un 20% del total de l’Estat, mentre que l’any 2013 aquestes xifres van 
ser, respectivament, de 830 i 3.908 ( a partir de les dades de la Direcció general de 
Marina Mercant).  
 
L’any 2014 s’han apuntat alguns indicis de recuperació de la demanda i de l’activitat 
donat que l’augment de matriculacions entre gener i agost d’aquest any ha estat del 
13,5% en el conjunt de l’Estat i del 9,32% a Catalunya i pot indicar un inici d’una 
certa recuperació després del cicle recessiu que ha patit el sector els darrers anys. A 
més, les darreres dades de 2014 sobre venda d’embarcacions noves i d’ocasió a 
Catalunya apunten un augment d’11,2% respecte de l’any anterior (en base a dades 
de les matriculacions per capitanies analitzades per Adin). 
 
Aquest estudi ha analitzat les dades directes disponibles a Ports de la Generalitat 
(comptes anuals, informes, etc.) i també s’han enviat fitxes de recollida de dades 
directes i d’impacte indirecte  ala resta de ports competència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
A partir de les dades primàries disponibles s’han quantificat els següents valors 
d’impacte directe i dimensió empresarial : 
 

SECTOR NÀUTIC 

DIMENSIÓ EMPRESARIAL 
 

Nombre d'empreses  53 

Mitjana de volum de negoci per empresa               1.774.017,05 €  

Mitjana de llocs de treball per empresa 25,63 

Fonts: Comptes anuals de les empreses, fitxes i dades de Ports de la 
Generalitat. 

 
SECTOR NÀUTIC   

IMPACTE DIRECTE  

Volum de negoci 94.022.903,44 € 

Llocs de treball directes 1.359 

Rati de volum de negoci per lloc de treball 69.185,36 € 

Fonts: Comptes anuals de les empreses, fitxes i dades de Ports de la 
Generalitat. 
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2.7.2 L’ impacte indirecte del sector nàutic. 
 
En el context d’aquest sector nàutic cal tenir en compte la seva important incidència 
en activitats en dos  sectors d’activitat amb una elevada implantació al llarg de del 
nostre litoral: 
 

• Les activitats industrials i de  tallers i proveïdors auxiliars dedicades a la 
construcció, reparació, transformació i manteniment de les embarcacions. La 
quantificació de l’ impacte en aquestes activitats s’ha fet en el capítol sobre la 
indústria d’aquest estudi i, per tal d’evitar duplicitats en l’avaluació de 
magnituds, aquí no incorporem els seus valors de volums de negoci i llocs de 
treball. 

• Les activitats comercials de compra i venda d’embarcacions i d’altres 
materials nàutics, les quals hem estimat amb dades i informacions indirectes a 
fi d’avaluar la seva presència a l’entorn de les zones portuàries considerades i 
que ham inclòs com a  impacte indirecte del sector nàutic en aquest capítol. 
Cal dir també que en molts casos hi ha indústries que també tenen activitat de 
compra venda però en aquest cas s’han inclòs en les dades d’impacte del 
sector industrial. 

 
A partir de l’anàlisi efectuada de les dades de Ports de la Generalitat així com de 
fitxes d’informacions i estimacions indirectes sobre l’oferta empresarial existent en el 
total de ports de competència de la Generalitat s’han estimat el nombre 
d’establiments d’aquest subsector dl comerç nàutic presents, en les zones portuàries 
i en el seu entorn d’influència directa (82 empreses). 
 
Per a la valoració econòmica del seu impacte per volum de negoci hem aplicat el 
multiplicador de l’”Estudi de l’ d'impacte socioeconòmic dels ports esportius i turístics 
de Catalunya”, de la Generalitat de Catalunya (Departament de PTiOP. Febrer de 
2009) i l’Acpet (Associació catalana de ports esportius i turístics), webs i fitxes 
d’impacte indirecte dels clubs nàutics. El multiplicador que determinava aquest 
estudi, en base a dades de 2006-2007, relacionava la facturació directa del clubs 
nàutics i el comerç nàutic de manera que per 1 euro de negoci directe del club se’n 
generaven 2,3 de comerç nàutic (compra-venda d’embarcacions, materials, serveis 
relacionats com ara gestories, etc.). Aquest multiplicador l’hem corregit amb el 
descens registrat entre 2006 i 2013 en les matriculacions d’embarcacions (-70,8%) 
donat que l’ esmentat estudi es va realitzar en una altra conjuntura socioeconòmica i 
amb una metodologia diferent. 
 
Quant als llocs de treball del subsector de comerç nàutic, s’han obtingut a partir de 
l’anàlisi de les fitxes d’impactes indirectes dels clubs  ports esportius i turístics i les 
extrapolacions que s’han fet. 
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En base a aquests criteris de treball, els resultats de l’impacte indirecte 
corresponents al subsector del comerç i serveis nàutics són: 
 
 

SECTOR NÀUTIC: IMPACTE INDIRECTE 
EN EL COMERÇ NÀUTIC  

Volum de negoci (1) 63.145.781,95 € 

Llocs de treball (2) 261 

(1) aplicant multiplicadors de la l'estudi d'impacte del sector nàutic, 

de la Generalitat i l'Acpet (Generalitat de Catalunya. Departament  

de PTIOP. Febrer 2009), i la correcció per descens de matriculacions 

entre 2006 i 2013.  
(2) elaboració pròpia en base a les fitxes d'impactes indirectes 

 
 
2.7.3 L’ impacte induït del sector nàutic. 
 
Segons la metodologia aplicada, els llocs de treball directes de la nàutica  i indirectes 
del comerç nàutic suposen uns consum amb un impacte induït en l’economia 
catalana (vegeu l’Annex 1, taules de les pàgines 54 i 55). La quantificació d’aquests 
impactes és la següent: 
 

SECTOR NÀUTIC   

IMPACTE INDUÏT DELS SOUS I SALARIS   

    

Consums dels llocs de treball directes (1) 25.081.697,30 € 

Consums dels llocs de treball indirectes (1) 4.821.925,12 € 

Total consums induïts 29.903.622,42 € 

Efectes induïts en la producció (2) 42.762.180,06 € 

Total impacte en llocs de treball induïts (2) 637 

(1) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels  

assalariats del sector.  
(2) aplicant els multiplicadors totals de l'economia catalana segons 

la TIOC 2005.  
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2.7.4 Resum de l’ impacte total del sector nàutic. 
 
Les dades totals d’impacte del sector nàutic resultants del que s’ha analitzat en els 
punts anteriors són les següents: 
 

SECTOR NÀUTIC IMPACTE DIRECTE 
IMPACTE 

INDIRECTE IMPACTE INDUÏT TOTAL 

Imports econòmics 94.022.903,44 € 63.145.781,95 € 42.762.180,06 € 199.930.865,45 €
Llocs de treball  1.359 261 637 2.257
Multiplicador per 1 euro directe   2,13
Multiplicador per 1 lloc de treball directe   1,66

 
 
2.7.5 Multiplicadors sectorials: 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR NÀUTIC 

IMPACTE 
ECONÒMIC 
INDIRECTE I 

INDUÏT 
IMPACTE ECONÒMIC 

TOTAL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 1,13€ 2,13€

 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR NÀUITC 

LLOCS DE 
TREBALL 
DIRECTES 

LLOCS DE 
TREBALL 

INDIRECTES 
I INDUÏTS 

TOTAL 
GENERACIÓ 
LLOCS DE 
TREBALL 

PER 1 MILIÓ D'EUROS D'IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE 14 10 24

 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR NÀUTIC (PER 1 MILIÓ 
D'EUROS) IMPACTE DIRECTE

IMPACTE 
INDIRECTE I 

INDUÏT TOTAL 

Per 1 Milió d'euros d'impacte econòmic directe   1,13 � 2,13 �

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports       

de la Generalitat (1) 6,82 7,68 14,50

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,27 0,31 0,58
(1) any 2013: 13.791.244 euros    
(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada (excepte pesca).   
    

MULTIPLICADORS DEL SECTOR  NÀUTIC (PER 1 LLOC 
DE TREBALL) 

IMPACTE DIRECTE 
EN LLOCS DE 

TREBALL 

IMPACTE 
INDIRECTE I 
INDUÏT EN 
LLOCS DE 
TREBALL  TOTAL 

Per 1 lloc de treball directe   0,66 1,66

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports        

de la Generalitat (1) 99 65 164

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 3,94 2,60 6,54
(1) any 2013: 13.791.244 euros    
(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada (excepte pesca).   
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2.8 DADES  DEL SECTOR PÚBLIC. 
 
2.8.1 Impacte directe del sector públic. 

 
Aquest estudi es centra en l’activitat que es genera en els espais de concessió 
pública i en els seu entorn d’influència directa dels ports competència de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el sector públic actua en dues línies 
fonamentals que són l’execució de plans d’inversió quadriennals per a la construcció, 
adequació i modernització de les instal·lacions portuàries, i, d’altra banda, en la 
gestió i regulació de tots els usos que es desenvolupen als ports. Aquestes accions 
tenen l’objectiu bàsic d’afavorir l’equilibri econòmic i social dels ports i les dàrsenes i 
que siguin un motor de desenvolupament de les activitat ubicades al port i, a l’ 
ensems, puguin generar dinamització i impactes socioeconòmic en el seu entorn. 
 
Per aquets motiu, el paper de dinamitzador del sector públic envers les activitats dels 
sectors privats estudiats en aquest estudi és molt important com a eina de generació 
de sinèrgies i d’impactes positius per al conjunt d ela comunitat portuària i també de 
les economies locals. 
 
Aquesta aportació al conjunt de l’ impacte socioeconòmic avaluat en aquest estudi 
l’hem quantificat amb aquests indicadors i magnituds: 
 
 

SECTOR PÚBLIC   

IMPACTE DIRECTE  

Volum de negoci 13.791.244,11 € 

Llocs de treball directes 70 

Rati de volum de negoci per lloc de treball 197.017,77 € 

Font: Ports de la Generalitat.  
 
 
2.8.2 Impactes indirectes del sector públic. 
 
Els impactes directes considerats en aquesta anàlisi dels efectes de l’acció pública 
en els ports els centrem en els concepte4s següents: 
 

• Impactes econòmics i en llocs de treball derivats de  l’activitat del sector 
públic: aplicació de la mitjana dels multiplicadors dels sectors de serveis 
administratius i de sanejament públic de les Taules input output de l’economia 
catalana. (TIOC). 
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• Impactes econòmics i en llocs de treball de la inversió en obres realitzada pel 
sector públic: aplicació del multiplicador del sector de la construcció que 
determina la TIOC.   

 
En conseqüència, les magnituds de l’impacte indirecte generat per  l’activitat directe 
del sector públic de Ports de la Generalitat són : 
 

EMPRESES SECTOR PÚBLIC   

MAGNITUDS VALOR DE L’IMPACTE 
INDIRECTE 

Impacte econòmic dels serveis de Ports de la Generalitat (1) 7.447.271,82 €

Impacte en llocs de treball (1) 159

Inversió executada per Ports de la Generalitat    

Mitjana 2011-2013: 7.769.302,00 euros (2) 
5.904.669,52 €

Llocs de treball indirectes (2) 
119

Total impacte econòmic indirecte 13.351.941,34 €

Total llocs de treball indirectes 278

(1) Aplicant mitjana de multiplicadors de serveis administratius i de sanejament públic de la TIOC 2005. 
(2) dades de Ports de la Generalitat i multiplicador  de la taula Input/Output de l'economia catalana. 
Subsector serveis de construcció. 

 
 
2.8.3 Impacte induït del sector públic. 
 
Els llocs de treball directes i indirectes avaluats als punts anteriors suposen un 
potencial de consum i uns efectes induïts en l’economia que aplicant els 
multiplicadors totals de la taula input output de l’economia catalana (vegeu l’Annex 1, 
taules de les pàgines 54 i 55) , generen aquest efecte socioeconòmic induït: 
 

INVERSIÓ DEL SECTOR PÚBLIC VALORS DE L'IMPACTE INDUÏT 

IMPACTE INDUÏT DELS SOUS I SALARIS   
    

Consums dels llocs de treball directes (1) 1.967.508,69 €

Consums dels llocs de treball indirectes de    

serveis de Ports de la Generalitat (2) 2.973.786,46 €

Consums dels llocs de treball indirectes de    

la inversió en construcció (3) 2.916.993,22 €

Total consums induïts 7.858.288,38 €

Efectes induïts en la producció (4) 11.237.352,38 €

Total impacte en llocs de treball induïts (4) 167

(1) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels assalariats del sector de l'administració. 
(2) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels assalariats del sector de serveis professionals, tècnics, 
consultoria,etc. 

(3) aplicant estimació de consum segons renda disponible dels assalariats del sector de la construcció. 

(4) aplicant els multiplicadors totals de l'economia catalana segons la TIOC 2005. 
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2.8.4 Impacte total del sector públic. 
 
El resum dels impactes del sector públic i el seu total segons les anàlisis dels punts 
anteriors és el següent: 
 

SECTOR PÚBLIC DELS         

PORTS DE LA GENERALITAT IMPACTE DIRECTE
IMPACTE 

INDIRECTE IMPACTE INDUÏT TOTAL 

Imports econòmics 13.791.244,11 € 13.351.941,34 € 11.237.352,38 € 38.380.537,83 €

Llocs de treball  70 278 167 515

Multiplicador per 1 euro directe   2,78

Multiplicador per 1 lloc de treball 
directe   7,36

 
 
2.8.5 Multiplicadors de l’ impacte. 
 

MULTIPLICADORS DEL SECTOR PÚBLIC (PER 1 
MILIÓ D'EUROS) IMPACTE DIRECTE 

IMPACTE 
INDIRECTE I 

INDUÏT TOTAL 

Per 1 Milió d'euros d'impacte econòmic directe   1,78 € 2,78 €

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,04 0,07 0,11

(1) any 2013: 13.791.244 euros    

(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).  

    

MULTIPLICADORS DEL SECTOR  PÚBLIC (PER 1 
LLOC DE TREBALL) 

IMPACTE DIRECTE EN 
LLOCS DE TREBALL 

IMPACTE 
INDIRECTE I 

INDUÏT EN LLOCS 
DE TREBALL  TOTAL 

Per 1 lloc de treball directe   6,36 7,36

Per 1 Milió d'euros de xifra de negoci de Ports        

de la Generalitat (1) 5,08 32,30 37,38

Per 100 amarradors i punts d'amarrada (2) 0,20 1,27 1,46

(1) any 2013: 13.791.244 euros    

(2) 34.486 amarradors i punts d'amarrada més 723 de pesca (total: 35.209).  
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3. CONCLUSIONS: RESULTATS DE  L’IMPACTE SOCIOECONÒMIC TOTAL. 
 
A partir dels resultats de l’estudi, l ’impacte econòmic total generat anualment pels 
ports de la Generalitat  per al total de sectors analitzats assoleix la xifra de 976,7 
milions d’euros, dels quals el primer sector en pes econòmic és el pesquer (22,6% 
d’aquest total) , seguit del nàutic (20,5%) (valors anuals a partir de l’anàlisi de dades 
dels exercicis 2011-2013): 
 

 
IMPACTE 

ECONÒMIC  
IMPACTE 

ECONÒMIC    
IMPACTE 

ECONÒMIC    TOTAL IMPACTE  

 DIRECTE % INDIRECTE %  INDUÏT %  ECONÒMIC % 

                    

SECTOR PESQUER 130.770.910,89 € 26,09% 45.769.818,81 € 17,14%  44.364.148,77 € 21,29%  220.904.878,46 € 22,62%

SECTOR INDUSTRIAL 62.712.005,06 € 12,51% 33.864.482,73 € 12,68%  23.763.142,06 € 11,40%  120.339.629,85 € 12,32%

SECTOR COMERCIAL 69.097.266,03 € 13,78% 28.329.879,07 € 10,61%  12.351.935,87 € 5,93%  109.779.080,97 € 11,24%

SECTOR SERVEIS 8.724.718,67 € 1,74% 6.583.672,71 € 2,47%  2.861.707,56 € 1,37%  18.170.098,94 € 1,86%

SECTOR RESTAURACIÓ 72.989.684,92 € 14,56% 35.035.048,76 € 13,12%  52.353.044,14 € 25,12%  160.377.777,81 € 16,42%
SE CTOR TURÍSTIC 
(marítim local i creuers) 49.168.994,12 € 9,81% 40.940.555,09 € 15,33%  18.707.205,93 € 8,98%  108.816.755,14 € 11,14%

SECTOR NÀUTIC 94.022.903,44 € 18,76% 63.145.781,95 € 23,65%  42.762.180,06 € 20,52%  199.930.865,45 € 20,47%

SUBTOTALS 487.486.483,13 € 97,25% 253.669.239,12 € 95,00%  197.163.364,38 € 94,61%  938.319.086,63 € 96,07%

SECTOR PÚBLIC 13.791.244,11 € 2,75% 13.351.941,34 € 5,00%  11.237.352,38 € 5,39%  38.380.537,83 € 3,93%

TOTALS 501.277.727,24 € 100,00% 267.021.180,46 € 100,00%  208.400.716,76 € 100,00%  976.699.624,46 € 100,00%

 
El total de llocs de treball que anualment ocupen les activitats relacionades amb 
els ports de la Generalitat és de 12.153. Els sector amb més pes sobre aquest 
total són els de la pesca  (25,96%) i la restauració (25,60%), i entre el sector 
pesquer, la restauració i el nàutic suposen un 70,13% del total: 
 

 
 

IMPACTE 
DIRECTE   

IMPACTE 
INDIRECTE    

IMPACTE  
INDUÏT   TOTAL IMPACTE  

 
EN LLOCS DE 

TREBALL % 
EN LLOCS DE 

TREBALL %  
EN LLOCS DE 

TREBALL %  
EN LLOCS DE 

TREBALL % 

SECTOR PESQUER 2.427 34,52% 67 3,35%  661 21,29%  3.155 25,96%

SECTOR INDUSTRIAL 738 10,50% 137 6,78%  354 11,40%  1.229 10,11%

SECTOR COMERCIAL 195 2,78% 156 7,72%  184 5,93%  535 4,40%

SECTOR SERVEIS 21 0,30% 68 3,38%  43 1,37%  132 1,08%

SECTOR RESTAURACIÓ 1.575 22,40% 756 37,48%  780 25,12%  3.111 25,60%
SE CTOR TURÍSTIC 
(marítim local i creuers) 646 9,19% 294 14,56%  279 8,98%  1.219 10,03%

SECTOR NÀUTIC 1.359 19,32% 261 12,95%  637 20,52%  2.257 18,57%

SUBTOTALS 6.961 99,00% 1.739 86,22%  2.938 94,61%  11.638 95,76%

SECTOR PÚBLIC 70 1,00% 278 13,78%  167 5,39%  515 4,24%

TOTALS 7.031 100,00% 2.017 100,00%  3.105 100,00%  12.153 100,00%

 
 
 

Pes de l’impacte econòmic total sobre el PIB de 
l’economia catalana (Any 2013. Idescat) 0,48% 
Pes dels llocs de treball sobre el total de població 
ocupada de Catalunya (Any 2013. Idescat) 0,41% 
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En base a aquests resultats totals de l’estudi els multiplicadors que relacionen 
l’impacte socioeconòmic directe amb l’indirecte i induït i el total són els següents (per 
1 euro de volum de negoci directe i per 1 lloc de treball): 
 
MULTIPLICADOR PER 1 EURO  IMPACTE ECONÒMIC INDIRECTE IMPACTE TOTAL 
DE VOLUM DE NEGOCI DIRECTE I INDUÏT   

      
SECTOR PESQUER 0,69 € 1,69 €
SECTOR INDUSTRIAL 0,92 € 1,92 €
SECTOR COMERCIAL 0,59 € 1,59 €
SECTOR SERVEIS 1,08 € 2,08 €
SECTOR RESTAURACIÓ 1,20 € 2,20 €
SE CTOR TURÍSTIC (marítim local i creuers) 1,21 € 2,21 €
SECTOR NÀUTIC 1,13 € 2,13 €
SUBTOTAL SECTORS PRIVATS 0,93 € 1,93 €
SECTOR PÚBLIC 1,78 € 2,78 €
TOTAL 0,95 € 1,95 €
   
MULTIPLICADOR PER 1 LLOC  IMPACTE EN LLOCS DE  TREBALL IMPACTE TOTAL 
DE TREBALL DIRECTE INDIRECTES I INDUÏTS   
      
SECTOR PESQUER 0,30 1,30
SECTOR INDUSTRIAL 0,66 1,66
SECTOR COMERCIAL 1,74 2,74
SECTOR SERVEIS 5,27 6,27
SECTOR RESTAURACIÓ 0,98 1,98
SE CTOR TURÍSTIC (marítim local i creuers) 0,89 1,89
SECTOR NÀUTIC 0,66 1,66

SUBTOTAL SECTORS PRIVATS 0,67 1,67

SECTOR PÚBLIC 6,36 7,36

TOTALS 0,67 1,67

 
I la relació entre l’impacte econòmic dels sector públic i el dels sectors econòmics 
privats analitzats en aquest estudi ens la dóna el multiplicador següent: 
 

        
MULTIPLICADOR IMPACTE PÚBLIC/PRIVAT       

        
Per 1 euro d'impacte econòmic total           
del sector públic dels Ports de la Generalitat  24,45 euros d'impacte econòmic total en sectors privats   

       

Per 1 lloc de treball d'impacte total           
del sector públic dels Ports de la Generalitat  22,60 llocs de treball totals en sectors privats     

 
 
 
L’anàlisi i valoració d’aquestes dades agregades dels resultats de l’estudi ens permet 
apuntar unes consideracions finals: 
 

• Aquest estudi s’ha centrat en el conjunt d’activitats que es desenvolupen als 
ports de la Generalitat i en el seu entorn d’influència més directa( amb 
resultats corresponents a valors anuals a partir de l’anàlisi de dades dels 
exercicis 2011-2013). Això comporta que en l’impacte directe s’incloguin una 
diversitat important de volums de negoci i llocs de treball, la qual cosa incideix 
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en els índexs multiplicadors i efectes en els impactes indirectes i induïts que 
s’han obtingut per a aquests negocis. 

 
• En aquest sentit, també hem de destacar que si considerem l’impacte directe 

generat per les activitats més estrictament marítimes (pesca, aqüicultura, 
comercial, nàutica i turisme local), constatem que aquest impacte directe 
suposa un 35,12% (343, 06 milions d’euros) del total d’impacte econòmic 
generat. Per tant, des d’aquesta anàlisi, aquestes activitats tenen un efecte 
multiplicador que genera el restant 64,88% d’impacte econòmic, el que 
suposa un efecte multiplicador per un euro directe de 2,85 euros indirectes. 

 
• I pel que fa a llocs de treball, aquestes activitats tenen una ocupació directa 

de 4.627 llocs de treball que signifiquen el 38,07% del total de llocs de treball 
estimats i, en conseqüència, tenen un efecte indirecta en la generació del 
restant 61,93% dels llocs (això suposa un multiplicador per lloc de treball 
directe del 2,63). 

 
• També és important ressaltar la relació entre els totals de l’impacte econòmic i 

dels llocs de treball dels sectors d’activitat privada en comparació amb els 
volums de l’activitat del sector públic: 1 euro del sector públic en gestions i 
inversions portuàries incideix directament o indirecta en 24,45 euros de 
negocis privats relacionats amb aquestes activitats portuàries; i un 1 lloc de 
treball d’impacte total dels sector públic en dinamitza 23 en sectors econòmics 
privats. 

 
• Finalment, els totals d’impacte econòmic i en llocs de treball que s’han 

obtingut suposen, respectivament, un 0,48% sobre el PIB de l’economia 
Catalunya i un 0,41% sobre la població ocupada (any 2103), tenint en compte 
que aquest estudi es circumscriu als ports de la Generalitat i que per tant no 
inclou tot el sector mar català donat que com a mínim caldria incloure els 
impactes directes, indirectes i induïts de quatre ports esportius i turístics de 
competència estatal (1.116 amarratges) més els ports de Barcelona i 
Tarragona amb tot el seu pes comercial, industrial, turístic, pesquer, etc.  
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ANNEX 1: FITXA TÈCNICA DE LA METODOLOGIA 
 
 
1. Univers d’empreses de l’estudi: 
 

SECTOR  UNIVERS   

  EMPRESES (1) % 

      

SECTOR DE LA PESCA I AQÜICULTURA     

Empreses zona portuària dels ports de la Generalitat     

(Confraries i empreses aqüicultura) 21   

Amb dades primàries de comptes anuals o fitxes 21   

Total empreses del sector ( àmbit de l'estudi, sense armadors) 21 1,52

Armadors 768 55,65

      
SECTOR INDUSTRIAL     
Empreses zona portuària dels ports de la Generalitat 18   

Amb dades primàries de comptes anuals o fitxes 16   

Informacions secundàries de fitxes i estimacions 107   
Total empreses sector (àmbit dels ports de la Generalitat) 123 8,91

      
SECTOR COMERCIAL     
Empreses zona portuària dels ports de la Generalitat 15   

Amb dades primàries de comptes anuals o fitxes 15   

Total empreses sector (àmbit dels ports de la Generalitat) 15 1,09

      
SECTOR SERVEIS     

Empreses zona portuària dels ports de la Generalitat 5   

Amb dades primàries de comptes anuals o fitxes 5   

Total empreses sector (àmbit dels ports de la Generalitat) 5 0,36

      
SECTOR RESTAURACIÓ     
Empreses zona portuària dels ports de la Generalitat 103   

Amb dades primàries de comptes anuals o fitxes 27   

Informacions secundàries de fitxes i estimacions 140   

Total empreses sector (àmbit dels ports de la Generalitat) 167 12,10

      
SE CTOR TURÍSTIC (marítim local i creuers)     

Empreses zona portuària dels ports de la Generalitat 97   

Amb dades primàries de comptes anuals o fitxes 97   

Informacions secundàries de fitxes i estimacions 49   

Total empreses sector (àmbit dels ports de la Generalitat) 146 10,58
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SECTOR NÀUTIC     

Empreses zona portuària dels ports de la Generalitat 25   

Amb dades primàries de comptes anuals o fitxes 53   

Informacions secundàries de fitxes i estimacions 82  

Total empreses sector nàutic (sense comerç nàutic) 53 3,84

Empreses comerç nàutic 82 5,94

Total empreses sector (àmbit dels ports de la Generalitat) 135 9,78

      
TOTAL UNIVERS EMPRESES 1.380 100,00

   
 (1) Àmbit dels ports de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'abast de l'estudi.  
Elaboració pròpia en base a les dades primàries de comptes anuals i fitxes,  
i a webs, indicadors i fitxes d'impacte indirecte per a la resta d'empreses.  

 
 
 
2. Indicadors i fonts per als càlculs d’impacte socioeconòmic 
 
Impactes directes 
 
SECTOR ACTIVITAT Indicadors i fonts per als càlculs 
SECTOR DE LA PESCA Pesca i aqüicultura Dades directes Ports de la Generalitat, 

de fitxes i comptes anuals de les 
confraries i empreses d’aqüicultura. 

SECTOR DE LA INDÚSTRIA Tallers de reparacions, 
drassanes, i activitats auxiliars 
de repair&refit. 

Dades directes de comptes anuals, fitxes 
de les empreses concessionàries  de 
Ports de la Generalitat, fitxes d’impacte 
indirecte i elaboració pròpia. 

SECTOR COMERCIAL Cabotatge, logística comercial, 
remolcadors. 

Dades directes de fitxes i comptes 
anuals de les empreses concessionàries 
de Ports de la Generalitat 

SECTOR SERVEIS Distribució de combustible, 
gestió d’aparcaments 

Dades directes de fitxes i comptes 
anuals de les empreses concessionàries 
de Ports de la Generalitat 

SECTOR DE LA RESTAURACIÓ Restaurants i bars Dades directes de fitxes de les empreses 
concessionàries  de Ports de la 
Generalitat, fitxes d’ impacte indirecte  i 
elaboració pròpia. 

SECTOR DEL TURISME MARÍTIM 
LOCAL 

Excursions marítimes i de 
busseig 

Dades directes de comptes anuals,  
fitxes de les empreses concessionàries  
de Ports de la Generalitat, fitxes 
d’impacte indirecte i elaboració pròpia. 

SECTOR DEL TURISME DE 
CREUERS 

Creuers amb activitat als Ports 
de la generalitat de Catalunya 

Dades directes de fitxes de les empreses 
concessionàries  de Ports de la 
Generalitat i elaboració pròpia. 

SECTOR NÀUTIC Ports i clubs nàutics de la 
Generalitat de Catalunya 

Dades directes de fitxes de les empreses 
concessionàries  de Ports de la 
Generalitat i elaboració pròpia en base a 
webs,  fitxes i dades de l’Associació de 
Ports de Turisme i Esbarjo de Catalunya 
(Acpet). 
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Impactes indirectes 
 
 
SECTOR Indicadors i fonts per als càlculs 
SECTOR DE LA PESCA Taula Input Output de Catalunya 2005. Subsector de Pesca i  Aqüicultura. 

 
SECTOR DE LA INDÚSTRIA Taula input Output de Catalunya 2005. Subsector d’Altres materials de transport 

Estudi del Dep. d'Innovació, Universitats i Empresa sobre la indústria nàutica (Observatori de 
prospectiva industrial. Juny 2010): efectes sobre els proveïdors industrials. 

 
SECTOR COMERCIAL Taula Input Output de Catalunya 2005. Subsector de serveis de transport marítim i  de 

cabotatge,  i elaboració pròpia. 
SECTOR SERVEIS Taula Input Output de Catalunya 2005. Subsector de serveis afins al transport 

 
SECTOR RESTAURACIÓ Taula Input Output de Catalunya 2005. Subsector de serveis de restaurants, establiments de 

begudes, etc. 
 

SECTOR DEL TURISME 
MARÍTIM LOCAL 

Taula Input Output de Catalunya 2005.Subsector serveis de transport marítim, i de cabotatge. 
Estimació pròpia a partir de les dades de Ports de la Generalitat i l’Informe Anual  
2014 de la CLIA (Cruise Lines International Association). 
Estimació pròpia a partir de dades de l'Associació Catalana d'Activitats Marítimes,  
Estudis d’impacte de les Illes Medes i de les Cambres de Comerç de Palamós i  
Sant Feliu de Guíxols. 

  
SECTOR DEL TURISME DE 
CREUERS 

Taula Input Output de Catalunya 2005.Subsector serveis de transport marítim, i de cabotatge. 
Estimació pròpia a partir de les dades de Ports de la Generalitat i l’Informe Anual  
2014 de la CLIA (Cruise Lines International Association).  

SECTOR NÀUTIC Elaboració pròpia en base a multiplicadors de l'”Estudi de l’ d'impacte 
socioeconòmic dels ports esportius i turístics de Catalunya”, elaborat per la 
Generalitat de Catalunya(Departament de PTiOP. Febrer de 2009)  i l’Acpet 
(Associació catalana de ports esportius i turístics),webs i fitxes d’impacte 
indirecte dels clubs nàutics. 

  

 
 
Impacte induït 
 
Consums generats pels llocs de treball directes i indirectes quantificats en els 
impactes socioeconòmics de cada sector i aplicant la taula d’estimació de la renda 
disponible segons el sector d’elaboració pròpia per a les anàlisis d’aquest estudi: 
 

ESTIMACIÓ DE RENDA 
DISPONIBLE  Pesca Indústria Restauració Comercial Serveis Turisme Nàutica 

I POTENCIAL DE CONSUM               

Idescat (comptes anuals (1)) 13.081,08 € 36.579,59 € 29.800,25 € 29.800,25 € 29.800,25 € 29.800,25 € 29.800,25 €

mitjana estudi 22.189,08 € 17.275,99 € 14.753,73 € 39.976,47 € 33.895,50 € 9.683,92 € 22.561,87 €

mitjana  salari brut estimat 17.635,08 € 26.927,79 € 22.276,99 € 34.888,36 € 31.847,87 € 19.742,09 € 26.181,06 €

 - cotitzacions socials (2) 13.878,81 € 21.192,17 € 17.531,99 € 27.457,14 € 25.064,28 € 15.537,02 € 20.604,49 €

renda disponible 13.878,81 € 21.192,17 € 17.531,99 € 27.457,14 € 25.064,28 € 15.537,02 € 20.604,49 €

 -taxa anual d'estalvi 2013: 10,4% 12.435,41 € 18.988,18 € 15.708,66 € 24.601,60 € 22.457,59 € 13.921,17 € 18.461,63 €

estimació capacitat consum 12.435,41 € 18.988,18 € 15.708,66 € 24.601,60 € 22.457,59 € 13.921,17 € 18.461,63 €

 (1) Idescat.Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008. Remuneració d'assalariats 2011-2013   
 (2) Ine. Contabilidad Nacional de España. Cotizaciones sociales 2013 (21,3%)     

ESTIMACIÓ DE RENDA DISPONIBLE  Construcció Administ. Activitats professionals, 
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I POTENCIAL DE CONSUM   pública consultoria, tècniques, etc. 

Idescat (comptes anuals (1)) 34.800,00 € 39.859,87 € 26.501,35 €

mitjana estudi 34.800,00 € 39.859,87 € 26.501,35 €

mitjana  salari brut estimat 34.800,00 € 39.859,87 € 26.501,35 €

 - cotitzacions socials (2) 27.387,60 € 31.369,72 € 20.856,56 €

renda disponible 27.387,60 € 31.369,72 € 20.856,56 €

 -taxa anual d'estalvi 2013: 10,4% 24.539,29 € 28.107,27 € 18.687,48 €

estimació capacitat consum 24.539,29 € 28.107,27 € 18.687,48 €

 (1) Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008. Remuneració d'assalariats 2011-2013 

 (2) Ine. Contabilidad Nacional de España. Cotizaciones sociales 2013 (21,3%) 

 
 
Multiplicadors de la Taula Input/Output. 
 
Multiplicadors de la Taula Input Output de l’economia catalana (TIOC 2005)  que 
s’han tingut en compte en les anàlisis d’impactes sectorials indirectes (recordem que 
l’Idescat preveu presentar a primers de febrer de 2015 una Taula input output 
exnovo, amb base 2011, que permetrà actualitzar multiplicadors i revisar la 
sectorialització d’activitats). 
 

   Multiplicadors   

SUBSECTOR 
Producció Ocupació (per 

milió d'euro) 
Valor afegit 

    

Productes de la pesca, 
l'aqüicultura i serveis 
relacionats 

1,35 19,07 0,72 

Altres materials de 
transports 

1,54 9,05 0,48 

Treballs de construcció 1,76 15,30 0,76 

Serveis de restaurants, 
d'establiments de begudes, 
de menjadors col·lectius i 
provisió de menjars 
preparats 

1,48 13,92 0,80 

Serveis de transport 
marítim, de cabotatge i per 
vies interiors 

1,41 5,08 0,83 

Serveis afins al transport 1,75 10,21 0,75 

Serveis d'Administració 
pública, defensa i Seguretat 
Social obligatòria 

1,33 18,12 0,83 

Serveis de sanejament 
públic  

1,75 15,11 0,79 

Mitjana subsectors       

economia catalana 1,46 14,19 0,66 
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A2: MODEL DE FITXA         
 
Model de base de la fitxa de recollida de dades que s’ha adaptat a cada sector i 
empresa. En els casos que la informació ja es disposava a Ports de la Generalitat no 
calia emplenar les dades. 
 

ESTUDI DE L'IMPACTE SOCIO ECONÒMIC  DIRECTE I INDIRECTE      

DE LES ACTIVITATS DE PORTS DE LA GENERALITAT.      

      

       

EMPRESA: DADES FÍSIQUES  

DATA: m2 superfície aigua  

Persona que dóna la informació: m2 superfície terra  

Càrrec: núm. Amarres:    

  núm. Amarres en lloguer  

  núm. Amarres per trànsit  

  núm. places marina seca  

        

 DADES DE LES ACTIVITATS SOCIOECONÒMIQUES       

        

  ANY 2011 ANY 2012 ANY 2013 

1 DADES LABORALS  (número de persones)      

Plantilla       

        

 -Persones fixes durant tot l'any =       

 -Persones temporals estiu=       

TOTAL PERSONES       

PLANTILLA MITJANA       

Procedència  dels treballadors del Club Nàutic en %:       

 -Local (mateix municipi)       

 -Resta       

2 DADES ECONÒMIQUES (euros)       

        

A) INGRESSOS        

Origen de les principals partides dels ingressos        

       

1. Vendes       

2. Serveis prestats       

3. Altres ingressos explotació       

4.       

5.       

       

B) DESPESES (euros)       

        

Principals partides de les despeses:       

0. Sous i salaris       

1.Reparacions i conservació       

2.Altres serveis       

3.Subministraments       
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4. Serveis professionals independents       

Costos Seguretat Social       

Impostos municipals (IBI, IAE, taxes…)       

3 VOLUM DEMANDA DIRECTE       

  Número socis       

 Número d'amarradors       

  Número transeünts anuals       

  Mitjana de dies d'estada al port       

 Mitjana de membres per embarcació       

        

4 INTERNACIONALITZACIÓ       

        

4.1  NACIONALITAT DELS CLIENTS (% s/. total)       

 1.       

 2.       

 3.       

        

4.2 SERVEIS MÉS DEMANDATS PELS USUARIS ESTRANGERS       

       

A) EN EL MATEIX PORT. Descripció serveis.       

        

        

B) EN EL MUNICIPI I ENTORN. Descripció serveis.       

        

5. ACTIVITATS SOCIALS, ESPORTIVES I FORMATIVES        

        

5.1 Número participants en activitats esportives nàutiques       

(campionats, opens, …)       

Número treballadors eventuals per a aquestes activitats       

Pressupost activitats esportives (euros)       

Participants de la resta de l'Estat (núm. Persones)       

Participants internacionals (núm. Persones)       

        

5.2  Activitats socials d'interès local que es fan als espais del Port       

Nombre de participants       

Nombre d'assistents       

Nombre d'entitats amb les que es col·labora (Instituts, centres d'ensenyament,       

Associacions socials i culturals, etc.       

Pressupostos i impacte econòmic       

Llocs de treball       

        

5.3 Activitats Formatives       

Número total de cursos anuals:       

       

Cursos de formació en esports nàutics:       

Cursos de socorrisme       

        

Alumnes anuals en :       

Cursos de formació en esports nàutics:       

Cursos de socorrisme       
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5.4 SERVEIS PÚBLICS D'INTERÈS GENERAL       

Creu Roja:       

 embarcacions       

 persones       

Neteja:        

 embarcacions       

 persones       

Salvament marítim:       

 embarcacions       

 persones       

Vigilància Guàrdia Civil       

 embarcacions       

 persones       

Boies       

        

6. DESCRIPCIÓ D'INVERSIONS REALITZADES       

I QUE SÓN D'INTERÈS GENERAL (en document adjunt)       

        

6.1 Mediambientals:       

Gestió mediambiental i de residus, dragatges, sensors per a estalvi energètic       

CERTIFICATS ISO (quins té)       

        

6.2 Tecnologies de la informació i comunicació, noves tecnologies, etc.       

        

6.3 Urbanístiques:       

Mobiliari, enjardinaments,…en espais públics,etc.       

        

        

    

PORTS DE LA GENERALITAT AGRAEIX LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.   

PER A CONSULTES PODEN CONTACTAR  AMB:     
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A3: NOMBRE D’AMARRADORS 
 

Organisme  Nombre d' 

Instal·lació Competència Tipologia tutelar amarradors 

Port de les Cases d'Alcanar GC Dàrsena PG 181 

Port de Sant Carles de la Ràpita GC Dàrsena PG 1.818 

Deltebre GC Dàrsena PG 66 

Port de l'Ampolla GC Dàrsena PG 470 

Port de l’Ametlla de Mar GC Dàrsena PG 376 

Port de Sant Jordi d'Alfama GC Port Marítim DTES 138 

Port de Calafat  GC Port Marítim DTES 324 

Port de l’Hospitalet de l'Infant GC Port Marítim DTES 572 

Port de Cambrils  GC Dàrsena PG 488 

Port de Salou  GC Port Marítim DTES 240 

Port de Torredembarra GC Port Marítim DTES 752 

Port de Roda de Barà GC Port Marítim DTES 640 

Port de Coma-ruga GC Port Marítim DTES 265 

Port Segur  GC Port Marítim DTES 525 

Port de Vilanova i la Geltrú GC Dàrsena PG 973 

Port de Vilanova i  la Geltrú GC Dàrsena PG 75 

Port d’Aiguadolç  GC Port Marítim DTES 742 

Port del Garraf GC Port Marítim PG 525 

Port Ginesta  GC Port Marítim DTES 1.442 

Port Olímpic GC Port Marítim DTES 740 

Port Besòs  GC Port Marítim DTES 201 

Port de Badalona GC Port Marítim DTES 626 

Port del Masnou  GC Port Marítim DTES 1.058 

Port de Premià de Mar GC Port Marítim DTES 554 

Port de Mataró GC Port Marítim DTES 1.080 

Port Balís GC Port GC Port Marítim DTES 764 

Port d’Arenys de Mar GC Dàrsena PG 441 

Port d’Arenys de Mar GC Dàrsena PG 182 

Port de Blanes  GC Dàrsena PG 706 

Port Cala Canyelles GC Port Marítim DTES 134 

Port de Sant Feliu de Guíxols GC Dàrsena PG 838 

Marina Port d’Aro  GC Port Marítim DTES 822 

Port de Palamós GC Dàrsena PG 784 

Marina Palamós GC Port Marítim DTES 862 

Port de Llafranc  GC Port Marítim DTES 140 

Port d’Aiguablava  GC Port Marítim DTES 61 

Port de l’Estartit GC Dàrsena PG 937 

Port de l’Escala  GC Dàrsena PG 1.277 

Marina Empuriabrava GC Marina interior DTES 4.744 
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Canals de Santa Margarita GC Marina interior DTES 1.598 

Port de Roses  GC Dàrsena DTES 485 

El Port de la Selva GC Dàrsena PG 772 

Port de Llançà  GC Dàrsena PG 556 

Port de Colera GC Port Marítim DTES 297 

Port de Portbou  GC Port Marítim DTES 150 

TOTAL       31.421 

 
 

    AMARRADORS    
PORTS DE LA GENERALITAT 

Oferta d’amarradors per 
tipologia         

  Gestió directe Gestió indirecte   TOTAL 

    fixos temporals   

          

LLANÇÀ 3 553  - 556

EL PORT DE LA SELVA 454 306 12 772

ROSES 21 536  - 557

L'ESCALA 320 957  - 1277

L'ESTARTIT 11 926  - 937

PALAMÓS 15 714 55 784

SANT FELIU DE GUÍXOLS 47 791  - 838

BLANES 245 461  - 706

ARENYS DE MAR 13 610  - 623

EL GARRAF  - 525  - 525

VILANOVA I LA GELTRÚ  - 1048  - 1048

CAMBRILS 62 426  - 488

L'AMETLLA DE MAR 118 258  - 376

L'AMPOLLA 38 432  - 470

DELTEBRE  -  - 66 66

SANT CARLES DE LA RÀPITA 343 1475  - 1818

LES CASES D'ALCANAR 40 141  - 181

TOTALS 1.730 10.159 133 12.022

 
 

PORTS ESPORTIUS Organisme Nombre d' 

NO INCLOSOS A L’ESTUDI Competència Tipologia tutelar Concessionari amarradors 

Reial Club Nàutic de Barcelona AE Dàrsena AE Reial Club Nàutic de Barcelona 200

Reial Club Marítim de Barcelona AE Port Marítim AE 
Reial Club Marítim de 
Barcelona 241

Marina Port Vell  AE Port Marítim AE Marina Port Vell 170

Port de Tarragona AE Dàrsena AE Marina Tarragona, SA 64

Port de Tarragona AE Port Marítim AE Nàutic Tarragona, SA 441

TOTAL         1.116
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ANNEX 6 
MEMÒRIA PRELIMINAR 
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ANNEX 7 
METODOLOGIA SEGUIDA PER PORTAR A TERME EL TEST PIMES EN ELS 
PORTS QUE GESTIONA LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
L’objectiu és identificar la població d’empreses afectades per la nova Llei de Ports de 
Catalunya, per tal de donar resposta al primer punt del Test Pimes seguint la 
recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2013publicada en el diari 
oficial de la Unió Europea de data 20 de maig de 2003. 
 
El primer lloc, cal definir què es considera empresa i en segon lloc, que s’entendrà 
per estar afectada. 
 
1. Es considerarà empresa tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, 
que exerceixi una activitat econòmica. En particular, es consideraran empreses les 
entitats que exerceixin una activitat artesanal u altres activitats a títol individual o 
familiar, las societats de persones i les associacions que desenvolupin una activitat 
econòmica deforma regular. 
 
• Es considera “empresa” en un sentit ampli no atenent a la seva forma jurídica, és 

a dir, a més d’empreses pròpiament dites, inclourem clubs nàutics, confraries, 
piscifactories,associacions esportives, restaurants, comerços,varadors, tallers..  

 
• Bàsicament s’inclouran: 
 

 els concessionaris que desenvolupen un negoci en el port, ja sigui nàutic, 
comercial, turístic, pesquer, industrial i altres, mitjançant l’ocupació privativa 
del domini públic portuari. 

 consignataris (tràfic de mercaderies i creuers) i altres activitats marítimes i 
negocis que desenvolupen la seva activitat mitjançant l’aprofitament del 
domini públic portuari. 

 
• No inclourem usuaris de la nàutica popular perquè no són empreses (són 

propietaris d’una embarcació) i no desenvolupen cap activitat econòmica, ni 
tampoc particulars que ocupin casetes o espais portuaris de forma esporàdica.  

• No es consideraran les empreses de subministrament elèctric, aigua i 
subministraments ja que aquestes obtenen el negoci pel consum dels diferents 
sectors d’activitat portuaris i apliquen els seus propis preus i Ports de la 
Generalitat actua únicament com intermediària o com a facilitadora de la 
prestació del servei. De fet les empreses ubicades en els ports, si volen, poden 
contractar directament el subministrament d’aigua i llum amb les companyies 
subministradores. D’altra banda, aquests conceptes es trobarien inclosos en la 
xifra neta de negoci de l’usuari i tenir-ho en compte duplicaria el concepte. 
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2.  Afectats: 
 
• Per estar afectats requerirà, bàsicament, que els hi sigui d’aplicació una taxa o 

preu privat de Ports de la Generalitat pel desenvolupament de la seva activitat ja 
sigui perquè precisi ocupar  i /o aprofitar el domini públic portuari.  

 
Una vegada s’han identificat les empreses, el segon pas és classificar-les en funció 
del volum de negoci i el nombre de treballadors en microempreses, petites, mitjanes i 
grans, tal com s’estableix en la recomanació de la comissió de 6 de maig pel que fa 
a la seva definició, que estableix com a criteri prioritari el nombre d’efectius quan no 
es compleixen al mateix temps més de dos criteris a l’hora de classificar les 
empreses. 
 
PIME= Plantilla com a màxim de 250 persones, volum de negoci inferior a 50 milions 
d’euros, balanç anual general com a màxim de 43 milions d’euros. 
 

Categoria 
d’empresa 

Plantilla Volum de negoci 
anual 

Balanç general 
anual 

Mitjana De 50 a 250 X � 50 milions € X � 43 milions € 

Petita De 10 a 49 X � 10 milions € X  � 10 milions €

Microempresa Menor de 10 X � 2 milions € X � 2 milions €

 
De la majoria d’empreses obtenim el seu volum de negoci i efectius mitjançant la 
memòria econòmica auditada que trameten anualment a Ports de la Generalitat, 
però hi ha una part que la seva vinculació amb el port és mitjançant un cànon 
d’activitat, és a dir un percentatge sobre l’import net de la xifra de negoci que 
s’origina pel desenvolupament d’una activitat en el port, xifra que pot o no coincidir 
amb la totalitat del seu volum de negoci,i que a la fi és el volum de negoci 
susceptible d’afectació per l’aplicació de les noves taxes.  
 
Resultat del test pimes: 
 

Dimensió Nombre empreses Volum de negoci Nombre 
treballadors 

Microempreses 248 167 milions €
Petites 40 117 milions €
Mitjanes - -
Grans 1 55 milions €

3.591 treballadors 
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