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EMPURIAPORT SL
(Tramès via e-notum) 

Vista la proposta presentada per la societat EMPURIAPORT, SL, del pressupost de 
manteniment de la marina d’Empuriabrava per l’exercici de l’any 2022, en el marc de la 
concessió administrativa de que n’és titular per a l’explotació de la Marina  Empuriabrava, 

ANTECEDENTS DE FET

1. Mitjançant resolució de data 31 de juliol de 1980 la Dirección General de Puertos y Costas 
va atorgar a la societat Ampuriabrava, SA (actualment Empuraport, SL) l’explotació de la 
Marina Empuriabrava, amb una prestació del servei de 50 anys. 

2. El 30 de juny de 2021 la Subdirecció General de Ports i Aeroports autoritza l’actualització 
del  pressupost de manteniment de la Marina d’Empuriabrava pels exercicis dels 2020-
2021.

3. El 21 d’octubre de 2021 EMPURIAPORT,S.L presenta la proposta del pressupost 
juntament amb un resum de les variacions del pressupost respecte l’any anterior.

4. En virtut del que disposa l’article 79 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el 27 d’octubre de 2021 es sol·licita 
informe a l’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LA MARINA D’EMPURIABRAVA i a la 
COMUNITAT D’USUARIS DE LA MARINA INTERIOR D’EMPURIABRAVA, sense que a 
data d’avui s’hagi rebut cap al·legació al respecte. 

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 17.3.a) de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals, correspon a Ports de la Generalitat dirigir i 
administrar les infraestructures portuàries que gestioni directament o indirectament, i la 
zona de servei respectiva, incloses les funcions administratives relatives, entre altres, a 
l'atorgament de les concessions i les autoritzacions pertinents i a la defensa del domini 
públic portuari.

2. El Reglament d’explotació i policia de la Marina d’Empuriabrava, aprovat per la Direcció 
General de Ports, Aeroports i Costes el 24 de novembre de 2010, disposa en l’apartat 1r
del seu article 92 que  l’Administració ha d’aprovar el Pressupost de manteniment de la 
marina.

3. Vist que el director territorial de la Zona Portuària Nord, amb data 29.09.2022, revisat el 
pressupost presentat, ha informat favorablement la seva aprovació. 

En virtut del previst en l’article 17.3.a) de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de
transports en aigües marítimes, i de les facultats delegades pel Comitè Executiu en la sessió
de data 8 d’abril de 2020, de conformitat amb el que disposa l’article 21.6 en relació amb
l’article 22.3 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre.



 

                                                                                                                                                                                           
 

 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost de manteniment de la Marina d’Empuriabrava per l’exercici de 
l’any 2022 que s’adjunta en annex a aquesta proposta.   
 
Segon. Notificar el contingut de la resolució a EMPURIAPORT SL, a la COMUNITAT 
D’USUARIS DE LA MARINA INTERIOR D’EMPURIABRAVA, a l’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS DE LA MARINA D’EMPURIABRAVA amb indicació dels recursos escaients. 
 
Tercer. Inscriure la resolució en el Registre d’usos del domini públic portuari. 
 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada, de conformitat amb allò que preveu l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 
112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, davant el president de Ports de la Generalitat en el termini d’un (1) 
mes comptador des de l’endemà de la rebuda de la notificació, sense perjudici de qualsevol 
altre recurs que consideri procedent. 
 
En compliment d’allò previst a l’article 21.4 de la Llei 39/2015, us comunico que el termini per 
resoldre el recurs d’alçada és de tres mesos i el sentit del silenci administratiu és 
desestimatori, d’acord amb l’article 122.2 de la mateixa llei. 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà 
Director general 
 
 
 
 
Annex: PRESSUPOST DE MANTENIMENT DE LA MARINA D’EMPURIABRAVA: 
Actualització del pressupost per a l’exercici de l’any 2022. 
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