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tament de Sanitat i Seguretat Social a Barcelona
(DOGC núm. 1130, de 12.4.1989).

D ISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el conseller de Sanitat i Segu-
retat Social per dictar les disposicions necessàries
per al desplegament d’aquest Decret, i el con-
seller d’Economia i Finances i Planificació per
realitzar les adaptacions pressupostàries neces-
sàries per donar compliment a aquest Decret.

—2 E l personal que resulti afectat per les
modificacions orgàniques i canvis de denomina-
ció de les unitats administratives d’aquest De-
cret seran assignats a les noves unitats i/o llocs
de treball que recullin les funcions d’aquelles on
fins ara estaven prestant serveis, mantenint, en
el seu cas, el nivell de destinació i les retribuci-
ons amb càrrec als crèdits als quals aquestes
s’estaven imputant, fins que s’adoptin les dispo-
sicions de desplegament i pressupostàries cor-
responents.

—3 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

EDUARD RIUS I PEY

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

(01.200.116)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET
206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Regla-
ment de policia portuària.

L’article 9.15 de l’Estatut d’autonomia con-
fereix a la Generalitat de Catalunya la compe-
tència exclusiva en matèria de ports, amb el
topall que preveu l’article 149.1.20 de la Cons-
titució. Per això, la Generalitat de Catalunya té
la titularitat de tots els ports, subjectes o no a
règim de concessió administrativa, existents en
el litoral català, llevat dels ports d’interès general
de Barcelona i Tarragona. L’exercici de l’esmen-
tada competència ha comportat un desenvolu-
pament legislatiu per regular un sistema portuari
que cobreixi les necessitats del sector marítim
en el triple vessant comercial i industrial, pes-
quer i esportiu.

La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de
Catalunya, diferencia dins el conjunt del siste-
ma portuari català entre els ports, les dàrsenes,
les instal·lacions nàutiques i les marines inte-
riors gestionats directament per l’Administra-
ció de la Generalitat, que donà lloc a la creació
de l’entitat de dret públic Ports de la Genera-
litat, i els que, fruit de la promoció privada, són
explotats en règim de concessió administra-
tiva

La disposició final segona de la Llei 5/1998,
de 17 d’abril, de ports de Catalunya, preveu l’ela-
boració d’un reglament de policia portuària que
s’ha d’aplicar tant als ports adscrits a Ports de
la Generalitat com als ports objecte de concessió
administrativa. E l concepte policia portuària
s’entén en l’accepció més àmplia. Així, el capítol
4 estableix la regulació informadora dels prin-
cipis bàsics que regeixen l’objecte i contingut
dels reglaments d’explotació de cada port, dàr-
sena i instal·lació marítima, i les normes d’obligat
compliment en aquest àmbit. La necessitat de
regular la policia portuària d’una manera uni-
tària als ports, dàrsenes i instal·lacions maríti-
mes amb independència del tipus de gestió i
organisme tutelar justifica l’oportunitat del pre-
sent Decret alhora que respon a una llarga de-
manda del sector.

Aquest Decret estableix, d’una banda, el rè-
gim que ha de regular les relacions entre els ti-
tulars de drets de gestió i explotació dels ports,
de les dàrsenes i de les instal·lacions marítimes
i els usuaris dels serveis portuaris, amb indepen-
dència que es tracti o no d’un port adscrit a Ports
de la Generalitat i que aquest sigui l’ús exclu-
siu o es tracti d’un port mixt en el qual l’activi-
tat esportiva quedi compartida amb la industrial,
comercial o pesquera. D’altra banda, estableix
el règim que ha de regular les relacions entre
l’administració portuària i els titulars de drets
de gestió i explotació, seguint els criteris que
estableix la Llei de ports, que atorga el caràc-
ter d’administració portuària tant al Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques
com a l’ens públic Ports de la Generalitat, si bé
amb les peculiaritats pròpies del fet que la po-
testat sancionadora només estigui en mans del
director competent en matèria de ports, del
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques i del Govern de la Generalitat.

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

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte

1.1 E l present Reglament té per objecte
establir les normes generals del règim de po-
licia que ha de regular les relacions entre l’ad-
ministració portuària de la Generalitat i els ti-
tulars de drets de gestió i explotació dels ports,
de les dàrsenes i de la resta d’instal·lacions por-
tuàries de competència de la Generalitat, per
una banda, i entre aquests i els usuaris dels
serveis portuaris o titulars d’algun dret d’ús
preferent dins la zona de servei del port, d’al-
tra banda.

1.2 És administració portuària de la Gene-
ralitat, d’acord amb l’article 5.2 de la Llei 5/1998,
de 17 d’abril, de ports de Catalunya, el Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques
i Ports de la Generalitat.

Article 2
À mbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament s’es-
tén:

a) Als ports marítims del litoral català que no
siguin d’interès general.

b) A  les dàrsenes pesqueres, esportives i
comercials situades en els ports marítims del
litoral català que no són d’interès general.

c) A les instal·lacions marítimes de compe-
tència de la Generalitat.

d) A les persones físiques i legals represen-
tants de les persones jurídiques titulars de con-
cessions administratives o d’altres figures con-
tractuals per a la gestió i explotació dels ports,
de les dàrsenes i de les instal·lacions maríti-
mes.

e) Als titulars d’un dret d’ús preferent sobre
qualsevol dels elements portuaris o de partici-
pacions indivises sobre aquests, sigui a títol de
concessió, arrendament, autorització, cessió
onerosa o gratuïta o qualsevol altra forma de
possessió.

f) A les embarcacions que es trobin o facin
servir de manera permanent, habitual o circum-
stancial, les aigües interiors del port, la bocana,
els canals d’accés, els amarratges o qualsevol
altre servei o instal·lació, en aigua o en sec.

g) A les persones, vehicles i maquinària, que
de manera permanent, habitual o circumstan-
cial es trobin dins la zona de servei portuari o
utilitzin o transitin pels seus vials, molls, panta-
lans, aparcaments, pallols, locals o qualsevol
altra element fix o desmuntable que integri l’es-
mentada zona de servei portuari.

CAPÍTOL 2
Potestat inspectora

Article 3
Titularitat i extensió

3.1 Correspon al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, mitjançant la
Direcció General de Ports i Transports i l’ens
públic Ports de la Generalitat la potestat d’ins-
pecció i vigilància, en els termes que preveu
aquest Decret, en els ports i en la resta de les
instal·lacions incloses en el seu àmbit d’aplica-
ció.
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3.2 L’actuació inspectora ha de ser feta pel
personal designat a aquest efecte per l’adminis-
tració portuària. E ls inspectors tenen el caràc-
ter i la potestat d’autoritat en l’exercici de les
seves funcions.

3.3 En l’exercici de la potestat inspectora els
inspectors tenen les atribucions que preveu l’ar-
ticle 101 de la Llei de ports de Catalunya i, en
especial, les següents:

a) L’accés lliure a la totalitat d’espais, obres,
construccions i instal·lacions incloses en la zona
de servei portuària, amb independència de l’ús
privatiu o públic, onerós o gratuït, d’aquestes.

b) Les actuacions necessàries per comprovar
el compliment de les prescripcions legals en el
desenvolupament de les activitats i serveis que
es portin a terme en la zona portuària.

c) La recollida del material gràfic o altre tipus
de prova que resulti necessària pel correcte des-
envolupament de les tasques encomanades.

d) L’aixecament de les notes d’inspecció i de
les actes de denúncia que es formulin en matèria
portuària.

3.4 En els ports, les dàrsenes i les instal·-
lacions marítimes adscrites a Ports de la Gene-
ralitat, el personal que fa de guardamolls té com
a missió prevenir, evitar i denunciar les infrac-
cions que es puguin cometre en relació amb la
legislació vigent i ha de donar compte de les
seves actuacions a les autoritats competents per
raó de la matèria.

3.5 En els ports, les dàrsenes i les instal·-
lacions marítimes en règim de concessió o sot-
meses a altres formes contractuals de gestió, les
tasques definides en l’anterior apartat es pres-
ten d’acord amb el que estableix la legislació
sobre seguretat privada i s’ha de donar comp-
te de les irregularitats detectades a l’autoritat
competent.

3.6 La inspecció i vigilància en la zona de
servei portuària ha d’exercir-se respectant les
competències municipals i actuant de manera
coordinada amb la policia local. E ls inspectors
poden sol·licitar, per a un eficaç compliment de
la seva funció, el suport necessari dels mossos
d’esquadra, de la policia local i de la resta dels
cossos i forces de seguretat. A aquests efectes,
l’administració portuària haurà de sol·licitar-ho
a l’autoritat en cada cas competent.

Article 4
Denúncies

4.1 Qualsevol ciutadà pot denunciar pre-
sumptes infraccions o irregularitats. A aquests
efectes, caldrà adreçar-se per escrit al personal
esmentat en els apartats 4 i 5 de l’article ante-
rior, que l’ha de tramitar de conformitat amb el
que preveu l’apartat 3 d’aquest article, o direc-
tament a l’administració portuària.

4.2 En l’escrit de denúncia caldrà especi-
ficar de manera fonamentada els actes o fets
que presumptament podrien suposar una in-
fracció de la legalitat vigent i la resta de les cir-
cumstàncies que puguin ajudar a l’aclariment
dels fets. A ixí mateix, serà requisit indispen-
sable per iniciar la tramitació corresponent
que el denunciant s’identifiqui mitjançant la
presentació del seu DNI o un altre document
equivalent.

4.3 En qualsevol cas, les denúncies han de
ser presentades davant l’administració portuària
competent, que pot iniciar unes diligències prè-
vies a l’efecte de detectar l’existència o no d’in-

dicis racionals que s’ha comès una infracció i, si
és el cas, ordenar l’inici del corresponent expe-
dient sancionador.

CAPÍTOL 3
Infraccions i sancions

Article 5
Infraccions lleus

Tenen la consideració d’infraccions lleus, a
l’efecte de ser sancionades per l’administració
portuària, les tipificades en l’apartat 3 de l’ar-
ticle 102 de la Llei de ports de Catalunya.

Article 6
Infraccions greus

Tenen la consideració d’infraccions greus, a
l’efecte de ser sancionades per l’administració
portuària, les tipificades en l’apartat 4 de l’ar-
ticle 102 de la Llei de ports de Catalunya.

Article 7
Infraccions molt greus

Tenen la consideració d’infraccions molt
greus, a l’efecte de ser sancionades per l’admi-
nistració portuària, les tipificades en l’apartat 5
de l’article 102 de la Llei de ports de Catalunya.

Article 8
Diligències prèvies i inici de l’expedient sancio-
nador

Correspon als òrgans competents de la Direc-
ció general de Ports i Transports del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques
i de Ports de la Generalitat ordenar, si escau,
respectivament i per raó de l’adscripció, l’inici
de les diligències prèvies encaminades a detectar
indicis racionals que s’ha comès una infracció de
les que tipifica la Llei de ports de Catalunya. La
incoació, si és el cas, del corresponent expedi-
ent sancionador correspon al director general
de Ports i Transports o al gerent de Ports de la
Generalitat, i es comunicarà als efectes oportuns
al concessionari o gestor del port, la dàrsena o
la instal·lació marítima.

Article 9
Procediment sancionador

El procediment per a l’exigència de respon-
sabilitat arran de les infraccions administratives
comeses per les persones físiques o jurídiques,
els tràmits del procediment administratiu san-
cionador i les mesures cautelars que puguin ser
adoptades per l’administració portuària, així
com el procediment per ser aplicades, són les
regulades en el capítol 2 del títol 2 del llibre IV
de la Llei de ports de Catalunya i a les normes
generals reguladores del procediment sancio-
nador.

Article 10
Exercici de la potestat sancionadora

10.1 L’exercici de la potestat sancionadora
en l’àmbit dels ports, les dàrsenes i les instal·-
lacions marítimes de la Generalitat correspon
al director general de Ports i Transports, al con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques
o al Govern de la Generalitat, en funció de les
quanties que estableix l’article 108 de la Llei de
ports de Catalunya.

10.2 En l’àmbit del domini públic portua-
ri adscrit a Ports de la Generalitat, el gerent de

l’entitat és l’encarregat d’impulsar els expedi-
ents sancionadors que es puguin tramitar.

10.3 En els ports i les dàrsenes sotmesos a
concessió administrativa o a altres formes de
gestió contractual, la direcció general de Ports
i Transports o, si s’escau, Ports de la Generali-
tat poden sol·licitar als òrgans de govern, uni-
personals o col·legiats, responsables de la ges-
tió i explotació del port, les tasques d’auxili i
col·laboració necessàries per facilitar i agilitar
al màxim a tramitació de les denúncies presen-
tades.

Article 11
Sancions

11.1 Les infraccions són sancionables
d’acord amb els paràmetres que estableix l’ar-
ticle 107 de la Llei de ports de Catalunya i de
conformitat amb els principis que informen
l’exercici de la potestat sancionadora. A l’efecte
de fixar la quantia de la sanció pecuniària s’ha
de tenir en compte l’existència d’una o més cir-
cumstàncies agreujants de les que s’esmenten a
continuació:

a) Haver causat danys materials a les perso-
nes o béns.

b) Haver causat perjudicis econòmicament
avaluables a les persones o béns.

c) Que la infracció hagi transcendit externa-
ment per les seves repercussions i impacte so-
cial o mediambiental.

d) Que hi hagi reincidència en la comissió
d’una determinada infracció. A aquest efecte es
considera reincidència la comissió d’una infrac-
ció de la mateixa naturalesa sempre que no hagi
prescrit la infracció anterior.

e) Que hi hagi indicis racionals que la infrac-
ció s’ha comès amb intencionalitat o ple conei-
xement.

f) Que, havent-hi advertiment de l’autoritat
portuària corresponent o bé de les persones en-
carregades de la gestió i explotació del port,
dàrsena o instal·lació marítima, no s’hagi cessat
en la conducta o activitat infractora o no s’ha-
gin corregit, si és el cas, els efectes d’aquesta.

11.2 L’instructor de l’expedient ha de fer
una proposta motivada on es detallin raonada-
ment i de manera expressa els factors que acon-
sellen imposar una multa determinada. L’òrgan
competent per resoldre ha de decidir sobre la
quantificació de la multa.

11.3 Si un mateix fet o omissió és constitutiu
de dues infraccions o més, o si de la comissió
d’una infracció se’n deriva necessàriament una
altra, s’imposa únicament la sanció corresponent
a la infracció més greu de les comeses.

Article 12
Condonació parcial de les sancions

La quantia de les sancions que en cada cas
correspongui es pot condonar parcialment mit-
jançant acord motivat del mateix òrgan que ha
imposat la multa, d’acord amb el que estableix
l’article 108.4 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya.

En aquest acord s’han de justificar les raons
objectives que fan convenient adoptar aquesta
mesura. És requisit imprescindible que l’infrac-
tor, amb el requeriment previ de l’administra-
ció portuària i en el termini atorgat a aquest
efecte, hagi corregit la situació alterada arran de
la comissió de la infracció, i, en qualsevol cas,
aquesta reducció no pot aplicar-se si hi ha cap
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de les circumstàncies agreujants que recull l’ar-
ticle 11.

Article 13
Òrgans competents

13.1 La competència per imposar les mul-
tes correspon, amb caràcter indelegable, als
òrgans que s’esmenten en l’article 108 de la Llei
de ports de Catalunya, amb independència del
tipus de gestió del port, la dàrsena o la instal·-
lació marítima de què es tracti.

13.2 El Govern de la Generalitat, a proposta
del titular de la Conselleria de Política Territorial
i Obres Públiques, pot actualitzar o modificar
els límits que preveu l’article 108 de la Llei de
ports de Catalunya i la quantia de les multes
quan es consideri de manera justificada que
aquestes queden desfasades de la realitat que
pretenen regular.

13.3 L’import de les multes i de les indemnit-
zacions per infraccions als ports, les dàrsenes,
les instal·lacions marítimes o les marines inte-
riors adscrites a Ports de la Generalitat es con-
sideren ingrés propi d’aquest ens.

Article 14
Inhabilitació

En cas d’infraccions greus o molt greus l’òr-
gan competent per imposar la sanció correspo-
nent pot acordar també la inhabilitació de l’in-
fractor pel fet de ser titular d’autoritzacions,
concessions administratives o contractes de
gestió de serveis públics, així com de drets d’ús
preferent per un termini no superior a un any
en cas d’infraccions greus i fins a tres anys en
les molt greus, atenent a les circumstàncies con-
cretes, que, en qualsevol cas, han de quedar to-
talment justificades en la proposta de resolu-
ció.

Article 15
Prescripció de les sancions

El termini de prescripció de les infraccions és
el que esmenta l’article 110 de la Llei de ports
de Catalunya.

Article 16
Multes coercitives

16.1 Les multes coercitives, la imposició de
les quals és independent de la imposició de
multes en concepte de sanció i hi és compatible,
han de ser imposades pel director general de
Ports i Transports. Aquestes multes, que poden
ser reiterades, no poden ser de quantia superi-
or a 75.000 pessetes (450,75 euros) cadascuna.
La graduació de l’import es fa tenint en comp-
te les característiques de l’actuació l’execució de
la qual es vol garantir, de conformitat amb els
següents criteris:

a) Si es tracta de l’obligació de realitzar una
determinada actuació que pot valorar-se econò-
micament; l’import equivalent al 5 per cent la
primera vegada, amb el límit mínim de 10.000
pessetes (60,10 euros) i el màxim fixat en l’apar-
tat primer. Si en el termini de quinze dies no s’ha
complert l’obligació, la nova multa coercitiva
serà l’equivalent al 10 per cent del valor, amb els
mateixos límits, import que s’anirà repetint i
acumulant successivament després de cada
quinze nous dies d’incompliment.

b) Si es tracta de l’obligació de realitzar una
determinada actuació de difícil valoració, l’im-
port de la primera multa coercitiva es fixarà

inicialment en 10.000 pessetes (60,10 euros). Si
en el termini de quinze dies no s’ha realitzat
l’actuació prevista, s’imposarà una nova mul-
ta de 20.000 pessetes (120,20 euros). E ls suc-
cessius incompliments significaran un incre-
ment de 10.000 pessetes (60,10 euros) cada
vegada, fins a un màxim de 75.000 pessetes
(450,75 euros).

16.2 L’import total de les multes coercitives
acumulat i és exigible per via de constrenyiment.

Article 17
Responsabilitat per danys causats al dom ini
públic

17.1 D’acord amb el que disposa l’article
112 de la Llei de ports de Catalunya, sempre que
es produeixi, voluntàriament o involuntària-
ment, un dany en els béns de domini públic
portuari, el director general competent en ma-
tèria de ports té l’obligació d’exigir, amb caràcter
previ a la instrucció del corresponent expedient
de restitució dels béns i reposició de la conducta
alterada, el cessament de la conducta irregular.

17.2 Posteriorment, s’ha d’ordenar la ins-
trucció del corresponent expedient per deter-
minar les possibles responsabilitats, amb audi-
ència a les parts implicades i, en tot cas, al
responsable de la gestió i explotació del port,
la dàrsena o la instal·lació marítima, i obrint un
període en el qual es practicaran les proves que
les parts demanin i les que la mateixa adminis-
tració portuària estimi pertinents, valorant els
costos de reparació i fixant provisionalment la
indemnització corresponent d’acord amb els
criteris de l’apartat 3 de l’article 112 de la Llei
de ports de Catalunya.

Així mateix, s’ha de determinar si la conducta
és constitutiva d’infracció o no a l’efecte d’in-
coar paral·lelament expedient sancionador.

17.3 E l director general ha de resoldre o
proposar a l’autoritat competent, d’acord amb
els mateixos criteris quantitatius que fixa l’ar-
ticle 108 de la Llei de ports de Catalunya, les
mesures correctores, la indemnització correspo-
nent i, si és el cas, la multa que correspongui.

17.4 En el supòsit que la reparació d’un
dany sigui urgent per garantir el bon funciona-
ment del port, la dàrsena o la instal·lació marí-
tima, les persones físiques o jurídiques, públi-
ques o privades, encarregades de la seva gestió
i explotació l’han de portar a terme de manera
immediata.

Per garantir aquesta reposició immediata,
poden imposar-se, si és el cas, multes coerciti-
ves de conformitat amb l’article 16 del present
Reglament, sense perjudici del que assenyala
l’apartat 6 d’aquest mateix article.

Una vegada l’Administració hagi finalitzat la
instrucció de l’expedient, es podrà repercutir en
el responsable l’import total de les despeses de
reparació.

17.5 Si la restitució i la reposició a l’estat
anterior no és possible i s’han produït danys i
perjudicis, els responsables de la infracció han
d’abonar les indemnitzacions que es fixin en la
tramitació de l’expedient que preveu aquest
article, que en cap cas poden ser de quantia in-
ferior al valor del benefici obtingut per l’infrac-
tor.

17.6 El Departament de Política Territorial
i Obres Públiques pot actuar subsidiàriament en
cas d’incompliment de l’obligació de reposició
i restitució del gestor. L’import de les multes i

de les despeses ocasionades per l’execució sub-
sidiària de les actuacions de restitució i de repo-
sició dels béns a l’estat anterior a la comissió de
la infracció, i també l’import de les indemnitza-
cions per danys i perjudicis, així com l’import
acumulat de les multes coercitives imposades,
si és el cas, poden exigir-se per via de constre-
nyiment.

CAPÍTOL 4
Reglaments d’explotació dels ports, dàrsenes i
instal·lacions marítimes

Article 18
Objecte dels reglaments

18.1 El reglament d’explotació de cada port,
dàrsena i instal·lació marítima ha de regular l’ús
dels diferents elements que integren les instal·-
lacions i les seves respectives zones de serveis,
incloent en qualsevol cas la totalitat de la zona
objecte de concessió administrativa.

18.2 La normativa específica que contenen
els reglaments d’explotació de cada port, dàr-
sena i instal·lació marítima ha de respectar les
prescripcions que estableixen el present Regla-
ment general de policia portuària, la Llei de
ports de Catalunya i la resta de la normativa
general de desenvolupament que resulti apli-
cable.

Article 19
Contingut dels reglaments

A l’efecte de definir i concretar l’àmbit d’apli-
cació de les normes de policia i explotació, i
l’abast de la vigilància i prevenció de qualsevol
infracció, els reglaments d’explotació dels ports,
les dàrsenes i les instal·lacions marítimes, han
d’incloure almenys:

a) La delimitació clara i exacta de la totali-
tat de zona de servei del port, la dàrsena o la
instal·lació marítima i, si s’escau, la identifica-
ció de la totalitat de la zona que és objecte de
concessió administrativa o una altra forma con-
tractual.

b) La regulació dels accessos, vials, passeigs
marítims i altres elements d’aprofitament i ús
públic i gratuït per als vianants, i l’establiment,
si és el cas, de manera justificada, de les limita-
cions que la gerència o la direcció estimi pru-
dents per raons de seguretat.

c) La identificació de les zones d’ús o accés
restringit, sigui explotades directament pel ges-
tor del port, la dàrsena o la instal·lació portuà-
ria, sigui mitjançant la cessió a tercers dels drets
d’ús i gaudi, d’acord amb les condicions previstes
en cada cas particular.

d) La identificació de les zones reservades a
l’ús privatiu dels titulars d’un dret d’ús, sigui
sobre locals, sobre amarratges o sobre qualse-
vol altra instal·lació.

e) La concreció de l’àmbit d’aplicació, que
ha d’incloure necessàriament les persones, em-
barcacions, vehicles i maquinària que es trobin
dins la zona de servei del port, sigui amb caràcter
habitual o circumstancial, i les que facin servir
per qualsevol motiu els vials, aparcaments, ser-
veis de terra o qualsevol altra instal·lació. A ixí
mateix, s’ha de preveure l’aplicació a les perso-
nes i embarcacions que utilitzin les aigües inte-
riors, dàrsenes, zona d’avantport, canals d’ac-
cés i altres serveis en aigua o en sec, i als titulars
i usuaris per qualsevol títol d’un dret d’ús sobre
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qualsevol dels elements o instal·lacions que
configuren la zona de servei del port, dàrsena
o instal·lació marítima.

f) La forma d’utilització de les instal·lacions
portuàries, establint les condicions generals d’ús
i de prestació dels diferents serveis que garan-
teixin en tot cas un servei suficient als usuaris;
les limitacions i restriccions necessàries per al
bon ordre i conservació del servei, així com per
garantir la seguretat dels usuaris, les embarca-
cions i els altres béns.

g) El pla d’emergència de la instal·lació en
cas de sinistre, de conformitat amb el que dis-
posa la normativa sectorial aplicable.

h) Condicions de connexió a les connexions
de servei elèctriques i d’aigua.

i) Obligació de notificar a tots els usuaris i
d’exposar permanentment en el tauler d’anuncis
del port, la dàrsena o la instal·lació marítima el
detall de les taxes, preus o tarifes establerts vi-
gents en cada moment, així com els criteris d’ac-
tualització.

j) E ls paràmetres a seguir en la senyalística
del port, inclosa la publicitat d’establiments,
etcètera, que en qualsevol cas ha d’homogene-
ïtzar-se segons els criteris establerts de manera
expressa per l’administració portuària.

k) Els paràmetres a seguir en la fixació dels
elements que configuren la zona de servei del
port, com ara tendals, tancaments, mobiliari
urbà, etcètera, seguint els paràmetres que, si és
el cas, fixin l’administració portuària i les orde-
nances municipals.

l) Les condicions i requisits en què els titu-
lars d’un dret d’ús preferent sobre qualsevol
element portuari o inclòs en la zona de servei
portuària poden cedir-lo o transferir-lo, que en
tot cas han de respectar els principis generals
següents:

S’ha de preveure expressament la subroga-
ció del nou usuari, sigui amb caràcter definitiu,
temporal o merament ocasional i puntual, en
tots els drets i obligacions dimanants del títol cor-
responent.

En el cas de transmissió definitiva del dret
d’ús preferent, no es poden fixar condicions res-
trictives a la lliure transmissió, llevat de la pre-
visió d’un dret de tempteig si aquest està espe-
cialment previst en el contracte de concessió.

En el cas que es tracti de cessions temporals,
ocasionals o puntuals, el port, la dàrsena o la
instal·lació marítima no pot exigir en cap cas cap
quantitat per aquesta utilització. No obstant
això, en el cas de cessions temporals, cal que el
titular del dret d’ús preferent comuniqui per
escrit al gestor la identitat de l’usuari. A aquest
efecte, es considera que una cessió és temporal
quan es realitzi per un període superior a una
setmana. En el cas de cessions puntuals o oca-
sionals, el titular del dret d’us és el responsable
de qualsevol incidència que pugui sorgir.

Qualsevol cessió d’un dret d’ús ha de posar-
se en coneixement de la direcció del port, la
dàrsena o la instal·lació marítima, que ha d’in-
formar el nou usuari de les normes que regulen
la gestió, explotació i policia del port i dels seus
serveis.

m) La responsabilitat que el port, dàrsena o
instal·lació marítima assumeix, si és el cas, pel
que fa als danys, furts o robatoris que es puguin
produir en l’interior de la zona de servei portu-
ària, així com l’obligació de l’usuari, si és el cas,
de dotar-se d’assegurances amb cobertura sufi-

cient per respondre d’eventuals robatoris o
desperfectes en o de la mateixa embarcació així
com en els locals, pallols o altres elements i
instal·lacions portuàries o, en cas contrari, de
renunciar de manera expressa a qualsevol pos-
sible reclamació per aquests conceptes.

n) Condicions i limitacions sota les quals es
poden realitzar determinats actes, com ara re-
unions, trobades o celebracions que requerei-
xin una utilització especial de la zona de servei
del port.

o) Drets i deures que adquireixen els usua-
ris dels espais inclosos en la zona de servei del
port.

Article 20
Règim d’utilització i prohibicions

Els reglaments de cada port, dàrsena i instal·-
lació marítima han de preveure el règim d’uti-
lització i prohibicions aplicable, així com les
facultats conferides a la gerència o direcció del
port, la dàrsena o la instal·lació portuària en cas
d’incompliment. En qualsevol cas, hauran de
respectar les previsions següents:

a) Velocitat màxima de circulació per les
aigües del port, la dàrsena o la instal·lació ma-
rítima que en cap cas no pot ser superior a tres
nusos.

b) Delimitació de les zones on queda prohibit
encendre foc o fogueres, fumar o fer servir llàn-
ties de flama nua. Aquestes operacions s’han de
prohibir, com a mínim i en qualsevol cas, durant
totes les operacions de subministrament de
combustible.

c) Prohibició de tenir a bord de les embar-
cacions materials inflamables, explosius o pe-
rillosos, llevat dels coets i bengales de senyals
reglamentaris, les reserves de combustible i les
bombones de gas imprescindibles per al sub-
ministrament de les instal·lacions i funciona-
ment de l’embarcació. A més, s’han de tenir en
compte les normes d’utilització i manipulació
d’aquest material, si és el cas, en la zona de
servei del port.

d) Normes d’aplicació per a la realització de
treballs o activitats en les embarcacions o en sec
que puguin resultar perillosos o molestos per als
altres usuaris, així com identificació de les facul-
tats que es confereixen a la gerència o la direcció
de cada port, dàrsena o instal·lació marítima per
requerir i suspendre els dits treballs i activitats.

e) Establiment dels horaris en què s’establei-
xin restriccions relatives al manteniment de
motors en marxa en vaixells amarrats al moll o
al pantalà, o a altres sorolls o activitats que pu-
guin resultar molestos.

f) Prohibició expressa de mariscar en les ai-
gües interiors del ports, dàrsenes o instal·lacions
marítimes, així com en les aigües exteriors in-
closes en l’àmbit concessional. Prohibició ex-
pressa de la pesca amb canya dins la zona de
servei de cada port, llevat de les zones expres-
sament delimitades on, si és el cas, es permeti.

g) Descripció de les activitats que restin pro-
hibides en les aigües interiors del ports, dàrse-
nes i instal·lacions portuàries, així com en els
seus canals i accessos. Aquestes prohibicions
han d’incloure en qualsevol cas el bany o la
pràctica de l’esquí nàutic. A ixí mateix, s’ha de
preveure expressament, si és el cas, la possibi-
litat d’utilitzar en les aigües interiors i resta de
la zona de servei motos aquàtiques o altres
mecanismes o estris diferents dels propis a la

naturalesa del port, la dàrsena o la instal·lació
portuària, establint-ne, si és el cas, les condi-
cions d’utilització i delimitant les zones concre-
tes on poden accedir.

h) Prohibició de realitzar qualsevol obra o
modificació de qualsevol instal·lació portuària
en la zona de servei del port, la dàrsena o la
instal·lació portuària sense l’autorització escrita
corresponent.

i) Prohibició d’utilitzar àncores o boies a les
dàrsenes, als canals o als accessos del port, sense
l’autorització corresponent, llevat dels casos
d’emergència.

j) Delimitació de les zones destinades a di-
positar runa, escombraries, residus sòlids o lí-
quids o materials de qualsevol mena, amb ex-
pressa prohibició de dipositar-les en qualsevol
altre zona no expressament habilitada i, en qual-
sevol cas, en les zones confrontants amb l’aigua.

k) Delimitació de les zones destinades a di-
positar xarxes i altres estris de pesca, amb pro-
hibició expressa de dipositar-les en qualsevol
altra zona no expressament habilitada.

l) Delimitació, si n’hi ha, de les zones desti-
nades a dipositar estris i materials de les embar-
cacions, amb expressa prohibició de dipositar-
les en qualsevol altre zona no expressament
habilitada.

m) Descripció dels vehicles autoritzats a
entrar en la zona de servei del port, delimitant
expressament les zones destinades a la circulació
i aparcament. Descripció de vehicles i activitats
prohibides o restringides en la zona de servei del
port.

n) Condicions d’entrada, estada i circulació
d’animals domèstics o, si és el cas, prohibició en
aquest sentit. En qualsevol cas, s’ha de respectar
la normativa que desenvolupa la Llei de protec-
ció dels animals i les ordenances municipals.

o) Normes d’utilització de les diferents àrees
i serveis del port i, si és el cas, franges horaris
d’utilització d’aquestes.

Article 21
Obligacions dels usuaris

21.1 El reglament d’explotació i policia de
cada port, dàrsena o instal·lació marítima ha de
regular quines són les obligacions dels usuaris
de les instal·lacions, amb independència que es
tracti de titulars d’algun dret d’ús preferent o de
visitants circumstancials. En qualsevol cas són
d’aplicació les següents obligacions:

a) Complir les prescripcions de la Llei de
ports de Catalunya i la resta de la normativa
aplicable, així com les condicions establertes en
el títol concessional, respectant en qualsevol cas
l’adequada utilització del domini públic portuari,
de les seves obres i instal·lacions.

b) Complir i respectar el règim d’utilització
que estableixen el present reglament i el regla-
ment d’explotació i policia particular de cada
port, dàrsena o instal·lació marítima convenient-
ment aprovats per l’administració portuària.

c) Obeir, en qualsevol cas, les instruccions i
indicacions de l’administració portuària, de la
gerència o direcció del port, dels seus agents
delegats i de la resta del personal del port, la
dàrsena o la instal·lació marítima.

21.2 E ls usuaris d’un dret d’ús preferent
d’amarratge per qualsevol títol legítim vénen,
a més, obligats a:

a) Respondre, solidàriament amb l’armador
i si s’escau el patró de les embarcacions, de les
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avaries causades i reparacions que calgui realit-
zar, així com de les indemnitzacions pels danys
i perjudicis causats.

b) Respondre, solidàriament amb l’armador
i si s’escau el patró de les embarcacions, del pa-
gament de les taxes, preus, quotes i tarifes de-
rivades de la conservació, manteniment i altres
despeses pels serveis portuaris que se’ls prestin
o utilitzin.

c) Dotar-se de les assegurances de responsa-
bilitat civil, personal i de l’embarcació establertes
en cada cas per la legislació vigent.

d) Dotar les embarcacions de les adequades
defenses i elements d’atracada, garantint la se-
guretat i preservant la higiene, d’acord amb el
reglament de cada port, dàrsena o instal·lació
marítima.

e) Complir en cada moment les normes por-
tuàries i de seguretat marítima aprovades per
l’autoritat en cada cas competent, realitzant a
l’efecte i en els terminis fixats les actuacions
necessàries per tal d’adaptar-se a les normes
corresponents.

21.3 Els titulars i la resta dels usuaris per
qualsevol títol legítim de les zones i superfíci-
es destinades a locals comercials, magatzems i
pallols, vénen també obligats a:

a) Desenvolupar les seves facultats, funcions
i activitats d’acord amb el títol que els atorga el
dret d’ocupació sobre aquests espais portuaris,
abstenint-se en qualsevol cas de dedicar-los a
altres usos no autoritzats expressament, i fer-ho
així mateix a través de les persones naturals i
jurídiques, específicament autoritzades.

b) Satisfer, d’acord amb les quotes de parti-
cipació que els correspongui, la part proporci-
onal de l’IBI, dels cànons i d’altres quantitats que
es fixin, d’acord amb les previsions normatives
i estatutàries aplicables.

c) Complir les ordenances municipals i les
normes aprovades per l’autoritat competent, en
relació amb els horaris d’obertura i tancament
dels locals, i amb la prevenció de la contaminació
acústica i lumínica, i les corresponents a garantir
l’ordre públic i la seguretat en els seus respec-
tius locals.

d) Complir les ordres i instruccions de l’ad-
ministració portuària i de la gerència o direcció
del port, la dàrsena o la instal·lació marítima,
sigui directament o mitjançant el personal al
servei del port, referents al compliment i la in-
terpretació de la normativa vigent, del present
Reglament i del particular de cada port, dàrsena
o instal·lació marítima.

e) Facilitar l’accés i la inspecció per part del
personal designat per la direcció o gerència del
port, la dàrsena o la instal·lació portuària i, en
qualsevol cas, de l’administració portuària, de
les zones ocupades, incloses les que són d’ús
privatiu, així com aportar tota la documenta-
ció necessària i que sigui requerida per tal de
facilitar la instrucció d’eventuals expedients, si-
guin informatius, estadístics o de caràcter san-
cionador.

f) Requerir, amb caràcter previ a la trans-
missió en qualsevol forma legalment admesa
del dret d’ús preferent que detinguin, l’auto-
rització expressa de l’entitat concessionària
del port, la dàrsena o la instal·lació marítima
o de l’administració portuària competent,
segons correspongui en cada cas, i satisfer les
quanties que el reglament d’explotació del
port, dàrsena o instal·lació portuària establei-

xi, si és el cas, en concepte de drets de trans-
missió.

g) Dotar-se de les assegurances per respon-
sabilitat civil, danys i perjudicis a tercers, incen-
dis, robatoris, etcètera, a que vénen obligats per
la legislació vigent.

Article 22
Dret d’associació

22.1 Els titulars de drets d’ús per qualsevol
títol legítim dels punts d’amarratge o de les zones
i superfícies destinades a locals comercials, ma-
gatzems i pallols poden constituir-se en associ-
acions d’usuaris.

22.2 Aquestes associacions, quan n’hi hagi,
quedaran legitimades per realitzar les actuaci-
ons que creguin oportunes en exercici dels seus
drets i defensa d’interessos.

22.3 La participació en aquestes associaci-
ons és totalment lliure i voluntària i en cap cas
no pot constituir motiu de discriminació posi-
tiva o negativa en relació amb la resta dels usu-
aris.

22.4 Aquestes associacions, més enllà de les
tasques participatives que en cada reglament
s’estableixin, no comporta la intervenció en les
tasques de govern i direcció del port, la dàrse-
na o la instal·lació portuària, que en tot cas és
responsabilitat exclusiva del titular de la conces-
sió administrativa o altre títol legal, de confor-
mitat amb l’article 57 de la Llei de ports de
Catalunya.

Article 23
A ccés, estada, aparcament i retirada de vehicles

23.1 En el reglament de cada port, dàrsena
o instal·lació marítima, s’han de fixar les condi-
cions d’accés, estada i aparcament dels vehicles
i les zones assenyalades per a aquesta finalitat.

23.2 L’import de les tarifes per l’ocupació
d’una plaça d’aparcament en les zones assenya-
lades s’ha de fer públic a l’entrada i la sortida de
les zones d’aparcament.

23.3 En el reglament de cada port, dàrsena
o instal·lació marítima s’han de fixar les condi-
cions generals d’explotació del pàrquing i la res-
ponsabilitat que, si és el cas, s’assumeixi en re-
lació amb danys, furts o robatoris que puguin
sofrir els vehicles aparcats o el contingut
d’aquests.

23.4 La direcció o gerència de cada port,
dàrsena o instal·lació marítima queda faculta-
da per retirar els vehicles aparcats fora de les
zones senyalitzades a l’efecte, i en qualsevol cas
els que obstaculitzin la lliure circulació dins els
recintes i instal·lacions. Als efectes de la retirada,
el dipòsit i el cobrament de les despeses ocasi-
onades, es pot sol·licitar la col·laboració dels
serveis municipals corresponents dels ajunta-
ments en l’àmbit territorial del qual es trobin.

Article 24
Utilització de locals, terrasses, tallers i instal·-
lacions

24.1 Els reglaments de cada port, dàrsena
o instal·lació marítima han de fixar per als locals
comercials, els tallers, els pallols, les terrasses o
qualsevol altra instal·lació ubicada a les zones
de servei i, en qualsevol cas, en l’àmbit de la
concessió administrativa, les normes precises per
tal de regular els horaris d’obertura i tancament,
els requisits dels permisos i autoritzacions ad-
ministratives que corresponguin, les asseguran-

ces que legalment s’estableixin, el règim d’ús i
utilització i les operacions de càrrega i descàr-
rega, així com les regulacions tendents a
compatibilitzar cadascuna de les instal·lacions
amb subjecció a les normes de seguretat i amb
subordinació a les activitats preferents, nàuti-
ques i esportives.

24.2 Les normatives incloses en els regla-
ments de cada port, dàrsena o instal·lació espor-
tiva han de respectar les ordenances municipals
dictades pels ajuntaments respectius, les norma-
tives d’homogeneïtzació que aprovi l’adminis-
tració portuària i la resta de la normativa vigent
aplicable per raó de la matèria.

24.3 Per garantir el compliment de la nor-
mativa vigent aplicable, d’aquest Reglament i
del particular d’explotació de cada port, dàrsena
o instal·lació marítima, així com de les ordenan-
ces municipals, l’administració portuària pot
requerir, si és el cas, prèvia petició escrita i jus-
tificada del port, dàrsena o instal·lació maríti-
ma, la cooperació dels mossos d’esquadra, de la
policia local i de la resta dels cossos i forces de
seguretat.

24.4 A ixí mateix, l’administració portuà-
ria pot requerir, prèvia la instrucció d’unes di-
ligències sumàries en les quals s’ha de donar
tràmit d’audiència a l’interessat, al port, la
dàrsena o la instal·lació marítima i l’autoritat
competent per raó de la matèria el tancament
provisional del local, taller, terrassa o qualse-
vol altra instal·lació ubicada a la zona de ser-
vei portuària que estigui incomplint el que
preveu aquest article.

Article 25
Suspensió de serveis

25.1 L’incompliment de les obligacions que
assenyala l’article 21 per part de l’usuari d’un
dret d’ús preferent, així com la manca de paga-
ment de les quotes de conservació, manteniment
i gestió o de les tarifes dels serveis que es pres-
ten o es fan servir o de qualsevol altre quanti-
tat exigible d’acord amb la normativa aplicable,
ha de donar lloc a un requeriment per escrit per
part de l’administració portuària, la gerència o
la direcció del port, la dàrsena o la instal·lació
marítima per tal que l’usuari rectifiqui, en el
termini que a l’efecte se li indiqui, la conducta
o es posi al corrent de pagament, advertint-li
expressament que, en cas contrari, s’ha de pro-
cedir a la immediata suspensió temporal dels
serveis.

25.2 En el cas de ports, dàrsenes o instal·-
lacions marítimes gestionades per Ports de la
Generalitat, caldrà atenir-se al que estableix
l’annex 1 de la Llei, 5/1998, de 17 d’abril, de ports
de Catalunya, en la redacció donada per la Llei
4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i ad-
ministratives.

25.3 En la resta de les instal·lacions, és
d’aplicació la regulació que estableixen els apar-
tats següents:

a) En cas de suspensió del servei d’amarrat-
ge, la gerència o la direcció del port, dàrsena o
instal·lació marítima, o subsidiàriament l’admi-
nistració portuària, notificarà per escrit de ma-
nera fefaent el titular o usuari de l’amarratge que
ha de retirar l’embarcació, fent-li avinent que,
si no ho fa en el termini assenyalat, ho farà
supletòriament la gerència o direcció del port
a càrrec d’ell. Si el requeriment no és atès en el
termini fixat, que no pot ser inferior a vint dies,
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la gerència o la direcció del port, la dàrsena o
la instal·lació marítima, o subsidiàriament l’ad-
ministració portuària, queda facultada per pro-
cedir a immobilitzar-la de manera provisional
en el seu propi punt d’amarratge o, si les circum-
stàncies ho aconsellen, a la retirada de l’embar-
cació de l’amarratge per tal de avarar-la en sec.
Les despeses derivades de la retirada o immo-
bilització de l’embarcació són a compte i càrrec
del titular del dret d’ús.

b) La direcció o la gerència del port, dàrsena
o instal·lació marítima, o subsidiàriament l’ad-
ministració portuària, queda facultada per tal
d’immobilitzar i retenir l’embarcació fins no
hagin quedat satisfets tots els deutes pendents
i despeses ocasionades en relació amb els an-
teriors apartats, o es garanteixi suficientment
el pagament del deute que ha originat la sus-
pensió.

c) La suspensió del servei i, si s’escau, la re-
solució del dret d’ús tramitades per la direcció
o gerència del port, dàrsena o instal·lació ma-
rítima, així com qualsevol altra incidència deri-
vada de l’aplicació del present article, han de ser
comunicades a la direcció general competent en
matèria de ports. A ixí mateix, s’ha de comuni-
car a capitania marítima si afecta les seves com-
petències.

Article 26
Caducitat

26.1 En el cas que el titular d’una conces-
sió administrativa o autorització sobre un local
comercial, panyol o altre instal·lació dins la zona
de servei del port, incompleixi les obligacions
que estableix aquest Reglament, l’administra-
ció portuària pot iniciar el corresponent expe-
dient de caducitat.

26.2 De conformitat amb el que preveu
l’apartat anterior, cal que l’administració portu-
ària hagi requerit expressament i per escrit el
titular, advertint-li que en cas de no atendre les
obligacions corresponents s’iniciarà l’expedient
de caducitat.

Article 27
Negativa a l’entrada i a la prestació de serveis

27.1 Els responsables de la gestió d’un port,
dàrsena o instal·lació marítima queden facultats
a denegar l’entrada i la prestació del serveis
portuaris en els supòsits següents:

a) Per manca de sol·licitud formalitzada
d’acord amb els requisits que estableix la legis-
lació vigent i en el reglament interior del port,
la dàrsena o la instal·lació marítima que corres-
pongui.

b) Per manca de compliment de les condici-
ons de seguretat reglamentàries de l’embarca-
ció que sol·liciti l’entrada o la prestació dels
serveis corresponents, quan pugui posar en perill
la seguretat de la instal·lació, dels usuaris
d’aquesta o d’altres embarcacions.

c) Per manca de la preceptiva assegurança de
responsabilitat civil que abasti a respondre dels
danys i perjudicis que pugui ocasionar a altres
embarcacions o a les instal·lacions del port, la
dàrsena o la instal·lació marítima. A aquest efec-
te la gerència o direcció queda facultada a exi-
gir que s’acrediti la cobertura i vigència de l’es-
mentada assegurança.

d) En el cas d’embarcacions abanderades en
països on els quals no s’exigeixi l’assegurança
obligatòria, es pot sol·licitar que dipositin una
quantitat suficient per respondre dels danys i

perjudicis que es puguin ocasionar durant el
període d’estada.

27.2 No obstant el que ha estat exposat en
l’apartat anterior, és obligatori prestar els ser-
veis corresponents quan l’embarcació es trobi
en situació de perill per a la navegació o la se-
guretat de la vida humana, o en cas d’emergència
o força major. A ixí mateix, s’ha de prestar el
servei de subministrament de carburant quan
així se sol·liciti.

Article 28
Embarcacions, vehicles i objectes abandonats

28.1 Correspon a la direcció general com-
petent en matèria de ports o, si s’escau, a Ports
de la Generalitat la incoació i tramitació dels
expedients de declaració d’abandonament dels
vehicles, objectes i embarcacions que hagin estat
abandonats en les seves instal·lacions.

28.2 En el cas de ports, dàrsenes o instal·-
lacions marítimes gestionades per Ports de la
Generalitat, caldrà atenir-se al que estableix
l’annex 1 de la Llei, 5/1998, de 17 d’abril, de ports
de Catalunya, en la redacció donada per la Llei
4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i ad-
ministratives.

28.3 En la resta de les instal·lacions, és
d’aplicació la regulació establerta en aquest
article.

28.4 S’entén que hi ha abandonament quan
es donin els pressupostos fàctics següents:

A partir dels cinc mesos d’impagaments de-
rivats de la prestació de serveis i quan el possi-
ble valor en venda no excedeixi l’import de la
facturació emesa no abonada, tot això sense
perjudici de la competència de l’administració
de duanes en la determinació de l’abandona-
ment de mercaderies incloses en procediment
de despatx.

En ambdós casos i prèviament a l’inici de l’ex-
pedient, és requisit imprescindible que la gerèn-
cia o direcció del port, la dàrsena o la instal·lació
marítima hagi intentat esbrinar la identitat dels
presumptes propietaris pels mitjans racional-
ment exigibles.

28.5 El procediment s’inicia amb la publi-
cació mitjançant edicte en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de la tramitació de l’ex-
pedient d’abandonament. Aquest edicte s’ha
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis del
port, dàrsena o instal·lació marítima i de l’ajun-
tament de l’últim domicili conegut del deutor,
durant el termini de dos mesos. Així mateix, ha
de ser notificat a la capitania marítima compe-
tent, si s’escau, i, així mateix, si cal, als titulars
registrals de les embarcacions o vehicles
presumptament abandonats, amb matricula
identificativa.

28.6 Transcorregut el termini d’exposició al
públic sense que el propietari o el qui, prèvia
acreditació del títol de possessió o titularitat,
hagi abonat els deutes existents o retirat els béns
en presumpte abandonament, aquests es decla-
raran en situació legal d’abandonament.

28.7 La declaració d’abandonament dóna
dret, amb efectes des de la data d’inici de l’ex-
pedient, a percebre els deutes derivats de la
prestació de servei que hagi ocasionat el bé
abandonat per raó d’ocupació de la zona de
servei portuària, en la quantia que correspon-
gui.

28.8 La declaració d’abandonament, junta-
ment amb el seu expedient, s’ha de posar, si s’es-

cau, en coneixement de la capitania marítima
corresponent per tal que prengui les mesures
adients i, a la vista de l’expedient tramitat, n’au-
toritzi el desballestament o alienació.

28.9 Una vegada feta la declaració d’aban-
donament, els béns s’han de posar a la venda en
subhasta pública, amb l’anunci previ en el
DOGC i en el tauler d’anuncis del port, la dàr-
sena o la instal·lació marítima i de l’ajuntament
que correspongui, amb una antelació mínima de
quinze dies.

28.10 La quantitat que s’obtingui per l’ali-
enació, desballestament o destrucció dels objec-
tes, vehicles o materials abandonats, un cop
deduïdes les despeses originades i els deutes
existents, ha de restar a disposició del qui n’acre-
diti la titularitat o legítima possessió, durant el
termini d’un any. Transcorregut l’esmentat ter-
mini, el romanent s’ha de posar a disposició de
la direcció o gerència del port, la qual n’ha de
donar compte en els seus pressupostos.

Article 29
Publicitat del Reglament

El present Reglament, així com el particular
de cada port, dàrsena o instal·lació marítima, és
d’obligat compliment per a tots els usuaris per
raó de l’àmbit territorial establert en cada cas.
Aquests reglaments han de trobar-se a disposició
de qualsevol usuari en les oficines del port, la
dàrsena o la instal·lació marítima que correspon-
gui. A ixí mateix, els responsables de la gestió i
explotació n’han de facilitar, de manera expres-
sa, una còpia a tots els titulars d’algun tipus de
dret d’ús preferent sobre els elements integrants
de la concessió administrativa perquè en pren-
guin coneixement.

Article 30
Criteris per a la interpretació dels reglaments

Qualsevol discrepància entre el contingut del
present Reglament i el del reglament d’explo-
tació de cada port, dàrsena o instal·lació marí-
tima ha de ser resolta a favor del primer. En
qualsevol cas, el present reglament és d’aplicació
directa en tots els casos.

D ISPOSICIÓ ADDICIONAL

En el termini de sis mesos els ports, dàrsenes
i instal·lacions marítimes existents al litoral de
Catalunya han d’adaptar el seu reglament d’ex-
plotació a les prescripcions del present Regla-
ment de policia portuària i notificar-ho a la di-
recció general competent en matèria de ports,
que l’ha de segellar en prova de conformitat o
ordenar-ne les modificacions necessàries.

D ISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El present Reglament és d’aplicació a les
marines interiors existents en el litoral català,
mentre no disposin del reglament específic pre-
vist a la Llei de ports de Catalunya.

D ISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Decret 325/1992, d’apro-
vació del Reglament de gestió dels ports de la
Comissió de Ports de Catalunya, així com les
normes d’igual o inferior rang que s’oposin al
que estableix aquest Decret. A ixí mateix, que-
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den derogats els reglaments particulars d’ex-
plotació dels ports, dàrsenes i instal·lacions ma-
rítimes, en tot el que s’oposi a la present regu-
lació.

D ISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor als vint
dies de la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

PERE MACIAS I A RAU

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(01.180.082)

DECRET
207/2001, de 24 de juliol, pel qual es modifica la
representació de la Generalitat al Consell General
de Muntanya.

El Decret 84/1984, de 16 de març, modificat
pel Decret 63/1992, de 10 de febrer i pel Decret
396/1996, de 12 de desembre, va desplegar la
composició i les normes de funcionament del
Consell General de Muntanya i, en concret, l’ar-
ticle 14.2.c) de la Llei 2/1983, d’alta muntanya,
que estableix la representació al Consell General
de Muntanya dels departaments de la Genera-
litat de Catalunya vinculats a les actuacions de
política de muntanya.

Amb posterioritat a la publicació de la Llei
d’alta muntanya i dels esmentats decrets s’han
produït diverses reorganitzacions dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Decret 297/1999, de 26
de novembre, que va recollir el canvi de deno-
minació del Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals, i mitjançant el Decret 132/
2000, de 3 d’abril, que va comportar la creació
del Departament d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació.

A tesa la incidència que tenen els àmbits
competencials del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació en la polí-
tica de muntanya, resulta convenient modificar,
a aquest efecte, la composició del Consell Ge-
neral de Muntanya que estableix l’article 2.b) del
Decret 84/1984, per tal d’incorporar la represen-
tació d’aquest departament. A ixí mateix, és
oportú actualitzar la denominació del Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals.

Per tot això, a proposta del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, i de confor-
mitat amb el Govern,

DECRETO:

Es modifica l’article 2.b) del Decret 84/1984,
de 16 de març, de desplegament de la Llei 2/
1983, d’alta muntanya, que passa a tenir la re-
dacció següent:

“b) Un representant per cadascun dels de-
partaments següents: Presidència; Governació

i Relacions Institucionals; Economia i Finances;
Cultura; Ensenyament, Sanitat i Seguretat So-
cial; Política Territorial i Obres Públiques; Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca; Benestar Social;
Medi Ambient; Indústria, Comerç i Turisme, i
Universitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció”.

D ISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

PERE MACIAS I A RAU

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(01.187.253)

RESOLUCIÓ
de 16 de juliol de 2001, per la qual es fa públic
l’A cord del Govern de 26 de juny de 2001 en ma-
tèria d’expropiació (projecte M-L -98148).

Atès que el Govern de la Generalitat de
Catalunya, en la sessió de 26 de juny de 2001, va
adoptar l’Acord de declarar urgent l’ocupació
dels béns afectats d’expropiació pel projecte M-
L-98148, “Millora local. Millora de nus. Orde-
nació d’accessos a Arties i Escunhau. Carrete-
ra C-28 (C-142), PK 37,800 i 41,900. Tram: Naut
Aran-Vielha e Mijaran”,

RESOLC:

Es fa públic l’Acord del Govern de 26 de juny
de 2001, sobre la declaració com a urgent, a
l’efecte de l’aplicació del procediment que re-
gulen els articles 52 de la Llei d’expropiació
forçosa,  de 16 de desembre de 1954, i 56 i se-
güents del seu Reglament d’aplicació, de 27
d’abril de 1957, de l’ocupació dels béns afectats
d’expropiació pel projecte M-L-98148, “Millora
local. Millora de nus. Ordenació d’accessos a
Arties i Escunhau. Carretera C-28 (C-142), PK
37,800 i 41,900. Tram: Naut A ran-Vielha e
Mijaran”, aprovat el dia 2 d’abril de 2001 per la
Direcció General de Carreteres.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició, de conformitat amb el que
preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, davant el Govern, en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la notificació o
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, o bé es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu, de conformitat amb el que
preveuen l’article 116 de la Llei esmentada i l’ar-
ticle 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administra-
tiva, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini

de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la notificació o publicació en el DOGC, sens per-
judici que es pugui interposar qualsevol altre re-
curs que es consideri procedent.

Barcelona, 16 de juliol de 2001

JOSEP A . GRAU I REINÉS

Secretari general

(01.183.127)

*


