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s’estableix per reglament, i té una durada màxima de vuit mesos. Un cop transcorregut el termini sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén que la sol·licitud ha
estat desestimada.”
TÍTOL VII
Àmbit del territori
CAPÍTOL I
Modiicació de la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya
Article 135
Modiicació de l’article 11 de la Llei 5/1998
Es modifica la lletra c de l’article 11 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la
manera següent:
“c) De consulta i assistència: Consell Assessor.”
Article 136
Modiicació de l’article 12 de la Llei 5/1998
Es modifica la lletra d de l’article 12.1 de la Llei 5/1998, que resta redactada de
la manera següent:
“d) Un nombre de vocals que ha de determinar el Govern, entre els quals hi
ha d’haver necessàriament representants de l’Administració de la Generalitat,
de les administracions locals i de les entitats l’activitat de les quals estigui
relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat. Els representants
de les administracions locals han d’ésser com a mínim dos en representació
dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha un port adscrit a Ports
de la Generalitat.”
Article 137
Modiicació de l’article 13 de la Llei 5/1998
Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 13 de la Llei 5/1998.
Article 138
Modiicació de l’article 17 de la Llei 5/1998
Es modifica l’article 17 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:
“Article 17
”Consell Assessor
”1. El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és l’òrgan en el qual hi ha
representats tots els sectors interessats en l’àmbit portuari català, a fi de cooperar
en la consecució dels objectius que li són propis.
”2. El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és integrat pel president o
presidenta de l’ens, pel vicepresident o vicepresidenta, pel gerent o la gerent i per
un nombre de vocals que ha de determinar el Govern, entre els quals hi ha d’haver
necessàriament representants de l’Administració de la Generalitat, de les administracions locals en el terme municipal de les quals hi hagi un port adscrit a Ports de
la Generalitat, i de les entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les
competències de Ports de la Generalitat.”
”3. El secretari o secretària del Consell Assessor de Ports de la Generalitat és
el mateix que el del Comitè Executiu de l’ens i assisteix a les sessions amb veu i
sense vot.
”4. El Consell Assessor es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades
l’any, i en sessió extraordinària sempre que ho sol·licitin el president o presidenta
o un terç dels membres.”
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Article 139
Modiicació de l’article 18 de la Llei 5/1998
Es modifica l’article 18 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:
“Article 18
”Funcions
”Correspon al Consell Assessor:
”a) Informar sobre l’avantprojecte de pressupost d’explotació i de capital de
Ports de la Generalitat.
”b) Proposar al Comitè Executiu l’aprovació de les normes generals relatives
als serveis portuaris.
”c) Informar sobre el programa d’actuació, d’inversió i de finançament de Ports
de la Generalitat.
”d) Informar sobre el balanç i la memòria anual de Ports de la Generalitat.
”e) Informar sobre la fixació de les tarifes i els cànons que ha d’aplicar Ports de
la Generalitat.
”f) Informar sobre la constitució de consorcis.
”g) Informar sobre les operacions de crèdit concertades per l’entitat.
”h) Assessorar l’ens en totes les qüestions relacionades amb les activitats de
Ports de la Generalitat i emetre informe sobre qualsevol assumpte sobre el qual
sigui consultat en l’àmbit de les seves competències.
”i) Informar sobre la proposta de tarifes pels serveis que es prestin i de les taxes
que ha d’aplicar Ports de la Generalitat.
”j) Qualsevol altra que li pugui ésser conferida d’acord amb la legislació vigent.”
Article 140
Modiicació de l’article 19 de la Llei 5/1998
Es modifica l’apartat 2 de l’article 19 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la
manera següent:
“2. El responsable o la responsable territorial de cada zona portuària porta a
terme la gestió directa de la zona portuària corresponent i de les autoritzacions
d’activitat i de prestació de serveis portuaris, d’acord amb les directrius que dicti
el gerent o la gerent de Ports de la Generalitat, i exerceix les funcions assignades
reglamentàriament.”
Article 141
Modiicació de l’article 26 de la Llei 5/1998
Es modifica l’article 26 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:
“Article 26
”Recursos i actes administratius
”1. Els recursos administratius, reclamacions i revisions formulats contra els
actes dictats en exercici de potestats administratives pels òrgans de govern i de
gestió de Ports de la Generalitat es regeixen pel que estableix la legislació sobre
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques.
”2. Per a la interposició de recursos administratius, el Comitè Executiu té com
a òrgan superior el president o presidenta de Ports de la Generalitat.
”3. Els actes administratius del president o presidenta de Ports de la Generalitat
posen fi a la via administrativa.”
Article 142
Modiicació de la rúbrica del títol IV de la Llei 5/1998
Es modifica la rúbrica del títol IV de la Llei 5/1998, que resta redactada de la
manera següent:
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“TÍTOL IV
”Gestió del domini públic portuari”
Article 143
Modiicació de l’article 71 de la Llei 5/1998
1. Es modifica el títol de l’article 71 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la
manera següent:
“Article 71
”Utilització del domini públic portuari”
2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 71 de la Llei 5/1998, que resta redactat de
la manera següent:
“1. Per a la utilització del domini públic portuari per a usos en què concorrin
circumstàncies especials d’exclusivitat, d’intensitat, de perillositat o de rendibilitat,
o que requereixin l’execució d’obres o d’instal·lacions, s’ha d’exigir sempre l’atorgament de l’autorització o concessió administrativa corresponent, que n’ha d’acreditar
el cànon o els cànons, de conformitat amb el que disposa aquesta llei.”
Article 144
Modiicació de l’article 72 de la Llei 5/1998
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 72 de la Llei 5/1998, que resta redactat de
la manera següent:
“1. El procediment per a l’atorgament de concessions i autoritzacions en el domini públic portuari es pot iniciar d’ofici mitjançant la convocatòria del concurs
corresponent o a instància d’una persona física o jurídica interessada.”
2. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 72 de la Llei 5/1998, amb el text següent:
“4. El termini per a resoldre i notificar el procediment d’atorgament de concessions
administratives per a l’ocupació del domini públic portuari de la zona de serveis dels
ports adscrits a Ports de la Generalitat, per un període superior a tres anys o per un
altre d’inferior però amb obres o instal·lacions no desmuntables, és de nou mesos.
Un cop transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’entén desestimada.”
Article 145
Modiicació de l’article 77 de la Llei 5/1998
S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 77 de la Llei 5/1998, amb el text següent:
“6. L’exercici d’activitats en els espais portuaris està subjecte a comunicació prèvia
quan no impliqui l’ocupació privativa del domini públic portuari i la seva durada
no excedeixi d’un mes, sens perjudici del que disposa l’apartat 1. La comunicació
prèvia s’ha de presentar deu dies abans de l’inici de l’activitat.”
Article 146
Modiicació de l’article 84 de la Llei 5/1998
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 84 de la Llei 5/1998, que resta redactat de
la manera següent:
“2. El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat pot autoritzar, amb l’audiència
dels ajuntaments afectats, sense cap altre tràmit, les obres de manteniment, reparació
i rehabilitació d’una concessió administrativa, i també les obres de millorament que
no impliquen canvis substancials respecte als projectes aprovats i les ampliacions
concessionals amb superfície de domini públic portuari contigua amb un percentatge
inferior al 10% de la superfície fixada en l’acta de reconeixement.”
2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 84 de la Llei 5/1998, amb el text següent:
“3. Les concessions, un cop atorgades, s’han d’inscriure al Registre de la Propietat, sens perjudici del que disposa l’article 76.”
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Article 147
Modiicació de l’article 101 de la Llei 5/1998
Es modifica l’apartat 2 de l’article 101 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la
manera següent:
“2. L’actuació inspectora ha d’ésser feta pel personal específicament designat
i autoritzat per l’Administració portuària. En qualsevol cas, aquest personal té la
consideració d’agent de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions i en els actes
de servei.”
Article 148
Modiicació de l’article 102 de la Llei 5/1998
S’afegeix una lletra, la k, a l’article 102.3 de la Llei 5/1998, amb el text següent:
“k) La realització de les activitats a què fa referència l’article 77.6 sense haver-ho
comunicat prèviament a l’Administració portuària.”
Article 149
Modiicació de l’annex 1 de la Llei 5/1998
1. Es modifica la lletra a de l’apartat 1.7 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, que resta
redactada de la manera següent:
“a) L’Administració portuària, si escau, ha de suspendre la facturació dels serveis respecte a les mercaderies, les embarcacions, els vehicles o qualsevol objecte
o artefacte que prèviament declari en abandonament.”
2. Es modifica la lletra b de l’apartat 1.7 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, que resta
redactada de la manera següent:
“b) Als efectes del que estableix la lletra a, s’entén que hi ha abandonament a
partir dels cinc mesos d’impagament o quan el possible valor en venda no assoleixi l’import de la facturació emesa no abandonada; tot això, sens perjudici de la
competència de l’Administració de duanes en la determinació de l’abandonament
de mercaderies incloses en procediment de despatx. Es consideren directament
abandonats els béns descrits que es trobin a la zona de servei portuària sense autorització i que no tinguin matrícula o dades suficients per a identificar-ne la persona
propietària o consignatària.”
3. S’afegeix una lletra, la d, a l’apartat 1.7 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, amb el
text següent:
“d) Correspon a l’Administració portuària la propietat dels vaixells, vehicles i
altres objectes i béns que han estat declarats en situació d’abandonament, i també
les quantitats obtingudes en cas d’alienació mitjançant subhasta pública.”
4. S’afegeix una lletra, la e, a l’apartat 1.7 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, amb el
text següent:
“e) Els vaixells, els vehicles, la maquinària i els estris en general que romanen
a la zona de servei portuària per un període superior a un mes en el mateix lloc
i presenten desperfectes que permeten de presumir-ne racionalment la situació
d’abandonament i la condició de deixalla s’han de tractar com a residus.”
Article 150
Addició d’una disposició transitòria
S’afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 5/1998, amb el text següent:
“Setena
”Composició del Consell Assessor de Ports de la Generalitat
”Mentre el Govern no determini el nombre i la distribució de les vocalies del
Comitè Executiu i del Consell Assessor de Ports de la Generalitat, el Consell manté
la composició actual.”
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