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PLEC DE BASES DEL CONCURS PER A INICIAR EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT 
DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ADEQUACIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN 
LOCAL A LA DÀRSENA PESQUERA DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
1. ENTITAT CONVOCANT 
 
L’entitat convocant del present concurs és Ports de la Generalitat, d’acord amb l’article 72.1 
de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 
 
2. OBJECTE DEL CONCURS 
 
L’objecte d’aquest concurs és iniciar el procediment d’atorgament de la concessió 
administrativa per a l’adequació i explotació d’un local de 70,50 m2 d’instal·lació per dur a 
terme activitats de suport a la pesca a la dàrsena pesquera del port de Vilanova i La Geltrú, 
amb l’aportació i instal·lació per part del concessionari dels elements necessaris a l’efecte. 
 
3. ANTECEDENTS 
 
Aquesta instal·lació va estar durant 9 anys en règim de concessió administrativa destinada a 
taller per a serveis de pesca. Per resolució de data 16.11.2017 es va aprovar l’acta de reversió 
de béns de la concessió administrativa. 
 
Actualment aquest local està buit i disponible de forma immediata.  
 
Vist que aquesta necessitat continua i que es d’interès de la Zona Portuària Centre gestionar 
aquesta instal·lació de forma indirecta es proposa la convocatòria d’aquest concurs. 
 
Usos admesos 
 
El pla especial del port de Vilanova i La Geltrú, aprovat definitivament en data 25.05.2007, 
regula al seu article 20 les normes de la dàrsena pesquera. A l’apartat 3 estableix que “els 
usos admesos són els propis del sector pesquer, el comercial a l’engròs dels productes de la 
pesca, la fabricació i emmagatzematge de gel i altres activitats auxiliars derivats de les petites 
reparacions de xarxes i eines, serveis higiènics, etc.” 
 
És una zona destinada a usos pesquers i queden expressament prohibits els usos destinats 
a qualsevol altre tipus d’activitats. 
 
S’adjunta com Annex 4  la documentació relativa al planejament i normativa vigent d’aquesta 
zona. 
 
4. APORTACIÓ DE PORTS DE LA GENERALITAT 
 
Ports de la Generalitat aportarà la utilització dels béns de domini públic consistents en un local 
ubicat al vial de llevant amb les superfícies actuals següents: 
 
70,50 m2 d’instal·lació  
 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                           

L’estat de conservació i manteniment del local és adequat, però requereix les obres menors 
necessàries per adequar-se a la normativa de l’activitat a desenvolupar.  
 
S’adjunta com Annex 5  un reportatge fotogràfic al respecte. 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR PEL CONCESSIONARI: 
 
El concessionari haurà de dur a terme les actuacions següents: 
 

- Adequar-se a les prescripcions del planejament vigent. 
- Presentar un projecte d’obres menors de les instal·lacions, si s’escau. 
- Realitzar les connexions del subministrament d’electricitat que s’escaigui amb les 

companyies pertinents, les quals hauran d’estar convenientment legalitzades. 
- Legalitzar les instal·lacions: llum, aigua, clavegueram, etc. 
- Revisió de la instal·lació elèctrica d’acord amb la nova activitat. La legalització que 

consta és BTD204/687058/10 del 29 de març de 2010. 
 
Prescripcions tècniques: 
 
-  Abans d’iniciar l’activitat, el concessionari haurà de presentar un pla de gestió de residus i 

adequació a les instal·lacions de recollida. 
 
- En el marc dels plans de control d’activitats, periòdicament es farà una vigilància i control 

de les mesures ambientals adoptades i del compliment del plec de clàusules pel titular de 
la concessió en compliment de la normativa vigent.  

 
- Amb motiu de cooperar en la millora de la prevenció de riscos laborals i d’acord amb l’article 

24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, desenvolupat reglamentàriament pel Reial 
Decret 171/2004, caldrà fer un intercanvi de la informació dels riscos de les activitats de les 
empreses concurrents en el mateix centre de treball. 
 

6. TERMINI DE LA CONCESSIÓ  
 
El termini de la concessió administrativa serà de 5 anys, prorrogables 2 anys més.   
 
7. CONDICIONS ECONÔMIQUES 
 
7.1.- Per l’ocupació privativa del domini públic portuari, la taxa d’aplicació és la TO1, de 
conformitat amb el previst en els articles 15 a 20 del Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, consistent en:  
 
Superfície edificada   33,009 €/m2/any 
 
7.2.- Per la prestació de serveis al públic i pel desplegament d’activitats comercials en l’àmbit 
portuari, s’establirà un cànon d’activitat percentual (%) sobre el volum del negoci anual, en 
una quantia fins al 10% màxim de la facturació derivada de l’explotació concessional, exigible 
a partir de la data d’inici de l’activitat. Aquest percentatge es concretarà en l’oferta de 
l’interessat, de conformitat amb allò que es determina a l’article 92 de la Llei 5/1998, de 17 
d’abril, de ports de Catalunya.  
 
La quantia derivada del cànon percentual a ofertar ha de correspondre amb un mínim del 1% 
amb un import mínim de 2.000 any+IVA 
 



 

                                                                                                                                                                                           

El cànon d’activitat es calcularà per al primer exercici sobre les estimacions efectuades del 
volum de negoci i, en els exercicis successius, sobre les dades reals dels anys anteriors. La 
concessionària haurà de facilitar anualment tota la informació que li sol·liciti l’administració 
portuària sobre els resultats econòmics de l’explotació.  
 
7.3.- El titular concessional restarà obligat a satisfer els preus privats pels diferents serveis 
portuaris que li siguin prestats per Ports de la Generalitat.  
 
8. TIPUS DE CONCURS I RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ  
 
Atès que l’objecte d’aquest concurs és iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió 
administrativa per a l’ocupació de domini públic portuari, aquest procediment resta exclòs de 
la Llei de contractes del sector públic, d’acord amb el que preveu l’article 4.1 o) del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. 
  
Serà d’aplicació per a la tramitació de la concessió administrativa el règim previst al Títol IV 
de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, als articles 38 i següents del Decret 
258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de 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 resta de normativa 
d’aplicació.  
 
9. DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR ELS CONCURSANTS I FORMA DE 

PRESENTACIÓ 
 
L’interessat presentarà una sol·licitud de participació en el concurs convocat, amb la 
documentació que es detalla a continuació. La documentació dels apartats A, B i C s’haurà 
de presentar en suport paper i en suport digital. 
 
La documentació a presentar pels interessats es dividirà en 3 blocs, consistents en:  
 
A) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat d’actuar.   

 
Podran concórrer en aquest concurs totes les persones naturals o jurídiques que gaudeixin 
de plena capacitat per actuar. Els interessats en participar en el concurs hauran de presentar 
la documentació següent: 
 
a.1.) Documentació justificativa de la personalitat del peticionari i del compareixent, i de la 
representació amb la que aquest actua:  

 
En cas de persona física, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat de l’interessat, llevat 
que s’autoritzi de forma expressa a l’entitat portuària per obtenir les dades per mitjans 
electrònics (Annex 1). 

 
En cas de persona jurídica, l’escriptura pública de constitució de la societat, degudament 
inscrita en el registre mercantil, dels seus estatuts i dels poders o representativitat amb que 
actua.  

 
a.2.) Resguard de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la 
constitució de la fiança provisional a favor de Ports de la Generalitat, si s’escau. 

 
a.3.) Declaració responsable conforme no es té cap deute pendent amb Ports de la Generalitat. 
 



 

                                                                                                                                                                                           

Els licitadors que tinguin un deute pendent amb Ports de la Generalitat no podran participar en 
el procediment per a l’atorgament de la concessió administrativa. 

 
B) Documentació tècnica, que haurà d’incloure el següent: 
 
B0) Estudi econòmic- financer complet i detallat de l’explotació de la concessió durant tot el 
període concessional, que justifiqui la viabilitat del Pla de negoci a desenvolupar per 
l’interessat en el domini públic portuari. L’esmentat estudi ha d’incloure, com a mínim:  
 

- La projecció del compte de pèrdues i guanys per a tot el període concessional amb el 
desglossament màxim de tots els ingressos i despeses entre les que cal incloure de 
forma diferenciada:  

a) les taxes per ocupació de superfícies i el cànon d’activitat; i  
b) la dotació a l’amortització.  

Cal explicar les hipòtesis que han donat lloc a les estimacions realitzades i els criteris 
d’actualització utilitzats.  

- La projecció dels fluxos de caixa durant el termini concessional amb el càlcul del seu 
valor actual net (VAN).  

- Pla de finançament amb un detall de la inversió a realitzar i la forma de finançament 
de la mateixa, percentatges de finançament propi i aliè i, en l’últim cas, condicions de 
l’operació endeutament a concertar.  

 
B1) Disseny de l’interior amb un detall escala 1:50, signat per un tècnic competent, i detall de 
les millores previstes en les instal·lacions, el seu pla o programa d’execució, i el seu pla o 
programa d’execució i legalització de serveis (elèctrica, contra incendis, clavegueram...), amb 
pressupost estimat desglossat si s’escau. Es farà indicació expressa de la data límit en què 
es posarà en funcionament l’explotació concessional. 
 
B2) Programa d’explotació, amb els serveis oferts i la complementarietat d’aquests amb la 
resta de serveis portuaris. Així mateix s’indicarà l’horari i dies a l’any d’obertura, disponibilitat 
i mitjans per a emergències, el llistat de productes perillosos, la política de preus, les millores 
previstes en les instal·lacions, i l’adequació a les necessitats del sector portuari. 
 
B3) Pla de manteniment, conservació, neteja i vigilància. En quant al pla de manteniment, 
aquest haurà de garantir una correcta imatge dels locals; com a mínim haurà d’incloure un 
manteniment anual de la façana i portes. 
 
B4) Mesures de sostenibilitat ambiental, millores en matèria d’eficiència energètica, 
optimització de recursos, reducció de consums i gestió de residus. 
 
C) Proposta econòmica 
 
Es presentarà la proposta econòmica ajustada al model que s’annexa a aquest plec de bases 
(Annex 2).  
 
10. PUBLICACIÓ 
 
La convocatòria del concurs es realitzarà mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat i en la web de l’entitat portuària ports.gencat.cat. 
 
11. TERMINI  I LLOC DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  
 
El termini de presentació de la documentació requerida serà el que estableixi l’anunci del 
concurs que oportunament es publicarà. 

http://ports.gencat.cat/


 

                                                                                                                                                                                           

El lloc de presentació de la documentació serà a les oficines de gerència de Ports de la 
Generalitat (C/ Doctor Roux, 59-61, entresol, 08017 Barcelona, Tel.: 932060930) o a la Zona 
Portuària Centre (Passeig Marítim s/n 08800 Vilanova i la Geltrú, telèfon: 938159697, i 
zona.centre@gencat.cat). 
 
L’oficina receptora registrarà d’entrada cada sol·licitud presentada. 
 
12. FIANÇA  PROVISIONAL 
 
Per concórrer al concurs serà requisit indispensable acreditar la consignació prèvia d’una 
fiança provisional corresponent al 2% del pressupost total de les obres a realitzar, constituïda 
a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, a disposició de Ports de la 
Generalitat, en metàl·lic, títols del Deute Públic o valors assimilats, o en aval constituït  en la 
forma establerta en la legislació vigent. 
 
Els sol·licitants concurrents que no resultin titulars de la concessió tenen dret a recuperar la 
fiança provisional que han prestat. 
 
13. DESPESES DE PUBLICACIÓ 
 
Les despeses de publicació de la convocatòria del concurs aniran a càrrec del concessionari. 
 
14. CRITERIS PER VALORAR LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 
Prèviament a la valoració tècnica es valorarà l’estudi econòmic-financer. En cas que l’informe 
econòmic consideri que no es justifica la solvència econòmica i financera de l’oferta 
presentada no es valorarà la resta. 
 
Es tindran en compte els següents criteris, ordenats per ordre decreixent: 
 
I. Proposta econòmica 
 
La proposta econòmica, realitzada de conformitat amb l’estudi econòmic- financer presentat, 
es valorarà d’1 a 20 punts, en funció de la millora del cànon d’activitat. 
 
Tenint en compte que el cànon d’activitat s’estableix sobre el volum de negoci en una quantia 
fins al 10% de la facturació, caldrà especificar el tipus percentual (%) aplicat en la proposta 
econòmica presentada, que en cap cas podrà ser superior al 10% de la facturació prevista en 
l’esmentat estudi econòmic. 
 
Valoració i = 20 punts x (proposta i -1) / 9 
 
II. Proposta tècnica 
 
La proposta tècnica es valoraran d’1 a 80 punts, segons els criteris següents: 
 
• En funció del disseny interior del local i les instal·lacions (elèctriques, contraincendis, 

clavegueram, ...), d’1 a 20 punts.  
• En funció del programa d’explotació, i l’adequació a les necessitats del sector pesquer, d’1 

a 30 punts. Es valorarà especialment els mitjans humans, serveis ofertats i 
complementarietat dels serveis portuaris. 

• Previsió dels serveis de vigilància, manteniment, conservació i neteja, 20 punts. 
• En funció de les mesures de sostenibilitat i medi ambient, d’1 a 10 punts. 
 



 

                                                                                                                                                                                           

En cas que una proposta tècnica presentada no assoleixi una puntuació mínima corresponent 
a la meitat de la valoració màxima atribuïda a la proposta tècnica es podrà declarar exclosa 
del concurs. 
 
15. CONSULTES I VISITA A LES INSTAL·LACIONS  
 
Per tal que els interessats puguin conèixer les instal·lacions objecte del concurs, s’estableix 
un horari de visites amb cita prèvia durant el període establert per la presentació de sol·licituds. 
La persona de contacte és la Responsable Comercial i d’atenció al client, Sra. Obdulia 
Fernandez de Ybarra. 
 
Es podran formular consultes durant el termini de presentació de documentació que s’indica 
a l’anunci que oportunament es publicarà en el DOGC, a les oficines de la Zona Portuària 
Centre, Passeig Marítim s/n, tlf. 93 815 96 97, adreces electròniques de contacte 
obdulia.fernandez@gencat.cat 
 
16. ESTUDI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 
Una vegada finalitzat el termini per a presentar la documentació requerida, el responsable 
territorial de la Zona Portuària la valorarà en funció dels criteris de puntuació fixats en la 
clàusula catorzena. 
 
A la vista del resultat obtingut traslladarà a gerència un informe tècnic amb la valoració 
efectuada. 
 
17. TRAMITACIÓ DE LA PROPOSTA D’ATORGAMENT 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 13.1.h) de la Llei 5/1998, el Comitè Executiu de 
Ports de la Generalitat és l’òrgan competent per atorgar les concessions administratives per a 
la utilització d’instal·lacions de l’entitat, d’acord amb el plec de condicions generals aprovat 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual s’adjunta com Annex 3. 
 
El Comitè Executiu sotmetrà a la seva consideració les propostes presentades i trameses per 
la gerència. Una vegada examinades i valorades, es procedirà a demanar l’informe preceptiu 
al municipi afectat en relació a la proposta seleccionada, que serà la més beneficiosa en el 
seu conjunt, amb caràcter previ a l’atorgament de la concessió administrativa, d’acord amb el 
que preveu l’article 82.4 de la Llei 5/1998. En cas de presentar-se una única sol·licitud, es 
sol·licitarà l’informe municipal preceptiu abans de sotmetre-ho a la consideració del Comitè 
Executiu per a la seva resolució definitiva.  
 
18. ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS I DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA 

CONCESSIÓ. 
 
El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el coneixement i 
acceptació de les presents bases, així com del plec de condicions que regirà l’atorgament de 
la concessió administrativa. 
 
ANNEXOS  
 

Annex núm. 1.   Declaració responsable i autorització 
Annex núm. 2  Model proposició econòmica 
Annex núm. 3.  Plec de condicions que regirà la concessió administrativa  
Annex núm. 4.  Planejament i Normativa 
Annex núm. 5.   Plànol i reportatge fotogràfic   



 

                                                                                                                                                                                           

ANNEX NÚM. 1 
 
<OPCIÓ A> 
 
Declaració responsable per a persona jurídica 
 
El senyor/a ............................................................. en nom i representació de l’empresa 
............................................................. DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa 
a la qual represento, com a interessada en l’atorgament de la concessió administrativa per a 
........................ no té cap deute econòmic pendent amb Ports de la Generalitat. 
 
I per a que consti signo aquesta declaració responsable. 
 
 
(lloc i data ) 
Signatura del/de la representant legal de l’entitat  Segell de l’entitat 
 
 
Autorització 
 
□  AUTORITZO a Ports de la Generalitat per obtenir per mitjans electrònics les dades del NIF, 
NIE com a representant legal. 
 
En cas que no s’autoritzi, cal aportar aquesta documentació en paper. 
 
 
(lloc i data) 
Signatura del/de la representant legal de l’entitat  Segell de l’entitat 
 
 
<OPCIÓ B> 
 
 
Declaració responsable per a persona física 
 
El senyor/a .............................................................  en nom propi, DECLARO sota la meva 
responsabilitat que com a interessat en l’atorgament de la concessió administrativa per a 
........................ no tinc cap deute econòmic pendent amb Ports de la Generalitat. 
 
(lloc i data) 
Signatura 
 
 
Autorització 
 
□  AUTORITZO a Ports de la Generalitat per obtenir per mitjans electrònics les dades del DNI. 
 
En cas que no s’autoritzi, cal aportar aquesta documentació en paper. 
 
(lloc i data) 
Signatura 
 
  



 

                                                                                                                                                                                           

ANNEX NÚM. 2 
 
 

MODEL DE PROPOSICIÓ  ECONÒMICA 
 
 

 
 
 
El Sr./Sra. ............................., amb DNI ..........., amb residència a  ...................,                                  
carrer ..................  núm. ...........,  assabentat de l’anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat  
i de les condicions i requisits que s’exigeixen per participar en el concurs .......................,  formula 
la següent proposta econòmica: 
 
 
(Indicar el tipus percentual del cànon d’activitat que s’ofereix i la quantia que representa, d’acord 
amb el que disposa la clàusula 7.2 ) 
 
 
Localitat, data i signatura. 
 
 
 
  



 

                                                                                                                                                                                           

ANNEX NÚM. 3 
 

PLEC DE CONDICIONS 
  



 

                                                                                                             

Dr. Roux, 59-61 
08017 Barcelona 
Tel 93 206 09 30 
Fax 93 206 09 31 
ports.generalitat@gencat.cat 
ports.gencat.cat 

 
 
PORTS DE LA GENERALITAT 
       
 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS PER A L'ATORGAMENT DE CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PORTS DE LA 
GENERALITAT EN EL DOMINI PÚBLIC PORTUARI ADSCRIT 
 
 
 

(adaptar aquest títol a cada concessió) 
 
Títol: Adequació i explotació d’un local a la dàrsena pesquera  
 
Clau: C-04B-C18-045 
 
Peticionari:   
 
Port: Vilanova i La Geltrú  

 
 
 
 
 
Informat per l’ Assessoria Jurídica:  9.06.06 
 
 
Aprovat per Resolució:  12.07.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                           

CONDICIONS GENERALS 
 

I.- Disposicions generals 
 
1.- OBJECTE I EXTENSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
 
Aquest Plec té per objecte establir les condicions generals que han de regir la concessió 
administrativa per a l’ocupació i utilització o aprofitament d'una instal·lació de Ports de la Generalitat 
consistent en local, ubicada en la dàrsena pesquera de la zona de servei del port de Vilanova i La 
Geltrú, amb una superfície edificada de 70,50 m2 per a la finalitat perseguida, l'objecte de la qual és 
activitats complementàries al sector pesquer. 
 
2.- RÈGIM JURÍDIC 
 
La concessió objecte d’aquest Plec es regeix per allò que disposa la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de 
ports de Catalunya (en endavant, LPC), el Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del 
Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya (en endavant, 
RLPC), el Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament de policia portuària, 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 resta de disposicions legals i reglamentàries que en resultin d'aplicació. 
 
3.- TERMINI 
 
Aquesta concessió s'atorga per un termini de 5 anys, prorrogable 2 anys més, sense perjudici de 
tercers i salvant els drets preexistents. El còmput d'aquest termini s'iniciarà l'endemà al de la data de 
notificació a la concessionària de la corresponent resolució d'atorgament. 
 
4.- LLICÈNCIES I PERMISOS 
 
El/La titular de la concessió haurà d’obtenir i mantenir en vigor les llicències municipals, permisos i 
d’altres autoritzacions legalment exigibles en relació a l’activitat i les instal·lacions objecte de la 
concessió. En tot cas, l’eficàcia del títol resta condicionada a l’obtenció de la llicència municipal i a la 
resta de permisos exigibles per raó de l’activitat a desenvolupar així com al pagament de les taxes i 
impostos establerts en la legislació de règim local, inclòs l'impost sobre béns immobles. 
 
5.- CONDICIONS RELATIVES A L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
 
5.1.- El/la titular de la concessió està obligat a complir la LPC i el RLPC i la resta de disposicions 
vigents en matèria de ports, o les que en endavant es dictin, que afectin al domini públic portuari 
concedit i a les obres o instal·lacions i activitats que s'hi desenvolupin, especialment les 
corresponents a llicències i prescripcions urbanístiques, així com les derivades del planejament 
urbanístic. Així mateix, el/la titular de la concessió ha d’adoptar les mesures de seguretat i de 
protecció mediambiental i de sostenibilitat previstes en la normativa sectorial vigent per desenvolupar 
l’activitat.  
 
5.2.- Aquesta concessió no faculta al seu o la seva titular per portar a terme activitats auxiliars fora 
dels seus límits, tal com aplecs, emmagatzematge o dipòsits de residus de l'explotació, ni per fer 
publicitat audiovisual, llevat d'aquella que serveixi per indicar el títol i l’ús de la concessió, prèvia 
autorització de Ports de la Generalitat. Així mateix, requereix autorització prèvia la instal·lació de 
rètols, tendals i senyals indicatius de l’objecte concessional dins de la zona de servei del port. 
 
Amb caràcter excepcional, Ports de la Generalitat pot autoritzar la col·locació de rètols per part 
d'empreses o establiments vinculats, per raó de patrocini, mecenatge, subministrament o similar, amb 
actes o esdeveniments esportius o culturals que amb caràcter temporal o puntual es facin a la zona 
de servei portuària. 
 
6.- FIANÇA DEFINITIVA 
 
6.1.- En el cas que la concessionària hagués de realitzar actuacions d’adequació, de millora o de 
rehabilitació, en el termini de trenta (30) dies a comptar des de l'endemà de la notificació de la 



 

                                                                                                                                                                                           

resolució d'atorgament, el/la titular de la concessió haurà de presentar el resguard original que acrediti 
haver constituït a qualsevol de les sucursals de la Caixa General de Dipòsits, la fiança definitiva 
equivalent al 5% del pressupost total de les obres i instal·lacions complementàries o bé de les 
actuacions necessàries de millora, adequació i manteniment. La constitució de la fiança definitiva es 
pot realitzar tot incrementant la provisional (2 %) fins a la quantitat que en resulti. 
 
La renúncia a la concessió atorgada i la declaració de revocació comporten la pèrdua de la fiança. 
 
6.2.- Una vegada finalitzades les actuacions complementàries, la concessionària sol·licitarà per escrit 
el seu reconeixement, que es practicarà per part dels tècnics competents de Ports de la Generalitat, 
amb assistència de la concessionària i de la persona tècnica per ella designada, aixecant-se acta i 
plànol que hauran de ser aprovats per Ports de la Generalitat, si escau. 
 
La fiança definitiva es retornarà al/a la titular de la concessió, prèvia petició seva per escrit, un cop 
acabades les obres o les instal·lacions, aprovada de l'acta de reconeixement final i prèvia constitució 
d’un dipòsit de 100 euros, per a les despeses de reparació o d’aixecament i retirada, parcial o total, de 
les obres i de les instal·lacions desmuntables a càrrec seu, en el moment de l’extinció del títol 
corresponent, si s’escau. 
 
6.3.- En el supòsit que la concessionària no hagués d’executar cap actuació o obra, en el termini de 
trenta (30) dies a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament, si s’escau, 
es constituirà un dipòsit de ..... euros, per garantir les despeses de reparació o d’aixecament i retirada 
dels materials, els equips i les instal·lacions de la seva propietat, en el moment de l’extinció del títol 
corresponent.  
 
Aquesta quantitat s’abonarà en concepte de dipòsit, amb independència de la taxa per l’ocupació 
privativa del domini públic portuari que correspon abonar igualment a la concessionària. 
 
El dipòsit es retornarà al/a la titular de la concessió una vegada aprovada l’acta de lliurament de les 
instal·lacions. 
 
 
7.- OBLIGACIONS DERIVADES DE L’ATORGAMENT DEL TÍTOL CONCESSIONAL 
 
El/ la titular de la concessió resta obligat a presentar el títol d'aquesta concessió, en el termini de 30 
dies comptats des del dia següent a la notificació d l'atorgament, a l'oficina liquidadora que 
correspongui, a l'efecte de satisfer, si és procedent, qualsevol impost que es pugui acreditar, i a 
lliurar-ne el justificant a la Zona Portuària corresponent. 
 
Així mateix, la concessió s’ha d’inscriure en el Registre de la Propietat. 
 
 

II.- Conservació de les obres 
 
8.- La concessionària resta obligada a conservar, durant tot el termini concessional, les instal·lacions i 
els terrenys concedits en perfecte estat d'utilització, neteja, higiene i ornamentació, havent-ne de 
realitzar a càrrec seu les reparacions ordinàries i extraordinàries que siguin precises, entenent-se com 
a obres de reparació o conservació les realitzades en algun element de la concessió per reparar-ne 
els desperfectes. 
 
En aquest supòsit, la concessionària vindrà obligada a notificar a Ports de la Generalitat tant l'inici 
com l'acabament de les esmentades obres o ocupació de les instal·lacions i a prendre les mesures 
necessàries de seguretat escaients. 
 
9.- Ports de la Generalitat podrà inspeccionar en tot moment l'estat de conservació de les 
instal·lacions i terrenys concedits i assenyalar les reparacions que s'hagin de realitzar, restant obligat 
la concessionària a executar-les a càrrec seu en el termini que se li assenyali. 
 
10.- Si la concessionària no realitza les obres de reparació en el termini establert, Ports de la 
Generalitat pot incoar un procediment sancionador, de conformitat amb el Llibre IV, Títol II, de la LPC. 



 

                                                                                                                                                                                           

Si la concessionària no executés les reparacions, es procedirà a instruir un expedient de caducitat de 
la concessió. 
 
11.- Quan la concessionària obligada no porti a terme les obres de conservació indicades per Ports 
de la Generalitat, es podrà procedir, d'acord amb els articles 95 i 98 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, previ advertiment, a l'execució subsidiària de les obres, essent l'import de les despeses, 
així com els danys i perjudicis, a càrrec de la concessionària. 
 
12.- La destrucció de totes o de la major part de les obres o instal·lacions incloses en aquesta 
concessió, sempre que es degui a cas fortuït o força major, donarà dret a la concessionària a optar 
entre l'extinció de la concessió sense dret a indemnització o a la seva reconstrucció de les obres en la 
forma i termini que se li indiqui, sense que en aquest darrer supòsit s'alteri el termini concessional 
fixat inicialment. 
 
Si la destrucció succeís per culpa o dol de la concessionària o persones que en depenguin, l'opció 
anteriorment establerta correspondrà a Ports de la Generalitat, que podrà en tot cas obligar a la 
concessionària a la reconstrucció de les obres o instal·lacions, sense perjudici de les altres 
responsabilitats que li fossin exigibles. 
 
 

III.- Règim econòmic 
 
13.- La concessionària abonarà a Ports de la Generalitat, per semestres avançats i mitjançant 
domiciliació bancària, l'import corresponent a la taxa per l’ocupació privativa del domini públic portuari 
(TO1), calculat a raó de 33,009 euros per metre quadrat i any, per la superfície edificada, exigible a 
partir de la data de notificació de la resolució d’atorgament de la concessió. 
 
Aquesta taxa podrà ser revisada en la mateixa proporció que les variacions que experimentin els valors 
de les bases utilitzades per fixar-lo, en els termes que estableixin les normes reguladores d'aquest i 
d’acord amb el que preveu 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. 
 
Així mateix, la taxa s'actualitzarà anualment en la mateixa proporció que la variació experimentada per 
l'índex general de preus al consum (IPC) en l'any natural anterior. 
 
Ports de la Generalitat podrà utilitzar el procediment de constrenyiment per recaptar les taxes no 
ingressades, de conformitat amb l’establert en el Decret legislatiu 2/2010, de 3 d'agost i en la Llei de 
taxes i preus públics de la Generalitat.  
 
14.- Igualment abonarà, per semestres avançats i mitjançant domiciliació bancària, un cànon per 
l'exercici d'activitats industrials o comercials calculat a raó del (...)% sobre el volum de negoci, en 
quant a la facturació, que serà exigible a partir de la data d’inici de l’activitat. 
 
El cànon d’activitat es calcularà per al primer exercici sobre les estimacions efectuades del volum de 
negoci i, en els exercicis successius, el seu import es determinarà d’acord amb el resultat econòmic i 
les dades obrants de la facturació realitzada, en els termes que estableixin les normes reguladores 
d’aquest. La concessionària haurà de facilitar anualment tota la informació que li sol·liciti 
l’administració portuària sobre els resultats econòmics de l’explotació.  
 
El primer any, d’acord amb les dades presentades, es facturarà en concepte de cànon d’activitat 
comercial (...) €/any que respon al càlcul dels (...) € anuals estimats presentat pel peticionari x (...) % 
del cànon d’activitat establert en aquest plec.  
 
Quan la quantia del cànon s’estableixi sobre el volum de tràfic, aquest cànon s'actualitzarà anualment 
en la mateixa proporció que la variació experimentada per l'índex general de preus al consum (IPC) 
en l'any natural anterior. 
 
15.- Les despeses originades pels anuncis d'informació pública i de la resolució d'atorgament de la 
concessió seran a càrrec de la concessionària, en la forma i quantia que assenyalin les disposicions 
vigents. 



 

                                                                                                                                                                                           

 
16.- El/La titular de la concessió estarà obligat a satisfer les tarifes i preus vigents pels diferents 
serveis portuaris que li siguin prestats per Ports de la Generalitat. 
 

IV.- Ús i explotació del domini públic 
 
17-. USOS PERMESOS 
 
La concessió es destinarà a l'objecte previst en la condició primera. La concessionària no podrà 
destinar les instal·lacions en domini públic concedits ni les obres que s'hi executin a usos diferents 
dels expressats a la concessió. 
 
L'ampliació de l'ús a què està destinada aquesta concessió només es podrà referir a activitats de la 
mateixa naturalesa que les que són objecte de la concessió o complementàries d'aquesta, i haurà 
d'ésser aprovada per Ports de la Generalitat, que podrà aprovar un increment de les taxes i cànon de 
la concessió, si escau. 
 
La modificació de la destinació o finalitat de la concessió administrativa o d’elements d’aquesta, sense 
l’autorització de Ports de la Generalitat, serà causa d’extinció anticipada. 
 
18-. CONDICIONS RELATIVES A L’EXPLOTACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
 
18.1-. La concessionària gestionarà l'activitat de la concessió al seu risc i  ventura. Ports de la 
Generalitat en cap cas serà responsable de les obligacions contretes per la concessionària ni dels 
danys o perjudicis causats a tercers. 
 
18.2-. Tot el personal necessari per a l'explotació de la concessió serà per compte i a càrrec de la 
concessionària. Aquesta s’haurà de dotar dels elements de seguretat del personal que indiqui la 
legislació vigent, en especial la relativa a prevenció de riscos laborals. 
 
També seran al seu càrrec les despeses d'electricitat, aigua, servei telefònic, recollida d'escombraries, 
i qualsevol altre servei necessari per al desenvolupament de l'activitat, i totes les despeses que 
aquesta ocasioni, així com la contractació dels serveis, les escomeses i el pagament dels drets 
corresponents. 
 
18.3-. Durant la vigència de la concessió el seu o la seva titular no podrà realitzar cap modificació o 
ampliació de les obres no previstes en el projecte de construcció sense la prèvia autorització de Ports 
de la Generalitat. Les obres de manteniment, reparació i rehabilitació de la concessió, així com de les 
millora, també hauran de ser aprovades per Ports de la Generalitat. L'incompliment d'aquesta condició 
serà causa d’extinció anticipada per causa imputable al concessionari. 
 
19.- MANCA D’UTILITZACIÓ 
 
La manca d'utilització, durant un període d'un any de les obres i béns de domini públic concedits, serà 
causa d’extinció anticipada de la concessió si no respon a una causa justa. Correspon a Ports de la 
Generalitat en cada cas concret qualificar les causes al·legades per la concessionària per justificar la 
manca d'ús de les obres i bens concedits. Amb aquesta finalitat la concessionària queda obligat, 
abans que transcorri un any, a posar en coneixement de Ports de la Generalitat les circumstàncies 
que motiven la manca d'utilització. Si aquesta considera injustificada les causes al·legades per la 
concessionària, incoarà l'expedient d’extinció anticipada de la concessió per causa imputable a la 
concessionària. 
 
20.- CONDICIONS MEDIAMBIENTALS 
 
20.1.- El/la titular de la concessió ha d’adoptar les mesures de seguretat i de protecció mediambiental 
i de sostenibilitat oportunes. 
 
20.2.- Els abocaments de les aigües residuals i de les procedents de rentat de dipòsits o d’abocament 
superficial hauran de complir les normes vigents en matèria d'abocaments. Quan les instal·lacions no 
compleixin les normes aplicables, la concessionària estarà obligada a realitzar, en el termini que se 



 

                                                                                                                                                                                           

l'indiqui, les correccions necessàries fins que, a judici de l'autoritat competent, es compleixin les 
esmentades normes. 
 
20.3.- El/La titular ha d’adoptar la millor tecnologia disponible per al control de possibles fonts 
contaminants i comprometre’s a la millora contínua dels seus productes i processos. A tal fi, es 
recomana l’establiment d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i l’obtenció de les certificacions 
corresponents, tant en matèria de qualitat com de medi ambient. 
 
20.4.- El/La titular ha d’enviar periòdicament a Ports de la Generalitat tota la documentació que 
consideri pertinent per al coneixement del seu estat ambiental, i en especial, la que hagi d’enviar a les 
administracions públiques (Ajuntament, Departaments de la Generalitat de Catalunya,...) en virtut del 
compliment de la legislació, així com també una còpia dels resultats de les auditories, declaracions 
ambientals, incidències i d’altres, que tramitin amb motiu de la seva política i gestió ambiental, per a 
l’establiment de polítiques ambientals d’interès comú. 
 
20.5.- Ports de la Generalitat pot sol·licitar tota la informació, inspeccions, auditories, controls i 
anàlisis que consideri convenients a fi de comprovar que es compleixen correctament totes les 
exigències legals citades anteriorment. Es recomana que el/la titular instal·li els seus propis sistemes 
d’autoavaluació i anàlisi en continu de les possibles fonts contaminants. 
 
20.6.- En un marc de cooperació ambiental, Ports de la Generalitat i el/la titular de la concessió es 
comprometen a intercanviar la informació, la formació i les experiències, en ordre a la millora contínua 
del medi ambient portuari. En aquest mateix sentit, es podran portar a terme iniciatives d’actuació 
ambiental conjunta a proposta de qualsevol membre de la comunitat portuària. 
 
21.- PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
El/La titular acreditarà davant Ports de la Generalitat la subscripció d’una pòlissa de responsabilitat 
civil general, de danys i perjudicis a tercers, que cobreixi suficientment la instal·lació concessionada i 
les conseqüències que es puguin derivar de la mateixa, degudament complimentada, amb companyia 
asseguradora de reconeguda solvència, quedant obligat al pagament de les primes corresponents per 
tot el termini de vigència. 
 
22.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
 
El/La titular de la concessió i el personal afectat haurà de conèixer el pla d’autoprotecció del port 
(PAU) corresponent i el protocol d’actuació a seguir en el cas d’emergència. 
 
La concessionària ha de recollir els risc ambientals en el seu Pla d’emergències, juntament amb les 
classes de risc i els mitjans per combatre els diferents tipus d’incidència. Recollirà, igualment, les 
relacions amb els plans d’emergència portuari (PAU), territorial i nacional. Sense perjudici de les 
enviades a d’altres departaments, haurà d’enviar al menys un pla d’emergències, juntament amb les 
anotacions que cregui convenients, a Ports de la Generalitat.  
 

V.- Transmissió i altres canvis relatius a la titularitat de la concessió 
 
23.- De conformitat amb el que disposa l'article 83.1 de la LPC , la concessionària podrà transmetre 
per actes "inter vivos" la concessió atorgada, prèvia autorització expressa de Ports de la Generalitat, i 
s'entendrà que qui se subrogui en els seus drets assumirà també les obligacions que s'imposin en les 
clàusules d'aquesta concessió. Ports de la Generalitat podrà exercir els drets de tempteig i retracte. 
La transmissió de la concessió sense autorització prèvia de Ports de la Generalitat serà causa 
d’extinció anticipada de la concessió.  
 
24.- Si s’escau, l’entitat titular de la concessió administrativa haurà de notificar a Ports de la 
Generalitat, amb caràcter previ a la seva formalització, qualsevol canvi o modificació que afecti la 
composició de l’accionariat o  dels socis promotors de l’entitat concessionària que suposi l’entrada de 
terceres persones en l’explotació de la concessió. Ports de la Generalitat podrà oposar-s’hi mitjançant 
un acord motivat quan consideri que pot afectar la correcta explotació de la concessió.  
 



 

                                                                                                                                                                                           

Quan la persona jurídica titular d'una concessió es transformi, es fusioni amb una altra o s'escindeixi, 
es considerarà que s'ha produït un canvi de titularitat, essent per tant necessària l'autorització 
expressa a què es refereix en la vint-i-tresena.  
 
Si la societat titular canvia únicament de denominació social, només estarà obligada a notificar-ho a 
Ports de la Generalitat. 
 
25.- En cas de defunció del/de la titular de la concessió, els seus causahavents, a títol d'herència o 
llegat, es podran subrogar en els drets d'aquell en el termini d'un any. Transcorregut aquest termini 
sense manifestació expressa a Ports de la Generalitat, s'entendrà que renuncien a la concessió. Si 
fossin diversos hereus, aquests designaran un representant a efectes de les relacions entre la 
comunitat hereditària i Ports de la Generalitat. 
 

VI.- Constitució d’hipoteques i gravàmens 
 
26.- La constitució d'hipoteques o d’altres drets de garantia sobre els drets i obligacions dimanants de 
les concessions, així com el seu eventual embargament, requerirà en tots els casos l'autorització 
prèvia de Ports de la Generalitat. Serà causa d’extinció anticipada la seva constitució sense 
autorització prèvia de Ports de la Generalitat.  
 
En el supòsit d'adjudicació de la concessió mitjançant execució judicial, Ports de la Generalitat podrà 
exercir el dret de retracte en el termini de tres mesos a comptar des del moment en què tingui 
coneixement de l'adjudicació. 
 
El/la titular de la concessió resta obligat a comunicar a Ports de la Generalitat la cessió d’ús de 
determinats elements o de l’explotació total o parcial de la concessió. 
 
 

VII.- Extinció de la concessió 
 
27-. És causa d’extinció de la concessió l’acabament del termini de la concessió 
 
28.- En el termini de quinze (15) dies, a partir de la data de venciment d’aquest títol, el seu o la seva 
titular haurà de retirar els materials i equips de la seva propietat, aixecar les instal·lacions o restaurar 
la realitat física alterada, reposant el domini públic ocupat al seu estat anterior. En cas de no retirar-se 
en aquest termini, ho farà amb càrrec al/a la titular. Del compliment d’aquesta obligació respondrà el 
dipòsit constituït a l’efecte. 
 
29.- En el supòsit d'extinció per venciment del termini concessional, les instal·lacions es lliuraran 
gratuïtament i sense càrregues a Ports de la Generalitat en la data de venciment, en estat de 
conservació i funcionament adequats, i la concessionària podrà retirar aquells elements que no 
figuren en l'acta de reconeixement aixecada, sempre que no estiguin units de manera fixa a l'immoble 
i amb això no es produeixi transgressió ni deteriorament d'aquest. 
 
De la recepció per part de Ports de la Generalitat de les instal·lacions, s'aixecarà la corresponent acta 
de lliurament en presència de la concessionària si hi comparegués. En l'acta s'indicarà l'estat de 
conservació dels béns revertits, especificant, si escau, els deterioraments que presentin. 
 
Si existissin deterioraments, l'acta servirà de base per instruir el corresponent expedient, en el qual es 
concretarà l'import de les reparacions necessàries que s'exigirà a la concessionària. Si aquest no 
complís aquesta obligació, s'utilitzarà, si cal, el procediment d’execució subsidiària, de conformitat 
amb el que disposen els articles 95 i 98 de la Llei 30/1992. 
 
Abans de l’abandonament definitiu de l’espai atorgat, el/la titular l’ha de deixar en les mateixes 
condicions en què li va ser lliurat, així com a retirar tots els residus, especialment aquella a què fa 
referència l’article 27 i relacionats de la Llei 10/1998, pel qual es dicten les normes de 
descontaminació de sòls. Prèviament a dit abandonament, s’ha d’enviar un informe a Ports de la 
Generalitat en què consti les condicions de l’abandonament i els informes tècnics que consideri 
necessaris per demostrar el bon estat de l’espai ocupat. 
 



 

                                                                                                                                                                                           

30.- Són causes d’extinció anticipada de la concessió: 
 
a) El rescat de la concessió per l’Administració.  
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.  
c) El  mutu  acord  entre Ports de la Generalitat i el concessionari. 
d) Revisió d’ofici en els supòsits previstos en la legislació vigent. 
e) Revocació de les concessions per alteració dels supòsits físics existents en el moment de 

l'atorgament, quan no sigui possible la modificació del títol. 
f) Renúncia de la concessionària acceptada per Ports de la Generalitat, sempre que no tingui 

incidència negativa sobre el domini portuari o la seva utilització, o causi perjudicis a tercers. 
g) Extinció de la concessió de servei públic del que el títol demanial resta vinculat. 
h) Caducitat 
i) Les  altres  causes  que  d'acord  amb  la legislació de contractes  es determinin i les que 

s'estableixin en el plec de condicions. 
 
31.- Són causes d’extinció anticipada per causa imputable a la concessionària:  
 
a) Incompliment de qualsevol de les condicions o prescripcions en virtut de les quals de li va atorgar 

la concessió o qualsevol de les disposicions legals vigents en matèria portuària que comporta la 
resolució de la concessió.  

b) La manca de pagament de les taxes i cànon per un termini superior a un any. 
c) La manca d'utilització de les obres i instal·lacions concessionats per un termini superior a un any, 

quan no obeeixi a causa justa. 
d) La realització d'obres en el domini públic portuari sense autorització de l'administració portuària. 
e) La modificació de la destinació o finalitat de la concessió administrativa, o d'elements d'aquesta, 

sense l'autorització de l'administració portuària.  
f) La transmissió de la concessió sense autorització prèvia de l'administració portuària.  
g) La constitució d'hipoteques o altres drets de garantia sobre els drets i obligacions dimanants de la 

concessió administrativa, sense autorització de l'administració portuària. 
 
En aquests casos, Ports de la Generalitat ha d’advertir a la concessionària de l’existència d’un 
incompliment que pot donar lloc a la resolució de la concessió. La concessionària ha de corregir la 
situació irregular dins del termini i en els termes indicats per l’administració. Posteriorment es durà a 
terme la tramitació prevista als articles 45 i següents del Reglament de la llei portuària.  
 
En qualsevol cas, l’extinció per causa imputable a la concessionària comporta en tots els casos la 
pèrdua de les garanties constituïdes. 
 
32.- Són causes de caducitat: 
 
a) Alteració de la finalitat del títol. 
b) La invasió del domini públic portuari no atorgat. 
c) La no consignació del dipòsit previst a la condició sisena. 
d) L'arrendament de la concessió, llevat que es trobi expressament previst en el títol concessional i 

sigui prèviament autoritzat per Ports de la Generalitat. 
 
L'expedient de caducitat de la concessió es tramitarà d'acord amb allò que estableixen les 
disposicions vigents sobre la matèria, i en tots els casos comportarà la pèrdua de la fiança definitiva i, 
si escau, del dipòsit constituït. 
 
33-. A l'extinció de la concessió Ports de la Generalitat prendrà possessió de les obres i instal·lacions, 
podent obtenir de les empreses subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas i telefonia, la 
suspensió dels subministraments. 
 
34-. Quan per extinció de la concessió es produeixi la reversió, quedaran extingits automàticament els 
drets reals o personals que poguessin exercir terceres persones sobre el domini públic concedit i 
sobre les obres i instal·lacions objecte de la reversió. Ports de la Generalitat no assumirà els 
contractes de treball que hagués concertat la concessionària per a l'exercici de la seva activitat 
empresarial, sense que es pugui entendre de cap manera que la reversió implica la successió 



 

                                                                                                                                                                                           

d'empresa prevista a l'article 44 del text refós de Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. 
 
 

VIII.- Sancions 
 
35-. L'incompliment de les condicions de la concessió, sens perjudici de la seva caducitat, podrà ser 
constitutiu d'infracció, de conformitat amb el que preveu el Llibre IV, Títol II, de la LPC. 
 
El/La titular de la concessió podrà ser sempre sancionat per les infraccions que s'estableixin a la Llei 
5/1998 abans esmentada, amb independència d'altres responsabilitats que, si fos procedent, serien 
exigibles i de la seva caducitat, si escau. 
 
Les infraccions seran sancionades prèvia instrucció de l'expedient administratiu, en la forma 
establerta en la legislació reguladora del procediment administratiu. 
 
 

Prescripcions tècniques 
 
- El concessionari haurà de dur a terme les actuacions següents: 
 

- Adequar-se a les prescripcions del planejament vigent. 
- Presentar un projecte d’obres menors de les instal·lacions, si s’escau. 
- Realitzar les connexions del subministrament d’electricitat que s’escaigui amb les companyies 

pertinents, les quals hauran d’estar convenientment legalitzades. 
- Legalitzar les instal·lacions: llum, aigua, clavegueram, etc. 
- Revisió de la instal·lació elèctrica d’acord amb la nova activitat. La legalització que consta és 

BTD204/687058/10 del 29 de març de 2010. 
 
-  Abans d’iniciar l’activitat, el concessionari haurà de presentar un pla de gestió de residus i 

adequació a les instal·lacions de recollida. 
 
- En el marc dels plans de control d’activitats, periòdicament es farà una vigilància i control de les 

mesures ambientals adoptades i del compliment del plec de clàusules pel titular de la concessió en 
compliment de la normativa vigent.  

 
- Amb motiu de cooperar en la millora de la prevenció de riscos laborals i d’acord amb l’article 24 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, desenvolupat reglamentàriament pel Reial Decret 
171/2004, caldrà fer un intercanvi de la informació dels riscos de les activitats de les empreses 
concurrents en el mateix centre de treball. 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                           

ANNEX NÚM. 4 
 

PLANEJAMENT I NORMATIVA 
 

 
Article 20. Normes de regulació de la dàrsena pesquera (clau b) 
 

1. La zona destinada a activitats pesqueres és l’espai  d’aquest Pla Especial destinat a 
acollir les operacions derivades de l’activitat pesquera, com atracada, càrrega i 
descàrrega dels vaixells, distribució i organització, comercialització a l’engròs de la 
pesca i petites reparacions d’eines i xarxes. 

 
2. La regulació de l’edificació en la zona vindrà determinada pels paràmetres generals i 

diferencials per l’edifici de la llotja i per les casetes d’eines de pesca, següents: 
 

a) Índex d’edificabilitat neta zonal: 0,05 m2 de sostre/m2 de sòl de la superfície de terra 
 
b) L’edifici de la llotja es correspon al projecte executiu aprovat per Ports de la Generalitat, 
que s’acompanya en els plànols d’ordenació d’aquest Pla Especial. Els paràmetres 
urbanístics que determinen la seva modificació o ampliació posterior són:  

- Grandària màxima del conjunt total edificat : 3.000 m2 

- Alineació de façana: paral·lela al moll del front urbà 
- Altura màxima de 6.5 m corresponent a planta baixa i pis 

 
c) Les casetes per a eines tindran una disposició alineada paral·lela al espigó de la pesca, 
o als molls de la dàrsena. Els paràmetres que determinen la composició del conjunt són: 

-.Composició de l’edificació en alineació contínua  
- Longitud màxima del conjunt: 150 m 
- Profunditat edificable: 6 m. en els supòsit de dues façanes d’accés i 3,5 m en 

el d’una façana 
- Altura reguladora: 3 m 

 
3. Els usos admesos són els propis del sector pesquer, el comercial a l’engròs dels 

productes de la pesca, la fabricació i emmagatzematge de gel i altres activitats auxiliars 
derivats de les petites reparacions de xarxes i eines, serveis higiènics, etc. 

 
4. S’admet com a ús complementari el d’aparcament de vehicles lligats a l’activitat 

pesquera, tan sols en el sector reservat per aquest fi en el Pla Especial. 
 
5. La dàrsena pesquera podrà tancar-se respecte al passeig Marítim amb elements  de 

mobiliari urbà que únicament puguin impedir el pas de vehicles. En la línia de les 
edificacions llotja-fàbrica de gel s’admet altres tipus de tancament que puguin cloure 
el recinte en hores nocturnes. 

 



 

                                                                                                                                                                                           

 
 
  



 

                                                                                                                                                                                           

 
ANNEX 5 
 
PLÀNOL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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