
  

 

      
Annex: Pla d’inversions 

Aquest document incorpora el detall de les 

inversions a realitzar per port, tipologia, 

procedència, descripció i plànols 
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Zona Portuària Nord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022

NORD 2.270.000 2.470.000 2.625.000 3.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Inversió PGC en la Zona Portuària Nord per 
anualitat

 Alt Empordà 

 LLANÇÀ EL PORT DE LA SELVA ROSES L'ESTARTIT L'ESCALA 

 I.PGC I.P I.PGC I.P I.PGC I.P I.PGC I. AOP I.P I.PGC I.P 

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat dels ports 150.000   200.000   350.000         200.000   

Grup 2: Inversions de caire comercial                       

Grup 3: Inversions de sostenibilitat ecològica i eficiència energètica 50.000   150.000   125.000   40.000     190.000 30.000 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer     225.000 100.000 40.000 40.000           

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva   4.900.000             1.500.000     

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 30.000 1.400.000 400.000   40.000   1.800.000 2.000.000 300.000  85.000   

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic           2.000.000          

Total general 230.000 6.300.000 975.000 100.000 555.000 2.040.000 1.840.000 2.000.000 1.800.000 475.000 30.000 

 Baix Empordà La Selva 
Total Zona Portuària Nord 

 
PALAMÓS SANT FELIU DE GUÍXOLS BLANES 

 I.PGC I.PGC I. AOP I.P I.PGC I. AOP I.P I.PGC I. AOP I.P 

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat dels ports 3.800.000 200.000           4.900.000     

Grup 2: Inversions de caire comercial 315.000             315.000     

Grup 3: Inversions de sostenibilitat ecològica i eficiència energètica 180.000 40.000     40.000     815.000   30.000 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 200.000 150.000     875.000 75.000 75.000 1.490.000 75.000 215.000 

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva                   6.400.000 

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori  100.000 85.000   1.000.000 305.000     2.845.000 2.000.000 2.700.000 

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic    200.000 2.100.000        200.000 4.100.000 

Total general 4.595.000 475.000 200.000 3.100.000 1.220.000 75.000 75.000 10.365.000 2.275.000 13.445.000 
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Llançà 
 

 

 I.PGC I. Privada  

LLANÇÀ 230.000 6.300.000 

Grup 1 150.000  

Reforç escullera zona de la Gola 150.000  

Grup 3 50.000  

Adquisició de mòduls d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines 20.000  

Millora d'elements d'emergència i la seva senyalització 30.000  

Grup 5  4.900.000 

Edificacions de suport a la nàutica esportiva  1.400.000 

Remodelació dàrsena esportiva  3.500.000 

Grup 6 30.000 1.400.000 

Adequació edifici de serveis 30.000  

Adequació espai de La Gola  400.000 

Passeig Marítim i Plaça del Port  1.000.000 

Total general 230.000 6.300.000 

 

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat de cada port com a infraestructura per al recer 

d’embarcacions i per l’adequació al canvi climàtic 

 
1. Reforç escullera zona de la Gola 

 
Descripció Reforç de l’escullera que protegeix la zona d’aparcament de la Gola, degut a la 

pèrdua i la fragmentació del material existent produïts pels temporals de Llevant. 

Anualitat 2022 

Inversió 150.000 € 

 Inversió Ports Generalitat 

 

Grup 3: Inversions d’eficiència energètica y mitigació del canvi climàtic 

 
2. Adquisició de mòduls d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines 

 
Descripció Instal·lació dels equipaments necessaris per la correcta gestió dels residus generats 

per embarcacions. 

Anualitat 2022 

Inversió 20.000 € 

 Inversió Ports Generalitat 
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3. Millora d'elements d'emergència i la seva senyalització 
 
Descripció Seguint el Pla de seguretat per tal de prevenir o donar resposta als accidents de 

qualsevol tipus, s’impulsarà l’actualització de les instal·lacions i els sistemes de 

protecció. 

Anualitat 2022 

Inversió 30.000 € 

 Inversió Ports Generalitat 

 

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 

 
4. Remodelació dàrsena esportiva 

 
Descripció Obres derivades de la nova concessió per l’explotació de la dàrsena esportiva del port.  

Anualitat 2019 i 2020  

Inversió 3.500.000 € 

Inversió privada 

5. Edificacions de suport a la nàutica esportiva 
 

Descripció Obres d’edificació derivades de la nova concessió per a l’explotació de la dàrsena 

esportiva del port. 

Anualitat 2020 i 2021 

Inversió 1.400.000 € 

 Inversió privada 

 

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 

 

6. Adequació edifici de serveis 
  
Descripció Adequació de l’edifici de serveis per optimitzar els serveis d’atenció als operadors 

portuaris i als ciutadans. 

Anualitat 2019 

Inversió 30.000 € 

 Inversió Ports Generalitat 

7. Adequació Espai Gola 
 
Descripció Obres d’adequació urbanística de la zona de la Gola i el seu aparcament definint un 

espai ciutadà, derivades de la nova concessió per a l’explotació de la dàrsena 

esportiva del port. 

Anualitat 2021 

Inversió 400.000 € 

 Inversió privada 
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8. Passeig marítim i Plaça del Port 
 

Descripció Obres d’urbanització amb la intenció de potenciar la relació del port amb l’entorn 

urbà immediat, enllaçant la plaça del port amb el passeig marítim, afavorint l’accés 

dels vianants a la zona de servei portuària, derivades de la nova concessió atorgada 

per a l’explotació de la dàrsena esportiva del port. 

Anualitat 2021 

Inversió 1.000.000 € 

 Inversió privada 
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El Port de la Selva 
 

 I.PGC I. Privada  

EL PORT DE LA SELVA 975.000 100.000 

Grup 1 200.000  

Dragat moll de la Timba 100.000  

Reducció agitació interior de la dàrsena 100.000  

Grup 3 150.000  

Adequació instal·lacions de subministrament d'aigua i b.t. 100.000  

Adquisició de mòduls d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines 20.000  

Millora d'elements d'emergència i la seva senyalització 30.000  

Grup 4 225.000 100.000 

Adequació edificacions dic de recer 100.000 100.000 

Pavimentació esplanada Moll Tester, vial pesca i adequació torretes 125.000  

Grup 6 400.000  

Urbanització J.V. Foix zona d'accés al port 400.000  

Total general 975.000 100.000 

 

 

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat de cada port com a infraestructura per al recer 

d’embarcacions i per l’adequació al canvi climàtic 

 

1. Reducció agitació interior dàrsena 
 

Descripció Instal·lació d’elements atenuadors de l’onatge per la protecció de la dàrsena interior. 

Anualitat 2022 

Inversió 100.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 

2. Dragat moll de la Timba 

 
Descripció Restitució de calats per assegurar l’operativitat del moll de la Timba mitjançant el 

dragat del fons marí. 

Anualitat 2022 

Inversió 100.000 € 

 Inversió Ports Generalitat 
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Grup 3: Inversions d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic 

 

3. Adquisició de mòduls d’aspiració i tractament d’aigües residuals i de sentines 
 

Descripció Instal·lació dels equipaments necessaris per a la correcta gestió dels residus generats 

per embarcacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

4. Adequació instal·lacions de subministrament d’aigua i b.t. 
 

Descripció Instal·lació dels equipaments necessaris per a la correcta gestió dels residus generats 

per embarcacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 100.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

5. Millora d’elements d’emergència i la seva senyalització  
 

Descripció Actuacions destinades a millorar la gestió de l’aigua, impulsar l’ús d’energies 

renovables, adequar espais habilitats per a la gestió de residus, implementar 

comptadors elèctrics gestionats per IP, etc.. 

Anualitat    2022 

Inversió                 30.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 

 
6. Adequació edificacions dic de recer  

 
Descripció Reforma dels edificis de serveis existents en el dic d’abric per assegurar la seva 

funcionalitat i posar-los en valor per generar futures ocupacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 200.000 € 

Inversió Ports Generalitat (50 %) i Inversió privada (50 %) 

7. Pavimentació esplanada moll tester, vial pesquer i adequació torretes 
 

Descripció Pavimentació del vial pesquer i de l’esplanada de treball del Moll Tester per 

regularitzar la rasant i assegurar la seva funcionalitat i renovació de les torretes de 

serveis. 

Anualitat    2022 

Inversió                 125.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
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Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 

 

8. Urbanització Avinguda J.V. Foix 
 

Descripció Adequació de l’avinguda J.V. Foix, per a millorar la integració de les terrasses existents 

amb la viabilitat rodada i l’accessibilitat dels vianants. 

Anualitat    2019 

Inversió                 400.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
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Roses 
 

 I.PGC I. Privada  

ROSES 555.000 2.040.000 

Grup 1 350.000  

Dragat moll de ribera 100.000  

Reforç dic de recer i adequació passeig 250.000  

Grup 3 125.000  

Adequació instal·lacions de subministrament d'aigua i b.t. 75.000  

Adquisició de mòduls d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines 20.000  

Millora d'elements d'emergència i la seva senyalització 30.000  

Grup 4 40.000 40.000 

Cobert de caixes 40.000 40.000 

Grup 6 40.000  

Adequació serveis eix central 40.000  

Grup 7  2.000.000 

Remodelació zona tècnica drassanes  2.000.000 

Total general 555.000 2.040.000 

 

 

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat de cada port com a infraestructura per al recer 

d’embarcacions i per l’adequació al canvi climàtic 

 

1. Reforç dic de recer i adequació passeig 
 

Descripció Adequació del parament vertical interior d’escullera del dic de recer i urbanització del 

vial del dic, posant en valor un nou itinerari públic. 

Anualitat    2021 

Inversió                 250.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 
2. Dragat moll de ribera 

 
Descripció Recuperació del calat de la zona del moll de ribera. 

Anualitat    2022 

Inversió                 100.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
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Grup 3: Inversions d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic 

 
3. Adquisició de mòduls d’aspiració i tractament d’aigües residuals i de sentines 

 
Descripció Instal·lació dels equipaments necessaris per la correcta gestió dels residus generats per 

embarcacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 
4. Adequació instal·lacions de subministrament d’aigua i b.t. 
 
Descripció Adequació de les xarxes d’aigua i llum amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions i 

els seus equips de mesura, facilitant que les companyies distribuïdores prestin el servei 

directament als usuaris. 

Anualitat    2020 

Inversió                 75.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 
5. Millora d’elements d’emergència i la seva senyalització  
 
Descripció Seguint el pla de seguretat per tal de prevenir o donar resposta als accidents de qualsevol 

tipus, s’impulsarà l’actualització de les instal·lacions i els sistemes de protecció. 

Anualitat    2022 

Inversió                 30.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 

 

6. Cobert de caixes  
 
Descripció Construcció d’un cobert de caixes amb destí a l’activitat pesquera per a reubicar les 

instal·lacions actuals  

Anualitat    2020 

Inversió                 80.000 € 

Inversió Ports Generalitat (50 %) i Inversió privada (50 %) 
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Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 

 

7. Adequació serveis eix central 
 

Descripció Adequació de l’eix central com element vertebrador de l’entrada al port, millorant serveis 

i paviments. 

Anualitat    2019 

Inversió                 40.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 

 

8. Remodelació zona tècnica drassanes 
 

Descripció Reforçar molls que conformen l’escar, pavimentar la seva esplanada i creació de noves 

zones de treball 

Anualitat    2019 

Inversió                 2.000.000 € 

Inversió privada 
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L’Escala 
 

 I.PGC I. Privada  

L'ESCALA 475.000 30.000 

Grup 1 200.000  

Reducció agitació interior de la dàrsena 200.000  

Grup 3 190.000 30.000 

Adequació instal·lacions de subministrament d'aigua i b.t. 150.000 30.000 

Adquisició de mòduls d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines 20.000  

Millora d'elements d'emergència i la seva senyalització 20.000  

Grup 6 85.000  

Pavimentació aparcament llambordes i vorera 85.000  

Total general 475.000 30.000 

 

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat de cada port com a infraestructura per al recer 

d’embarcacions i per l’adequació al canvi climàtic 

 

1. Reducció agitació interior de la dàrsena 
 

Descripció Instal·lació d’elements atenuadors de l’onatge per a la protecció de la dàrsena interior. 

Anualitat    2021 

Inversió                 200.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 3: Inversions d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic 

 

2. Adquisició de mòduls d’aspiració i tractament d’aigües residuals i de sentines 
 

Descripció Instal·lació dels equipaments necessaris per la correcta gestió dels residus generats per 

embarcacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 

3. Adequació instal·lacions de subministrament d’aigua i b.t. 
 
Descripció Adequació de les xarxes d’aigua i llum amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions i 

els seus equips de mesura, facilitant que les companyies distribuïdores prestin el servei 

directament als usuaris. 

Anualitat    2020 

Inversió                 180.000 € 

Inversió Ports Generalitat (83 %) i Inversió privada (17 %) 
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4. Millora d’elements d’emergència i la seva senyalització  
 
Descripció Seguint el pla de seguretat per tal de prevenir o donar resposta als accidents de qualsevol 

tipus, s’impulsarà l’actualització de les instal·lacions i els sistemes de protecció. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 

 
5. Pavimentació aparcament llambordes i vorera 

 
Descripció Reposició de paviments, adequació urbanística de l’entorn. 

Anualitat    2022 

Inversió                 85.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
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L’Estartit 
 

 I.PGC I. AOP I. Privada  

L'ESTARTIT 1.840.000 2.000.000 1.800.000 

Grup 3 40.000   

Adquisició de mòduls d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines 20.000   

Millora d'elements d'emergència i la seva senyalització 20.000   

Grup 5   1.500.000 

Remodelació dàrsena esportiva   1.500.000 

Grup 6 1.800.000 2.000.000 300.000 

Urbanització passeig marítim 1.800.000 2.000.000 300.000 

Total general 1.840.000 2.000.000 1.800.000 

 

Grup 3: Inversions d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic 

 
1. Adquisició de mòduls d’aspiració i tractament d’aigües residuals i de sentines 

 
Descripció Instal·lació dels equipaments necessaris per la correcta gestió dels residus generats per 

embarcacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

2. Millora d’elements d’emergència i la seva senyalització  
 
Descripció Seguint el pla de seguretat per tal de prevenir o donar resposta als accidents de qualsevol 

tipus, s’impulsarà l’actualització de les instal·lacions i els sistemes de protecció. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 

 

3. Remodelació dàrsena esportiva 
 

Descripció Dotar les instal·lacions portuàries de nous serveis, impulsar l'esport formatiu i millorar 

els accessos i la integració port/municipi amb la urbanització i ampliació de la zona de 

transició entre l'Agrupació Nàutica Llevantina i l'inici del dic de Garbí. 

Anualitat              2019 i 2020  

Inversió                 1.500.000 € 

Inversió privada 
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Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 

 
4. Urbanització del passeig marítim  

 
Descripció Dotar al Passeig Marítim de l’Estartit d’una nova urbanització que fomenti i faciliti el 

desenvolupament de tots els usos alhora que passi el port a ser una part integrant de la 

ciutat, eliminant al màxim possible les barreres arquitectòniques. 

Anualitat    2021 i 2022 

Inversió                 4.100.000 € 

Inversió Ports Generalitat (44 %), Altres organismes públics (49 %) i Inversió privada (7 %) 
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Palamós 
 

 I.PGC 

PALAMÓS 4.595.000 

Grup 1 3.800.000 

Adequació talussos 200.000 

Projecte de reposició dels blocs de formigó i adequació del dic de recer 3.600.000 

Grup 2 315.000 

Adequació esplanada posterior magatzem Pedrera 70.000 

Ampliació instal·lacions Schengen 245.000 

Grup 3 180.000 

Adequació instal·lacions de subministrament d'aigua i b.t. 140.000 

Adquisició de mòduls d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines 20.000 

Millora d'elements d'emergència i la seva senyalització 20.000 

Grup 4 200.000 

Adequació estructural llotja i paviment 200.000 

Grup 6 100.000 

Ampliació edifici serveis 100.000 

Total general 4.595.000 

 

 

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat de cada port com a infraestructura per al recer 

d’embarcacions i per l’adequació al canvi climàtic 

 

1. Reposició els blocs de formigó i adequació del dic de recer 
 
Descripció Recreixement del mur espatller, reforç amb escullera i blocs de formigó del talús exterior 

del dic de recer, per tal de disminuir els cabals d’ultrapassament que pateix en 

l’actualitat. 

Anualitat    2019 i 2020 

Inversió                 3.600.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 
2. Adequació talussos 
 

Descripció Estabilització de talussos de gran alçada i pendent amb l’objectiu de garantir la seguretat 

de les instal·lacions i dels usuaris del port. 

Anualitat    2022 

Inversió                 200.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
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Grup 2: Inversions de caire comercial 

 
3. Adequació esplanada posterior magatzem pedrera  

 
Descripció Reposició de paviments i adequació de l’esplanada posterior dels magatzems de la 

Pedrera  

Anualitat    2022 

Inversió                 70.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 
4. Ampliació instal·lacions Schengen 

 
Descripció Instal·lació dels elements i serveis necessaris per a la dotació al port dels serveis com a 

punt d’entrada de mercaderies i espai marítim Schengen. 

Anualitat    2020 

Inversió                 245.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

 

Grup 3: Inversions d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic 

 

5. Adquisició de mòduls d’aspiració i tractament d’aigües residuals i de sentines 
 

Descripció Instal·lació dels equipaments necessaris per la correcta gestió dels residus generats per 

embarcacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

6. Adequació instal·lacions de subministrament d’aigua i b.t. 
 
Descripció Adequació de les xarxes d’aigua i llum amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions i 

els seus equips de mesura, facilitant que les companyies distribuïdores prestin el servei 

directament als usuaris. 

Anualitat    2021 

Inversió                 140.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
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7. Millora d’elements d’emergència i la seva senyalització  
 
Descripció Seguint el pla de seguretat per tal de prevenir o donar resposta als accidents de qualsevol 

tipus, s’impulsarà l’actualització de les instal·lacions i els sistemes de protecció. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 

 
8. Adequació estructural llotja i paviment 
 

Descripció Millora estructural de l’edifici de la llotja i dotació de resines al paviment de la zona de 

comercialització del peix. 

Anualitat    2020 

Inversió                 200.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 

 

9. Ampliació edifici serveis 
 

Descripció Adequació de l’edifici de Ports de la Generalitat per ampliar les dependències interiors i 

millorar la seva distribució. 

Anualitat    2022 

Inversió                 100.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
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Sant Feliu de Guíxols 
 

 I.PGC I. AOP I. Privada  

SANT FELIU DE GUÍXOLS 475.000 200.000 3.100.000 

Grup 1 200.000   

Adequació talussos 200.000   

Grup 3 40.000   

Adquisició de mòduls d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines 20.000   

Millora d'elements d'emergència i la seva senyalització 20.000   

Grup 4 150.000   

Adequació llotja i trasllat casetes pescadors 150.000   

Grup 6 85.000  1.000.000 

Remodelació Zona E   1.000.000 

Urbanització carrer Cristòfol Colom 85.000   

Grup 7  200.000 2.100.000 

Endegament riera zona escar  200.000 100.000 

Marina Seca   2.000.000 

Total general 475.000 200.000 3.100.000 

 

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat de cada port com a infraestructura per al recer 

d’embarcacions i per l’adequació al canvi climàtic 

 
1. Adequació talussos 

 
Descripció Estabilització de talussos de gran alçada i pendent amb l’objectiu de garantir la seguretat 

dels usuaris del camí d'accés a cala Jonca que transcorre dins Ia zona portuària 

Anualitat    2022 

Inversió                 200.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 

Grup 3: Inversions d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic 

 
2. Adquisició de mòduls d’aspiració i tractament d’aigües residuals i de sentines 

 
Descripció Instal·lació dels equipaments necessaris per la correcta gestió dels residus generats per 

embarcacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
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3. Millora d’elements d’emergència i la seva senyalització  
 
Descripció Seguint el pla de seguretat per tal de prevenir o donar resposta als accidents de qualsevol 

tipus, s’impulsarà l’actualització de les instal·lacions i els sistemes de protecció. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 

 
4. Adequació llotja i trasllat casetes pescadors 
 

Descripció Adequació de l’edifici de la llotja, especialment pel que fa a revestiments, tancaments i 

aïllaments i trasllat de les casetes de pescadors. 

Anualitat    2021 

Inversió                 150.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 

 
5. Urbanització carrer Cristòfol Colom 

 

Descripció Adequació del tram de carrer Cristòfol Colom per garantir la seva accessibilitat. 

Anualitat    2021 

Inversió                 85.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

6. Remodelació de la zona E 
 

Descripció Urbanització i renovació paviments i dotació de noves edificacions en la zona 

anomenada E del Pla Especial  

Anualitat    2021 

Inversió                 1.000.000 € 

Inversió privada 
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Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 

 

7. Endegament riera zona escar 
 

Descripció Millora de l’endegament existent de la zona tècnica amb l’objectiu de millorar la seva 

explotació  

Anualitat    2019 

Inversió                 300.000 € 

Altres organismes públics (67 %) i Inversió privada (33%) 

8. Marina seca 
 
Descripció Creació d’una marina seca per dotar de més serveis el port  

Anualitat    2019 

Inversió                 2.000.000 € 

Inversió privada 
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Blanes 
 

 I.PGC I. AOP I. Privada  

BLANES 1.220.000 75.000 75.000 

Grup 3 40.000   

Adquisició de mòduls d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines 20.000   

Millora d'elements d'emergència i la seva senyalització 20.000   

Grup 4 875.000 75.000 75.000 

Rehabilitació i millora antiga llotja 75.000 75.000 75.000 

Substitució coberta llotja confraria i magatzems complementaris 800.000   

Grup 6 305.000   

Urbanització vial i explanada portuària 305.000   

Total general 1.220.000 75.000 75.000 

 

Grup 3: Inversions d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic 

 

1. Adquisició de mòduls d’aspiració i tractament d’aigües residuals i de sentines 
 

Descripció Instal·lació dels equipaments necessaris per la correcta gestió dels residus generats per 

embarcacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

2. Millora d’elements d’emergència i la seva senyalització  
 
Descripció Seguint el pla de seguretat per tal de prevenir o donar resposta als accidents de qualsevol 

tipus, s’impulsarà l’actualització de les instal·lacions i els sistemes de protecció. 

Anualitat    2022 

Inversió                 20.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 

 

3. Rehabilitació i millora antiga llotja 
 

Descripció Reforma de l’edifici existent per assegurar la seva funcionalitat i posar-lo en valor per 

generar futures ocupacions. 

Anualitat    2022 

Inversió                 225.000 € 

Inversió Ports Generalitat (33,3 %), Altres organismes públics (33,3 %) i Inversió privada (33,3 %) 
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4. Substitució coberta llotja confraria i magatzems complementaris 
 

Descripció Substitució de la coberta de la llotja que presenta problemes estructurals i d’aïllament i 

adequació de magatzems complementaris. 

Anualitat    2021 

Inversió                 800.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 

 
5. Urbanització vial i esplanada portuària 
 

Descripció Pavimentació d’esplanada i vial portuari per garantir la seva accessibilitat i millorar la 

integració port-ciutat  

Anualitat    2022 

Inversió                 305.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
  






