
  

 

      
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 Sud 
 

7 El Baix Camp El Baix Ebre 

 CAMBRILS  L'AMETLLA DE MAR  AMPOLLA DELTEBRE  

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

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat dels ports 1.000.000   500.000   600.000       

Grup 2: Inversions de caire comercial                 

Grup 3: Inversions de sostenibilitat ecològica i eficiència energètica         85.000   100.000   

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 200.000           100.000   

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva   4.580.000   250.000   3.000.000   10.000.000 

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori   200.000 800.000 1.000.000         

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic   1.800.000   800.000   800.000   800.000 

Total general 1.200.000 6.580.000 1.300.000 2.050.000 685.000 3.800.000 200.000 10.800.000 

         

 El Montsià Total Zona Portuària 
Sud 

 SANT CARLES DE LA RÀPITA LES CASES ALCANAR  INDUSTRIAL ALCANAR  

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

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat dels ports 460.000   2.000.000       4.560.000   

Grup 2: Inversions de caire comercial 200.000       900.000 1.000.000 1.100.000 1.000.000 

Grup 3: Inversions de sostenibilitat ecològica i eficiència energètica             185.000   

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer     100.000       400.000   

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 250.000 350.000   500.000     250.000 18.680.000 

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 1.400.000           2.200.000 1.200.000 

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 1.260.000 8.800.000 15.000       1.275.000 13.000.000 

Total general 3.570.000 9.150.000 2.115.000 500.000 900.000 1.000.000 9.970.000 33.880.000 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022

SUD 2.280.000 2.515.000 2.455.000 2.720.000

2.000.000

2.100.000

2.200.000

2.300.000

2.400.000

2.500.000

2.600.000

2.700.000

2.800.000

Inversió de PG en la Zona Portuaria Sud per anualitat
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Cambrils 
 

 I.PGC I. Privada  

CAMBRILS  1.200.000 6.580.000 

Grup 1 1.000.000  

Dragat general 500.000  

Espigó bocana 500.000  

Grup 4 200.000  

Millora mobilitat dàrsena pesquera  200.000  

Grup 5  4.580.000 

Marina Seca  80.000 

Millora dàrsena esportiva  4.500.000 

Grup 6  200.000 

Nou passeig platja de llevant  200.000 

Grup 7  1.800.000 

Ampliació i millora varador  1.800.000 

Total general 1.200.000 6.580.000 

 

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. Espigó bocana 
 
Descripció Es necessita un espigó per reduir el grau d’agitació a la zona de la bocana i garantir 

l’operativitat de la instal·lació. 

Anualitat    2019 

Inversió                 500.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

2. Dragat 
 
Descripció L’acumulació de sediments al llarg dels anys dins de les instal·lacions portuàries 

requereix d’una actuació puntual per garantir la correcta operativitat del port  

Anualitat    2020 

Inversió                 500.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
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Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 

 

3. Millora mobilitat dàrsena pesquera 
 
Descripció Necessitat de millorar la reordenació d’espais terrestres de la dàrsena pesquera per 

garantir una millora de les activitats pesqueres. 

Anualitat    2021 

Inversió                 200.000 € 

Inversió Ports Generalitat 

 

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 

 

4. Millora dàrsena esportiva 
 
Descripció Millora de les instal·lacions portuàries de la dàrsena esportiva del port de Cambrils amb 

actuacions de renovació de pantalans, edificis, superfícies, xarxes de servei, etc.. 

Anualitat    2019 

Inversió                 4.500.000 € 

Inversió privada 

5. Marina seca 
 
Descripció Instal·lació d’una marina seca de fins a 60 embarcacions de petita eslora (<8 m) 

Anualitat    2019 

Inversió                 80.000 € 

Inversió privada 

 

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

 

6. Nou passeig platja de llevant 
 
Descripció Construcció d’un nou passeig per a vianants sobre l’escullera del dic de llevant del port 

al llarg de la seva primera alineació per tal de segregar fluxos de mobilitat i garantir la 

seguretat dels usuaris i ciutadans.  

Anualitat    2019 

Inversió                 200.000 € 

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

 

7. Ampliació i millora varador 
 
Descripció Ampliació de la superfície de moll i esplanada del varador amb reubicació de la cubeta 

de travelift. 

Anualitat    2019 

Inversió                 1.800.000 € 

Inversió privada 
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L’Ametlla de Mar 
 

 I.PGC I. Privada  

L'AMETLLA DE MAR  1.300.000 2.050.000 

Grup 1 500.000  

Reforç del mantell de la tercera alineació del dic 500.000  

Grup 5  250.000 

Panyols dàrsena esportiva  250.000 

Grup 6 800.000 1.000.000 

Edifici de sector serveis 650.000 1.000.000 

Millora passeig dic 70.000  

Urbanització front portuari 80.000  

Grup 7  800.000 

Nau tercera alineació  800.000 

Total general 1.300.000 2.050.000 

 

 

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 del mantell de la tercera alineació del dic 

 
Descripció Actuació de reforç a nivell del mantell d’escullera exterior de la tercera alineació del dic 

de recer del port 

Anualitat    2019 

Inversió                 500.000 € 

Inversió Ports Generalitat 
 

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 

 
2. Panyols dàrsena esportiva 

 
Descripció Dotació de panyols per als usuaris de la dàrsena esportiva del port de l’Ametlla de Mar  

Anualitat    2021 

Inversió                 250.000 € 

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

 
3. Millora passeig dic 
 

Descripció Millora del passeig per a vianants l’escullera del dic de llevant del port per tal de garantir 

la seguretat dels usuaris i ciutadans. Millora de paviments i enllumenat. 

Anualitat    2021 

Inversió                 70.000 € 

Inversió Ports Generalitat  

4. Edifici de sector serveis 
 

Descripció Construcció d’un edifici d’equipaments per a la comercialització i generació de sinergies 

entre les diferents activitats nàutiques ubicades a la zona. 

Anualitat    2019 

Inversió                 1.650.000 € 

Inversió Ports Generalitat (39 %) i Inversió privada (61 %) 

5. Urbanització front portuari 
 

Descripció  Millora dels paviments, enllumenat i xarxes de servei del front portuari. 

Anualitat    2019 

Inversió                 80.000 € 

Inversió Ports Generalitat  

 

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 

 
6. Nau tercera alineació 

 
Descripció Construcció d’una nau de suport a les activitats portuàries desenvolupades en aquesta 

zona del port. 

Anualitat    2021 

Inversió                 800.000 € 

Inversió privada 
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L’Ampolla 
 

 I.PGC I. Privada  

AMPOLLA 685.000 3.800.000 

Grup 1 600.000  

Millora dic de recer 600.000  

Grup 3 85.000  

Xarxes de serveis tercera alineació 85.000  

Grup 5  3.000.000 

Edifici serveis nàutics  500.000 

Escola Nàutica  500.000 

Millora dàrsena esportiva  2.000.000 

Grup 7  800.000 

Nou varador   800.000 

Total general 685.000 3.800.000 

 

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. Millora dic de recer 
 

Descripció Actualment el dic d’abric del port de l’Ampolla presenta nivells importants 

d’ultrapassament davant temporals de llevant. Així, es preveu millorar el comportament 

del dic enfront aquest fet actuant a nivell d’espatller del dic.  

Anualitat    2021 

Inversió                 600.000 € 

Inversió Ports Generalitat  

 

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

 
2. Xarxes de serveis tercera alineació 
 

Descripció L’actuació vol garantir el subministrament d’aigua potable i energia elèctrica a la tercera 

alineació del dic del port, així com preveure una nova xarxa d’evacuació d’aigües 

residuals. 

Anualitat    2021 

Inversió                 85.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
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Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 

 
3. Escola Nàutica 
 
Descripció Millora de les instal·lacions destinades a l’escola/base nàutica del port per tal de garantir 

la seguretat i qualitat dels serveis a disposició de l’activitat, així com la integració amb 

el municipi. 

Anualitat    2021 

Inversió                 500.000 € 

Inversió privada 

 
4. Millora dàrsena esportiva  
 
Descripció Millora de les instal·lacions portuàries de la dàrsena esportiva del port de l’Ampolla amb 

actuacions de renovació de pantalans, edificis, superfícies, xarxes de servei, etc.. 

Anualitat    2021 

Inversió                 2.000.000 € 

Inversió privada 

 
5. Edifici serveis nàutics 

 
Descripció Ubicació d’un nou edifici de serveis a la nàutica (panyols, magatzem, marineria, etc...) 

en el context del nou contracte de gestió de la dàrsena esportiva del port. 

Anualitat    2020 

Inversió                 500.000 € 

Inversió privada 

 

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 

 
6. Nou varador 
 
Descripció Trasllat de la zona de varador de la dàrsena esportiva des de la seva localització actual 

a la zona de ribera del port fins a l’extrem del dic de recer del port. 

Anualitat    2020 

Inversió                 800.000 € 

Inversió privada 
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Deltebre 

 I.PGC I. Privada  

DELTEBRE  200.000 10.800.000 

Grup 3 100.000  

Xarxes de serveis 100.000  

Grup 4 100.000  

Reordenació dàrsena pesquera 100.000  

Grup 5  10.000.000 

Nova dàrsena esportiva  10.000.000 

Grup 7  800.000 

Nou varador   800.000 

Total general 200.000 10.800.000 

 

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

 

1. Xarxes de serveis 

 
Descripció Millora de les xarxes de subministrament d’aigua potable i energia elèctrica i xarxa 

d’evacuació d’aigües residuals per tal de garantir els serveis de l’ampliació prevista  

Anualitat    2021 

Inversió                 100.000 € 

Inversió Ports Generalitat  

 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 

 

2. Reordenació dàrsena pesquera 
 

Descripció Actuació consistent en reordenació dels diferents espais destinats a activitats vinculades 

a la pesca professional. 

Anualitat    2019 

Inversió                 100.000 € 

Inversió Ports Generalitat  

 

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 

 

3. Nova dàrsena esportiva 
 
Descripció Ampliació i reordenació del port amb una nova dàrsena esportiva amb capacitat per a 

aproximadament, 350 embarcacions esportives. 

Anualitat    2021 

Inversió                10.000.000 € 

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

 

4. Nou varador 
 

Descripció Reubicació de les instal·lacions del varador del port des de la seva localització actual fins 

al nou moll nord previst a l’ampliació del port, actualment en fase d’aprovació de la 

planificació.  

Anualitat    2020 

Inversió                800.000 € 

               Inversió privada 
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Sant Carles de la Ràpita 
 

 I.PGC I. Privada  

SANT CARLES DE LA RÀPITA 3.570.000 9.150.000 

Grup 1 460.000  

Dragat port  460.000  

Grup 2 200.000  

Reordenació dàrsena comercial 200.000  

Grup 5 250.000 350.000 

Adequació edifici bàscula  100.000 

Escola Nàutica 250.000 250.000 

Grup 6 1.400.000  

Passarel·la d’accés a la dàrsena est  150.000  

Passeig marítim 1.000.000  

Urbanització zona escola nàutica 150.000  

Urbanització zona rampa 100.000  

Grup 7 1.260.000 8.800.000 

Nau industria nàutica   800.000 

Zona tècnica industrial de llevant 1.260.000 8.000.000 

Total general 3.570.000 9.150.000 

 

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. Dragat port 
 
Descripció Fruit de l’acumulació de sediments al llarg dels anys dins de les instal·lacions portuàries 

es requereix d’una actuació puntual per garantir la correcta operativitat del port  

Anualitat    2022 

Inversió                 460.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
 
 

Grup 2: Inversions de caire comercial 

 
2. Reordenació dàrsena comercial 
 
Descripció Es preveuen actuacions de reordenació del moll comercial del port als efectes de garantir 

la convivència entre diferents activitats, millorant els índexs d’utilització de les 

instal·lacions.  

Anualitat    2019 

Inversió                 200.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
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Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 

 
3. Escola nàutica 

 
Descripció Desenvolupament d’un edifici de base nàutica/escola de vela que centralitzi tota 

l’activitat de nàutica de base en un entorn segur i accessible per als usuaris.  

Anualitat    2021 

Inversió                 500.000 € 

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

4. Adequació edifici bàscula 
 

Descripció Reforma de l’edifici de la bàscula ubicat a la dàrsena comercial del port per a la ubicació 

d’usos vinculats a formació nauticopesquera. 

Anualitat    2019 

Inversió                100.000 € 

               Inversió privada 

 

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

 
5. Passeig marítim 
 
Descripció Consolidació de la segona fase del passeig marítim del port que té com objectiu  garantir 

la seva funció com a element distribuïdor de fluxos i generar activitat a la façana 

marítima del port. 

Anualitat    2020 

Inversió                1.000.000 € 

               Inversió Ports Generalitat  

6. Urbanització zona rampa 
 

Descripció Millora dels paviments, enllumenat i xarxes de servei de la zona annexa a la rampa de 

varada del port.  

Anualitat    2020 

Inversió                100.000 € 

              Inversió Ports Generalitat  

7. Passarel·la d’accés a la dàrsena est 
 

Descripció Ampliació de la vorera del vial d’accés a la dàrsena est del port mitjançant una 

passarel·la volada i fonamentada sobre l’escullera existent. 

Anualitat    2019 

Inversió                150.000 € 

               Inversió Ports Generalitat  
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8. Urbanització zona escola nàutica 
 

Descripció Urbanització de l’entorn de la futura escola nàutica del port en matèria de paviments, 

serveis i mobiliari urbà. 

Anualitat    2021 

Inversió                150.000 € 

              Inversió Ports Generalitat  

 

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 

 

9. Zona tècnica industrial de llevant  
 
Descripció Actuacions de pavimentació, obra marítima i consolidació urbana que juntament amb 

les actuacions de superestructura hauran de permetre el desenvolupament d’activitats 

lligades a la indústria nàutica.  

Anualitat    2022 

Inversió                9.260.000 € 

               Inversió Ports Generalitat (14 %) i Inversió privada (86 %) 

 

10. Nau industria nàutica 
 

Descripció Construcció d’una nau de suport a les activitats portuàries desenvolupades en aquesta 

zona del port. 

Anualitat    2019 

Inversió                800.000 € 

               Inversió privada 
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Les Cases d’Alcanar 
 

 I.PGC I. Privada  

LES CASES ALCANAR  2.115.000 500.000 

Grup 1 2.000.000  

Millora del dic enfront temporals del primer quadrant 2.000.000  

Grup 4 100.000  

Reordenació dàrsena pesquera  100.000  

Grup 5  500.000 

Millora dàrsena esportiva  500.000 

Grup 7 15.000  

Millora zona grua 15.000  

Total general 2.115.000 500.000 

 

 

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. Millora del dic enfront temporals del primer quadrant 
 
Descripció Actuacions en matèria de modificació en planta i secció del dic/contradic del port per 

millorar les condicions d’abric de la instal·lació. 

Anualitat    2021 i 2022 

Inversió                 2.000.000 € 

Inversió Ports Generalitat  

 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 

 
2. Reordenació dàrsena pesquera 
 
Descripció Actuació consistent en reordenació dels diferents espais destinats a activitats vinculades 

a la pesca professional. 

Anualitat    2019 

Inversió                 100.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
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Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 

 
3. Millora dàrsena esportiva 

 
Descripció Vinculat a la caducitat de l’actual concessió de la dàrsena esportiva i al nou règim 

d’explotació, s’haurà d’abordar aquesta actuació d’actualització de les infraestructures 

portuàries de la dàrsena.  

Anualitat    2021 

Inversió                500.000 € 

                              Inversió privada 

 

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 

 
4. Millora zona grua 
 
Descripció Habilitació d’un espai en condicions correctes de qualitat, seguretat i medi ambient per 

a la realització de petites tasques de manteniment d’embarcacions. 

Anualitat    2020 

Inversió                15.000 € 

                             Inversió Ports Generalitat 
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Port Industrial d’Alcanar 
 

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 

 

1. Serveis de mercaderies tercer moll 
 

Descripció Es preveu potenciar l’activitat comercial del port d’Alcanar amb la construcció d’un 

magatzem per a mercaderies.  

Anualitat    2020 

Inversió                 1.900.000 € 

Inversió Ports Generalitat (47 %) i Inversió privada (53 %) 
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Actuacions transversals 

 

 I.PGC 

TRANSVERSAL 2.085.000 

Grup 1 350.000 

Nou abalisament 350.000 

Grup 3 220.000 

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics 220.000 

Grup 6 25.000 

Itineraris turístics 25.000 

Grup 8 300.000 

Sistemes de seguretat 300.000 

Grup 9 750.000 

Cartografia BIM 400.000 

Digitalització, comunicacions i TIC 300.000 

Programes informàtics 50.000 

Grup 10 440.000 

Nou PIV senyalètica 440.000 

Total general 2.085.000 

 

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. Nou abalisament 
 

Descripció Adaptar el sistema d’abalisament per tal que les Balises verdes de bocana puguin 

incorporar el sistema de comunicació AIS que ofereix informació a temps real del senyal 

a vaixells i centre de control, incrementant la qualitat del servei. 

Anualitat    2019, 2020, 2021 i 2022 

Inversió                 350.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
 

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

 
2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics 
 

Descripció Instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als ports en el marc del Pla estratègic 

per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya  

(PIRVEC). 

Anualitat    2019 i 2020 

Inversió                 220.000 € 

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

 
3. Itineraris turístics 

 
Descripció Actuació consistent en la creació d’un itinerari visual mitjançant plafons ubicats en llocs 

estratègics del port per a la divulgació de la història del port i de la seva cultura marinera. 

Anualitat    2019 

Inversió                 25.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
 

Grup 8: Inversions en sistemes de seguretat en les instal·lacions portuàries 

 
4. Millorar i modernitzar els sistemes de seguretat als ports 

 
Descripció Cal substituir les càmeres antigues, actualitzar la sala de control de Barcelona i ampliar 

la quantitat actual de càmeres als port de Vilanova i la Geltrú i Arenys de Mar. 

Anualitat    2019, 2020 i 2021  

Inversió                 300.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
 

Grup 9: Inversions en comunicacions, millora de processos i TIC 

 
5. Cartografia BIM 
 
Descripció Modelatge d'informació de construcció (Building information modeling, BIM) és un 

procés que implica la generació i administració de representacions digitals de 

característiques físiques i funcionals de llocs  

Anualitat    2019, 2020 i 2021  

Inversió                 400.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
 
6. Digitalització, comunicacions i TIC 

 
Descripció Implementació d’un sistema de gestió documental i d’arxiu (SGCA) derivat de la política 

documental corporativa, el desplegament de la digitalització en els registres, expedients 

i arxius, millores en el tractament i transmissió de la informació, i tot allò que configura 

la transformació digital i la governança oberta. 

Anualitat    2019, 2020, 2021 i 2022 

Inversió                 300.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
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7. Millora programes informàtics 

 
Descripció Cal adaptar els programes informàtics de gestió portuària, Sical de comptabilitat, 

Analyser i nòmines als canvis de normatives i aconseguir la connexió de traspàs entre els 

dos primers. Disposar de la informació “on time” que permeti la presa de decisions de 

forma integrada 

Anualitat    2019 i 2020  

Inversió                 50.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
 

Grup 10: Inversions derivades del nou PIV 

 
8. Nou PIV senyalètica 

 

Descripció Aplicació del PIV i renovació senyalització vertical amb aquesta acció es busca 

l’adaptació al LOGO actual, utilitzar materials més moderns, substituir senyalètica 

malmesa i indicar millor les diferents zones, sectors i instal·lacions del port 

Anualitat    2019, 2020, 2021 i 2022  

Inversió                 440.000 € 

Inversió Ports Generalitat  
 

 




