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1. Introducció 
 
Ports de la Generalitat, d’ara endavant PGC, empresa pública adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és responsable de la direcció, planificació 
i gestió dels ports no concessionats competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 21 de la llei, PGC planifica les seves actuacions per a la millora de les 
infraestructures i serveis portuaris a través dels Pla d’Inversió quadriennal.1 
 
El febrer de 2.007 es va aprovar el vigent Pla de ports en desenvolupament de la Llei 5/1998, de 
17 d'abril, de Ports de Catalunya entre els objectius del qual es destaca la promoció de 
l'ampliació dels ports existents davant la construcció de nous, facilitar la comercialització als 
ports pesquers, fomentar la integració urbana dels ports, així com millorar el seu entorn 
ambiental. Actualment, s’està ultimant el Nou Pla de Ports horitzó 2030. Aquest Pla té 
orientació més estratègica, marca els criteris per al desenvolupament de serveis per a la 
ciutadania i potencia els ports com a centres de desenvolupament econòmic, industrial, logístic, 
turístic i social, potenciant les sinergies amb les activitats ubicades al territori trencant amb 
l’antiga concepció del sistema portuari com a facilitador d’infraestructures i mantenint en tot 
moment la sostenibilitat econòmica i mediambiental del conjunt del Sistema Portuari Català. 

 
PGC de la Generalitat gestiona 26 ports i embarcadors, de tipus esportiu, pesquer i comercial. 
Aquests ports s’organitzen en tres zones portuàries: Nord (des de la frontera de França fins a la 
Tordera), Centre (des de la Tordera fins al terme municipal de Cubelles amb Cunit) i Sud (des del 
terme municipal de Cunit fins al riu Sénia). 
 
Les obres i actuacions recollides en el Pla d’Inversions van encaminades a potenciar i 
modernitzar les activitats pesquera, comercial-industrial, de transport de viatgers i de nàutica 
esportiva que ofereixen aquestes instal·lacions, així com millorar els paràmetres ambientals o 
energètics. 
 
Aquest document recull i descriu el Pla d’actuacions i d’inversions de PGC per al període 2019-
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
1 Es dóna compliment a l’article 28 de la Llei Empresa Pública 
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2. El sistema portuari de PGC 
 
PGC és una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, la missió de la qual és potenciar el desenvolupament i la capacitat de creixement sostenible de 
les diferents activitats que integren els ports de Catalunya amb la consegüent dinamització de l'economia 
de llurs municipis, mitjançant la creació i gestió d'infraestructures, i la prestació de serveis per millorar la 
competitivitat i satisfer la necessitat dels diferents grups d’usuaris dels ports.  
 
Per a la consecució dels seus objectius, PGC exerceix les funcions següents2:  

 L'organització, la gestió i l'administració de PGC, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les 
marines interiors que gestioni directament o indirectament l'ens públic i també la planificació, la 
confecció de projectes, l'execució i la conservació de les seves obres i instal·lacions, d'acord amb 
la normativa urbanística aprovada.  

 L'ordenació dels usos dins les zones portuàries i la formulació dels instruments de planejament 
portuari establerts per aquesta Llei que, d'acord amb la planificació urbanística, prevegin llur 
desenvolupament.  

 La direcció, l'organització i la gestió dels serveis afectats al domini públic portuari que tingui 
adscrits, la direcció de serveis complementaris i especials; el practicatge, el remolcament i 
l'amarratge; la recollida de residus procedents dels vaixells, el règim de policia i de circulació pels 
molls i la zona de servei.  

 La formulació de plans d'emergència del port, conjuntament amb els municipis i de conformitat 
amb la normativa sectorial aplicable.  

 La gestió de la senyalització portuària i l'atorgament de les concessions de la retirada de residus 
Marpol.  

 En general, qualsevol altra funció necessària per a facilitar el tràfic marítim portuari i aconseguir 
la rendibilitat i la productivitat de l'explotació del domini públic portuari que tingui adscrit.  

Els recursos de PGC tenen caràcter finalista, atès que són destinats a la consecució dels objectius de 
l'entitat, i per tant a la millora, les inversions i desenvolupament del sistema portuari català de 
competència de la Generalitat.  
 
Els recursos de PGC són3: 
 

a) Els tributs portuaris i els ingressos que tinguin el caràcter de recursos de dret privat obtinguts 
en l'exercici de les seves funcions. 
b) Els productes dels cànons per concessions i autoritzacions administratives en els ports, les 
dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
c) Les quantitats obtingudes per l'alienació d'actius fixos i pel rendiment dels béns i els valors que 
constitueixen el seu patrimoni. 
d) Les dotacions o subvencions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, la resta de 
les subvencions i dels auxilis de qualsevol tipus que puguin rebre d'altres entitats públiques i la 
resta de subvencions i d'auxilis de qualsevol altre tipus que pugui rebre. 
e) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres que es puguin 
concertar i estiguin reflectides en la Llei de pressupostos de la Generalitat. 
f) El producte de l'aplicació del règim sancionador establert per aquesta Llei 

                                                                        
2  Article 8 de la Llei de ports de Catalunya 
3  Article 20 de la Llei de ports de Catalunya 
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h) La resta d'ingressos que s'autoritzin. 
 
Actualment, PGC gestiona 26 instal·lacions a Catalunya, classificades en tres zones portuàries: la Nord, la 
Centre i la Sud. 
 

A la zona Nord:  port de Llançà 
 port del Port de la Selva 
 port de Roses 
 port de l’Escala 
 port de l’Estartit 
 port de Palamós 
 port de Sant Feliu de Guíxols 
 port de Blanes 
 

A la zona Centre:  port d’Arenys de Mar 
 port del Garraf 
 port industrial de Vallcarca 
 port de Vilanova i la Geltrú 
 dàrsena pesquera de Mataró 
 dàrsena pesquera del Masnou  
 dàrsena pesquera de Torredembarra 

 
A la zona Sud:  port de Cambrils 

 port de l’Ametlla de Mar 
 port de l’Ampolla 
 port de Deltebre 
 port de Sant Carles de la Ràpita 
 port industrial d’Alcanar 
 port de les Cases d’Alcanar 
 embarcador de Tortosa 
 embarcador de Deltebre 
 embarcador de Sant Jaume d’Enveja 
 embarcador d’Amposta 

 
El PAIF 2019-2022 de PGC s’emmarca dins del Pla de Govern per a la XII legislatura. El Govern ha acordat 
iniciar el procés d’elaboració del Pla de Govern, que ha d’identificar els objectius estratègics i actuacions 
més rellevants del Govern en aquesta legislatura i dels plans departamentals per a la XII legislatura. 
  
Aquesta legislatura que ara s’inicia respon al mandat democràtic rebut de la ciutadania a les 

eleccions del 21 de desembre passat, que, recollint els valors republicans i l’esperit de l’1 d’octubre, 
ha restablert l’autogovern de les institucions catalanes afectades per la intervenció de l’Estat 
espanyol a l’empara de l’article 155 de la Constitució espanyola. El nou Pla de Govern per a la 
propera legislatura incorpora les línies d’actuació anunciades pel president Torra durant el debat 
d’investidura i consensuades pels dos partits que donen suport al Govern, Junts per Catalunya i 
Esquerra Republicana de Catalunya. Els quatre principis inspiradors de la legislatura: primer, la 
restauració democràtica de les institucions catalanes acompanyada d’un front comú contra la 
repressió; segon, les polítiques de progrés i cohesió social, per un país millor, que permetin 
contrarestar l’intent de fracturar la societat; tercer,  les polítiques 
de  prosperitat  econòmica,  que  ens  permetin  la  creació de riquesa, el progrés del país i poder 
fer una bona política redistributiva, i quart, Catalunya al món i la internacionalització del cas català. 

 
 
 
Els eixos d’actuació que inspiraran el Pla de Govern són els següents: 



 
 
 

 

 
Pla d’Inversions 2019 – 2022 
 
 

5 

 

 Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 

 Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per a un nou model productiu i una fiscalitat 
justa 

 Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida. 

 Una Catalunya oberta al món. 
 
 

3. Conjuntura econòmica4 
 

Previsions de l’economia espanyola  

Pel que fa a l’economia espanyola, es preveu que creixi per sobre del conjunt de la zona euro el 2018 i 
2019. Però també s’espera una moderació en els ritmes de creixement per a aquest any i el vinent. 
D’aquesta manera, després d’un creixement del PIB del 3,1 % el 2017, les previsions per al 2018 són 
d’increments d’entre el 2,7 % i el 2,9 % segons les estimacions dels organismes de referència. De cara al 
2019 les previsions se situen entre el 2,2 % i el 2,4 % segons la font. 

D’acord amb les previsions de creixement del PIB elaborades pel Ministeri d’Economia (2,7 % el 2018 i 2,4 
% el 2019), observem com la moderació del dinamisme econòmic s’explica per una normalització en el 
creixement de la demanda interna, amb creixement més moderats tant del consum privat i públic, com 
de la inversió. D’altra banda, es preveu que la demanda externa mantindrà una contribució al creixement 
d’entre 3 i 4 dècimes, en un context de creixement més contingut dels fluxos comercials. Malgrat que el 
creixement serà més lent, Espanya seguirà creant llocs de treball a ritmes elevats i reduint els nivells d’atur 
(cal recordar que la taxa d’atur d’Espanya és la segona més alta de la UE, després de Grècia). La moderació 
del creixement de l’economia espanyola és consistent amb les estimacions de la capacitat de creixement 
a mitjà termini. Segons la Comissió Europea, en els propers anys el creixement del PIB potencial d’Espanya 
se situarà entre l’1 % i l’1,5 %, lleugerament per sota del de la UEM (al voltant de l’1,5 %) i a més distància 
del dels EUA (al voltant del 2 %). En el cas espanyol, entre els factors que limiten la capacitat de creixement 
cal esmentar l’estancament de la població en edat de treballar, l’elevada taxa d’atur estructural, una 
acumulació moderada de l’estoc de capital així com una aportació continguda de la productivitat total del 
factors. 

Previsions de l’economia catalana   

 
Durant el 2017 l’economia catalana va mostrar una evolució més favorable del previst, amb un creixement 
del PIB del 3,4 %. El perfil trimestral de creixement va mostrar un patró de creixement estable al llarg del 
2017, entre el 0,8 % i el 0,9 %, que es manté el primer trimestre d’enguany. El creixement del 2017 va ser 
una mica inferior al de l’any 2016 (3,6 %), però va continuar sent força equilibrat, ja que es va enregistrar 
una contribució positiva de la demanda interna (que va tenir una aportació notable al creixement 
econòmic, de 2,7 punts), però la demanda externa també va mantenir una aportació positiva. En 
particular, dins la demanda interna, el consum privat va mantenir un creixement robust (2,4 %, igual que 
l’any anterior), mentre que la despesa en consum de les administracions públiques i la formació bruta de 
capital van accelerar-se, fins a un 2,4 % i un 5,6 % respectivament. La demanda externa va contribuir el 
2017 amb 0,7 punts percentuals al creixement del PIB i, a diferència de l’any anterior, va ser el saldo 

                                                                        
4 Previsions Macroeconòmiques Anàlisi de l’evolució de l’economia catalana i el seu entorn Informe juny de 2018 publicat per La 

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda  
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comercial amb l’estranger el que va concentrar l’aportació positiva (d’1 punt percentual) mentre que la 
contribució dels intercanvis comercials amb la resta de l’Estat va ser negativa (-0,3 punts).  
 
La bona evolució del saldo amb l’estranger s’explica pel fort dinamisme de les exportacions de béns i 
serveis (que van augmentar un 6,3 %), afavorides per l’increment del comerç mundial, i per la moderació 
de les importacions (que van créixer un 4,4 %). 
 
Les previsions actuals pronostiquen una desacceleració del ritme de creixement de l’economia en cinc 
dècimes, fins al 2,9 %. No obstant això, el creixement previst per al 2018 segueix sent superior al 
d’aquestes dues economies, en dues i sis dècimes, respectivament. Aquesta desacceleració ve 
determinada (a l’igual que al conjunt de l’economia espanyola) per una normalització del ritme de 
creixement (després de diversos anys amb una expansió forta, de manera que es convergeix cap a un 
creixement potencial més contingut), per la desacceleració de les economies del nostre entorn, per uns 
preus del petroli més elevats i per una orientació menys expansiva de la política monetària. 
 
La demanda externa mantindrà el 2018 un pes molt destacable, amb una contribució al voltant del 20 % 
del creixement del PIB, mentre que el 80 % restant recaurà en la demanda interna. Per tant, l’actual fase 
expansiva presenta un patró més equilibrat que el de recuperacions anteriors, amb una aportació de la 
demanda externa superior a la prevista per al conjunt de l’economia espanyola. La contribució dels 
intercanvis amb l’estranger (de 0,7 punts percentuals) expliquen (a l’igual que el 2017) la contribució 
exterior positiva al creixement del PIB, atès que de nou l’aportació dels intercanvis amb la resta de l’Estat 
prendrà valors negatius (de 0,1 punts). El creixement de les exportacions a l’estranger es moderarà 
lleugerament, però continuarà sent important (del 5,3 %), mentre que l’avenç de les importacions es 
desaccelera lleugerament (4,2 %).  
 
L’evolució prevista de la demanda interna ens indica un alentiment respecte a l’any anterior. El consum 
de les llars moderarà lleugerament el seu creixement fins a un 2,2 %, després de l’increment del 2,4 % per 
al 2017. La formació bruta de capital es desaccelera però es manté en taxes molt elevades, del 4,4 %, 
mentre la despesa en consum de les administracions públiques avançarà a una taxa del 2 %. Cal afegir que 
es preveu una acceleració moderada del deflactor del consum públic derivada de la millora salarial 
prevista al II Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball. Quant a l’any 2019, es 
manté un patró similar. L’economia es desaccelera però segueix presentant un vigor destacable, amb una 
taxa de creixement del 2,5 %, lleugerament per sobre de les previsions per a l’economia espanyola.  
 
L’aportació de la demanda externa es mantindrà en registres notables, de 6 dècimes, mentre tots els tres 
components de la demanda interna retrocediran amb moderació. Val a dir també que al llarg del 2018 i 
2019 es preveu una composició força equilibrada entre la inversió productiva i la inversió en construcció, 
de manera que el dinamisme inversor de l’actual fase expansiva mostra una dependència moderada del 
sector de la construcció. En aquest sentit convé afegir que l’augment de l’orientació exportadora de 
l’economia catalana és un factor que ha impulsat la inversió empresarial al llarg de la recuperació. En 
aquest context de moderació del creixement econòmic, el dinamisme del mercat de treball continuarà 
però de forma més continguda. L’ocupació mantindrà un avenç notable, amb un increment previst d’un 
2,5 % el 2018 i d’un 2,2 % el 2019. En termes absoluts, es registraran respectivament 79,9 i 72,1 milers de 
nous llocs de treball en termes equivalents a temps complet, i situaran la taxa d’atur mitjana en el 11,4 % 
el 2018 i en el 9,7 % el 2019. 
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4. Estudi d’impacte econòmic i social dels Ports 
 
El Laboratori de transferència de la Universitat de Barcelona, AQR-Lab, ha realitzat l’estudi “Impacte 
econòmic de l’activitat dels ports de la Generalitat sobre l’economia catalana (2014)” on es quantifica 
l’impacte econòmic, sobre Catalunya, generat per l’activitat desenvolupada als quaranta-cinc ports que 
són competència de la Generalitat (és a dir, tots els ports de Catalunya gestionats tant per l’empresa 
pública PGC, com pel Departament de Territori i Sostenibilitat, menys els ports de Barcelona i Tarragona).  
 
L’estudi mostra que l’activitat realitzada als ports que són competència de la Generalitat va generar 
durant l’any 2014 una facturació total de 991,6 milions d'euros (M€), és a dir, va permetre facturar a 
Catalunya diàriament per valor de 2,7M€. Alhora, va aportar al PIB de Catalunya 448,2 M€ (un 0,22 % del 
PIB total de Catalunya), va contribuir al manteniment de 9.135 llocs de treball equivalents a temps 
complet (un 0,3 % del total d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya) i va generar una recaptació fiscal 
de 170,9M€ entre impostos nacionals i autonòmics (IVA, IRPF i IS).  

 

Si es desglossa l’impacte total entre impacte directe, indirecte i induït, es conclou que per cada 100 € 
facturats de manera directa, fruit de l’activitat als ports de la Generalitat, es van generar de manera 
indirecta i induïda 86€ de facturació addicional i que per cada 100 € de contribució al PIB directe es van 
generar 113€ addicionals. Alhora, per cada 100 ocupats directes es van generar de manera indirecta i 
induïda 61 ocupats addicionals. 

 
 

Quan l’impacte total estimat es desglossa per segments d’activitat, es conclou que les activitats de 
construcció, reparació i compra-venda d’embarcacions, activitat pesquera i activitat nàutica generen al 
voltant del 65 % de l’impacte total. 

 
A nivell sectorial, els sectors que han acabat tenint una major facturació i major ocupació fruit de l’activitat 
dels ports competència de la Generalitat han estat els sectors de pesca i aqüicultura (amb una facturació 

IMPACTE TOTAL=

FACTURACIÓ:
532,3 M€

CONTRIBUCIÓ AL PIB:
210,5 M€

RENDES SALARIALS:
116 M€

LLOCS DE TREBALL:
5.661

FACTURACIÓ:
459,3 M€

CONTRIBUCIÓ AL PIB:
237,7 M€

RENDES SALARIALS:
106,2M€

LLOCS DE TREBALL:
3.474

FACTURACIÓ:
991,6 M€

CONTRIBUCIÓ AL PIB:
448,2 M€

RENDES SALARIALS:
222,2  M€

LLOCS DE TREBALL:
9.135

+

+

IMPACTE DIRECTE IMPACTE INDIRECTE I INDUÏT+

=

=

RENDES FISCALS 
GENERADES:

170,9 M€

Per cada 100 ocupats 
directes

es generen de manera 
indirecta i induïda

Per cada 100 € de VAB  
directes

113€ VAB addicionals

86€ facturació addicionalPer cada 100€ de facturació
directa

61 ocupats addicionals

Per cada 100 € de Rendes 
Salarials directes

92€ Rendes addicionals

Multiplicador 1,86

Multiplicador 2,13

Multiplicador 1,92

Multiplicador 1,61
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total de 110,7M€ i 2.117 ocupats), el sector d’emmagatzematge i activitats afins al transport (facturació 
total de 97,3M€ i 289 ocupats), el sector d’activitats esportives, recreatives i entreteniment (95,4M€ de 
facturació i 794 ocupats), i el sector de serveis de menjar i begudes (84,6M€ de facturació i 1.487 ocupats).  
 
El benefici de l'activitat realitzada als ports que són competència de la Generalitat no arriba únicament 
als sectors directament vinculats amb l’activitat portuària, sinó que aquests beneficis s'estenen per tota 
l'economia. Així, l’estudi mostra com es produeix una diversificació dels impactes del negoci relacionat 
amb l’activitat portuària en un ampli ventall de sectors econòmics no directament relacionats amb ella. 
Així, dels 991,6M€ de facturació total generada, 305,6M€ (un 30,8 % del total) s’han quedat en altres 
sectors no vinculats directament amb l’esmentada activitat (com, per exemple, els sectors d’activitats 
immobiliàries, comerç a l’engròs, activitats jurídiques i comptables, mediació financera, producció i 
distribució d’energia, publicitat i estudis de mercat, transport de mercaderies per carretera, fabricació de 
begudes, fabricació d’altres productes alimentaris i tabac, indústries càrnies o arts gràfiques). De manera 
semblant, dels 9.135 ocupats totals generats, 2.208 ocupats (24,2 %) pertanyen a la resta de sectors 
econòmics (especialment, als sectors de comerç a l’engròs, activitats jurídiques i comptables, activitats de 
les llars, serveis per a edificis, publicitat i estudis de mercat, transport de mercaderies per carretera, 
activitats postals, activitats immobiliàries, etc...). 
 
Per últim, l’informe evidencia que l’impacte dels ports que són competència de la Generalitat no es 
circumscriu a l’àmbit purament econòmic i mesurable en termes de VAB o llocs de treball. Ben al contrari, 
els ports actuen també com a dinamitzadors socials del territori, tenint alhora altra multitud d’efectes 
com són, entre d’altres, els d’oci-lleure, els d’activitats formatives i els efectes mediambientals.  
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5. Evolució econòmica i financera de PGC 
 
L’entorn econòmic en què s’ha mogut l’empresa continua sent complicat, tot i durant els 4 primers anys 
del PAIF actual, el PIB ha augmentat, com a mitjana un 3,2 % i queda lluny la caiguda registrada del 4,2 % 
l’any 2009, any d’inici del PAIF anterior. Cal indicar que les taxes per ocupació i aprofitament del domini 
públic no han experimentat variació des de l’exercici 2012, que pot ser una de les explicacions de 
l’amortiment del ritme de creixement de l’empresa en els últims anys que ha suposat un augment mitjà 
de l’1,7 %. 

 

 
Gràfic 1. Evolució de les variacions de la xifra de negoci en relació al PIB (%) 

És interessant veure el reflex d’aquest entorn econòmic en els comptes de l’empresa per tal d’estudiar-
ho, aquest apartat s’inicia amb l’anàlisi de l’activitat i generació de valor afegit. Posteriorment s’analitza 
el cost dels factors i la productivitat i l’última part es dedica a l’anàlisi dels resultats i rendibilitat. 
 
També cal preveure i incorporar ingressos i/o despeses que puguin derivar de l’aprovació de la nova llei 
de ports (nous valors de les taxes, més despesa personal per la incorporació de part del personal de la 
Subdirecció General de Ports), el nou Pla de ports i com s’aplicarà la llei de desindexació.  
 

4.1 Activitat portuària i valor afegit 

La facturació l’any 2017 per al conjunt de ports gestionats per PGC va ser de 14,9 M€, un 1,53 % més que 
en el 2016, i que suposa una taxa de creixement mig anual del 1,9 % en els últims 4 anys i alhora ha suposat 
un creixement interanual del valor afegit del 2,67 %, és a dir, durant aquests quatre anys en conjunt 
l’empresa ha augmentat la seva capacitat de generar riquesa per l’augment de l’activitat i per l’evolució a 
la baixa de les despeses d’explotació. 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Ingressos per prestació del servei portuari 13.873.898 14.638.507 15.055.432 14.713.992 14.941.274 

(-) Treballs, serveis i subministrament externs 3.682.809 3.473.243 3.370.478 3.448.505 3.670.734 

Valor afegit generat (milers €) 10.191.089 11.165.264 11.684.954 11.265.488 11.270.540 

Taula 1. Valor afegit generat (milers €) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Xifra de negoci 3,3 5,7 11,4 9,8 6,5 8,2 2,3 3,9 0,7 3,2 -1,9 0,0 5,5 2,9 -2,8 1,1

PIB Català 2,7 3,7 4 4 4,2 3,4 -0,5 -4,2 0,6 -0,5 -3,4 -1 2,1 3,8 3,6 3,4
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Sis ports aporten el 55,4 % de la facturació total de l’any 2016. Aquests són els ports de, Vilanova i la 
Geltrú, Sant Carles de la Ràpita, Palamós, Blanes, Arenys de Mar i l’Escala, amb una participació respecte 
el total de la xifra de negoci de 13,03 %, 11,23 %, 9,37 %, 7,98 % i 7,96 %, 5,83 %, respectivament. 

 

 
Gràfic 2. Evolució de la facturació des  de l’any 2001 

 
Les principals branques d’activitat de PGC són la nàutica, la pesquera, la comercial i la turística.  

 

 
Gràfic 3. Aportació per sector a la facturació 

A continuació, es destaquen els trets principals corresponents a cadascuna d’elles. 
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Activitat comercial  
 
En l’exercici 2017 augmenta un 9,3 % el tràfic de mercaderies en el conjunt dels ports que gestiona 
l’empresa de forma directa, i el port industrial d’Alcanar experimenta una disminució del 5,77 % respecte 
a l’any 2016. En conjunt els ports que gestiona PGC han registrat una disminució de l’1,9 %. 
 

 
Gràfic 4. Evolució del tràfic comercial 

L’evolució dels ports industrials, concretament del port industrial d’Alcanar, ja que Vallcarca no registra 
cap moviment des de l’exercici 2013, determina l’evolució total d’aquest sector tal com evidència el gràfic 
anterior.  
 

La facturació vinculada a aquesta activitat es fa mitjançant les següents taxes: 
 

 
Gràfic 5. Aportació per taxa el sector comercial (2017) 

El moviment de mercaderies registrat en els ports de gestió directa s’ha mantingut força estable en el 
període analitzat. Del total de mercaderies transportades, un 69 % va ser amb origen/destinació la Unió 
Europea i el 31 % restant va ser tràfic internacional. En l’exercici 2017 van moure el 29 % del total de 
mercaderies (374.048 t)  i van aportar el 45 % de la facturació del sector comercial. 
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Gràfic 6. Evolució escales i tones mogudes amb les respectives taxes vinculades en els ports de gestió directa 

 
El moviment de mercaderies, al port de Palamós, ha disminuït en un 6 % respecte de l’exercici anterior, 
registrant 137.464 tones de mercaderies. El nombre de vaixells ha estat el mateix  que l’exercici anterior 
47, situant-se la mitjana del moviment de mercaderies dels últims setze anys en 247.924 tones. Durant 
l’exercici 2017 s’han carregat 46.197 tones, el 87 % corresponien a restes forestals que tenen com a 
destinació Itàlia i França. S’han descarregat 91.267 tones, de les quals el 99 % tenen com origen ports de 
fora de la Unió Europea. 
 
Les principals mercaderies descarregades han estat: 
 

 El tràfic de pasta de paper representa el 62,5 % de les mercaderies descarregades al port de 
Palamós, amb un total de tones mogudes durant l’any 2017 de 57.051, un 32 % menys que 
l’exercici anterior. 

 Altres mercaderies descarregades han estat la barita (31.500 tones) i els tubs i perfils de ferro 
(2.716 tones). 

 
En el port de Vilanova i la Geltrú s’ha mogut 226.801 tones de mercaderies, un 22,59 % mes que l’exercici 
anterior. El nombre de vaixells ha estat de 60, situant-se la mitjana del moviment de mercaderies dels 
últims setze anys en 274.065 tones. Durant l’any 2017 s’han carregat 194.044 tones i s’han descarregat 
32.757 tones. El tràfic de sal, grup 1, (160.174 tones), representa el 70,62 % de les tones manipulades. 
Aquest port no ha recuperat el tràfic de productes siderúrgics, grup 4. En l’exercici 2012 aquesta 
mercaderia va representar el 70 % del moviment total de mercaderies, i en l’exercici 2015 només va 
representat el 5 % i en els exercicis 2016  i 2017 va representar el 15 %. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TA1+TA2 189.383 169.532 111.347 135.927 124.706 148.967

Vaixells 196 190 123 121 106 110
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Gràfic 7. Evolució del tràfic de mercaderies al port de Vilanova i la Geltrú (tones) 

Les perspectives de futur del sector comercial als ports de gestió directa són mantenir un nombre adequat 
d’escales que alhora transportin les tones de mercaderies de tipologies entre el grup 3 i 5 per poder 
consolidar tràfics de més valor afegit que justifiquin destinar l’extensió actual d’espai portuari a aquesta 
activitat i no a altres amb més retorn econòmic. L’empresa està portant a terme actuacions de promoció 
dels ports comercials de gestió directa juntament amb ACCIÓ, per al PAIF 2018-2021 s’espera, com a 
mínim, registrar un moviment de mercaderies similar a la mitjana dels últims anys i així poder contribuir 
a mantenir l’aportació d’aquest sector per sobre el 10 % amb la incorporació de l’activitat del port 
industrial d’Alcanar. 

El port d’Alcanar va registrar un tràfic de 929.333 tones, xifra que suposa un 71 % del total de mercaderies 
carregades i descarregades, va aportar el 55 % de la facturació d’aquest sector. Es tracta a més d’un port 
predominantment de sortida de mercaderies, suposant les tones carregades el 81 % del moviment 
d’aquest port.  Concentra el 100 % del tràfic nacional, el 45% del tràfic amb la Unió Europea i el 84 % de 
l’internacional. 
 
Donada la importància d’aquest port s’hauran d’avaluar les perspectives futures d’aquesta concessió de 
Cemex, que vincula la seva activitat a la fàbrica de ciment que es troba annexionada. La crisi del mercat 
nacional de ciment va afectar de manera important a la fàbrica que va culminar amb un ERO a finals de 
l'any 2012 que va afectar a quasi la totalitat del personal i va provocar la paralització total de les 
instal·lacions. Aquesta situació va provocar una reducció total de l'operativitat portuària de les 
instal·lacions. Dins del marc d’una col·laboració pública i privada, i amb l’objecte de revertir aquesta 
situació, PGC i Cemex van acordar que: 
 

1. PGC es faria càrrec del dragat de la bocana d’aquest port industrial per un valor de 2.934.895 €. 

2. Cemex es comprometia a un tràfic mínim d’1.200.000 tones fins a la fi de la concessió prevista 
per l’any 2023 i a la renúncia del 70 % d’aplicació en la TA3M fins que aquest descompte no 
aplicat es correspongués amb la quantia invertida per PGC en el dragat. En tot cas la facturació 
mínima anual d’aquest port ha de ser de 677.132 €. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Siderúrgics 154.041 236.826 335.970 346.369 295.144 173.559 74.056 9.622 14.049 27.487 47.002

Ciment 17.216 3.845 16.204 15.379 54.243 31.331 10.143 13.828 12.308 6.504 9.546

Sal 0 0 0 0 0 0 329.356 113.278 263.913 139.804 160.174

Resta mercaderia 87.183 49.349 47.801 46.977 24.897 42.806 20.371 11.796 10.926 11.211 10.079

Total mercaderies 258.440 290.020 399.975 408.725 374.284 247.696 433.926 148.524 301.196 185.006 226.801
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Gràfic 8. Evolució escales i tones mogudes amb les respectives taxes vinculades en els ports de gestió indirecta 

Durant els anys del PAIF 2019-2022 es preveu mantenir estable la facturació d’aquest port en funció a 
l’acord arribat, si bé l’aposta de futur passaria per posar en valor el tercer moll, buscant una operativa 
externa. 

 
Activitat pesquera  
 
La flota dels ports gestionats per PGC és de 659 embarcacions (9 embarcacions menys que l’exercici 2015), 
de les quals la flota d’arts menors està formada per 306 embarcacions. El 44 % d’aquesta flota es 
distribueix entre els ports de Roses, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita. La 
modalitat pesquera d’arrossegament representa el 35 % del total d’embarcacions i se situa principalment 
en el ports de Sant Carles de la Ràpita (45 embarcacions) i Palamós (24 embarcacions). 

 

 
Gràfic 9. Evolució de la flota pesquera 

En la sèrie analitzada es pot observar la tendència a la baixa registrada per les embarcacions de pesca que 
tenen la seva base en ports gestionats per PGC des de l’exercici 2003 (1.172 embarcacions ) fins a l’exercici 
2017 (637 embarcacions) s’han reduït en un 46 %. En l’exercici 2017 a les llotges dels ports que gestiona 
l’empresa s’han desembarcat 20.858 tones de peix, un 9,5 % menys que en l’exercici anterior. El valor de 
venda associat ha estat de 84,9 milions d’euros, un 2,8 % menys que en l’exercici anterior. El preu mig per 
captura ha augmentat un 7,3 % respecte a l’exercici 2016.  
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En el gràfic següent es pot seguir l’evolució de les captures i del valor mig de venda des de l’exercici 2001 
fins l’exercici 2017, en l’exercici 2009 es va registrar el màxim de captures (37,8 tones) i en l’exercici 2015 
es va registrar el mínim (24,8 tones) i es va obtenir el valor mig de venda màxim assolit en la sèrie 
analitzada (3,8 €/Kg). 

 

 
 Gràfic 10. . Evolució de les captures i del valor de venda des de l’any 2001 

 
L’aportació del sector pesquer a l’import net de la xifra de negoci es fa mitjançant la taxa TA4 (pesca 
fresca) i la TO1 (taxa d’ocupacions de superfícies), aquesta segona taxa representa, en dades de l’exercici 
2017, un 29 % de la facturació d’aquesta activitat i es preveu que es mantindrà estable pels anys del PAIF 
2019-2022. La taxa TA4 representa el 64 % restant i està subjecta a l’evolució de les captures i 
concretament al seu valor de venda associat, ja que es calcula com un percentatge d’aquest valor (2 %). 
 
El sector pesquer català en els propers anys haurà de continuar transformant-se i alhora fer front als alts 
costos d’explotació que determinen la seva activitat on hi ha una acusada dependència del preu del gasoil, 
també haurà de captar i formar mà d’obra per possibilitar el relleu generacional, i millorar els sistemes de 
comercialització per tal de concentrar l’oferta, en ares d’una major eficiència i sostenibilitat amb el medi 
ambient. Per encarar-se als reptes futurs aquest sector disposarà d’una sèrie de fortaleses, entre les quals 
detallem les següents: 
 

 Una bona infraestructura portuària que dóna cobertura als serveis necessaris que possibilita el 
desenvolupament de l’activitat.  

 Una acreditada experiència i major formació i millora de les condicions dels tripulants. 

 Una part de la flota renovada i moderna.  

 Una política dirigida a la recuperació i manteniment dels caladors, amb un menor esforç pesquer 
per tal de preservar el medi marí. 

 Una major sensibilització en la implantació de mesures de millora mediambiental i de condicions 
de seguretat i higiene. 

 Una representació sectorial molt organitzada 

 Un producte amb una traçabilitat garantida, molt valorat i demandat per qualitat, proximitat i 
salut. És cert que hi ha competència d’altres països però no té el mateix públic objectiu. Cal 
valoritzar més el producte frecs del país. 

 Programes d’ajudes europees. 
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Cultius marins en l’exercici 2017 ha registrat un nivell d’activitat superior (133 milers d’euros) al registrat 
en l’exercici 2016, un 0,9 % de l’import net de la xifra de negoci registrada per l’empresa en l’exercici 2016. 
La seva principal aportació és mitjançant la taxa TA4 (110 milers d’euros).  
 
Aquesta activitat empresarial és una alternativa a la pesca extractiva quan disposa d’unes condicions 
climàtiques per criar determinades especies en el nostre territori, i d’oferir al mercat productes de qualitat 
homogènia i la percepció ciutadana dels productes pesquers com aliment saludable pot assegura-li una 
demanda fidel. En contra té poques espècies a comercialitzar, requereix d’un elevat cash-flow 
immobilitzat, degut al període de creixement dels peixos i ha d’incorporar al seu procés productiu els 
canvis legislatius en matèria mediambiental i s’enfronta a riscos sanitaris creixents. 
 
A continuació es detalla la facturació de la taxa TA4-Pesca que ha assolit una mitjana en aquests 7 anys 
d’1,9 milions d’euros.  
 
 

 
Gràfic 11. Facturació pesca i aqüicultura 

Per tot l’indicat anteriorment s’estima un manteniment de les captures de pesca i del seu valor de venda, 
qualsevol augment en la facturació d’aquest sector econòmic pot venir d’altres activitats 
complementàries més vinculades al turisme que puguin desenvolupar els armadors. Tot i que 
possiblement la tendència futura de l’activitat de cultius marins és de creixement, en funció de la situació 
actual en els ports que gestiona PGC no s’espera que aquest augment es produeixi en els quatre anys de 
vigència del PAIF sinó més a llarg termini. 
 

 
Activitat nàutica esportiva  
 
L’Empresa ha gestionat de forma directa 1.850 punts d’amarratge, 3 més que en l’exercici anterior, 
concretament en el port de Llançà.  L’oferta d’amarradors dels clubs nàutics i associacions esportives per 
a l’exercici 2017 ha estat de 10.492 amarradors, 1 més que l’exercici anterior. L’aplicació de l’estimació 
objectiva ponderada pel seu nivell d’ocupació durant l’exercici 2017 ha comportat una disminució de 
l’1,12 % en concepte de la TA5- Taxa d’embarcacions esportives respecte de l’exercici anterior.  
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Gràfic 12. Oferta per anys de punts d'amarratge 

L’activitat nàutica en els ports que gestiona l’empresa, presenta la següent distribució:  
 

 El 54 % es concentra en els ports de la Zona Portuària Nord, el 18 % en els ports de la Zona 
Portuària Centre i el 28 % en els ports de la Zona Portuària Sud. 
 

 El 61 % d’amarradors són per embarcacions d’eslora inferior a 8 metres (respecte de l’exercici 
2016 l’oferta en aquest tram ha disminuït en 200 amarradors), el 28 % concentra els amarradors 
entre 8 i 12 metres d’eslora (respecte de l’exercici 2016 l’oferta en aquest tram ha augmentat en 
113 amarradors), el 9 % de l’oferta d’amarradors se situa en el tram de 12 a 20 metres d’eslora 
(respecte de l’exercici 2016 l’oferta en aquest tram ha augmentat en 91 amarradors) i els 
amarradors de més de 20 metres suposen el 2 % de l’oferta de l’empresa, 247 amarradors, 62 
situats en el port de Vilanova i la Geltrú i 85 situats en el port de Sant Carles de la Ràpita.  

 
Destacar que el 37 % de l’aportació del 
sector nàutic a través de la taxa TA5-
embarcacions esportives- correspon en un 
14 % a la facturació dels ports concessionats 
en aquest concepte, mentre l’aportació de 
les embarcacions de gestió directa de Ports 
de la Generalitat suposa el 23 %. 

 

 

 
 

 

De cara als exercicis vinents es preveu mantenir l’activitat registrada, pel que fa a la nàutica popular i en 
la gestió indirecta l’augment esperat vindrà derivat dels nous contractes de serveis de les dàrsenes que 
revertiran durant la vigència del PAIF, l’augment podrà ser major en funció del cànon d’activitat que 
ofereixin i de l’import de la xifra de negoci que siguin capaces de generar. 
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Activitat turística 
 
 

Els vaixells destinats al tràfic turístic local que operen en els ports gestionats per l’empresa han registrat 
328.688 passatgers (17.281 usuaris més que l’any 2016). Els ports de la Costa Brava han concentrat el 37 
% d’aquesta activitat amb 121.398 visitants (5.536 menys que l’exercici 2016), i les Illes Medes és la 
destinació turística més sol·licitada, amb 73.329 visitants.  

 

 
Gràfic 13. Evolució passatgers de vaixells turístics locals 

Els ports i embarcadors de la Costa Daurada i del Delta de l’Ebre han despertat l’interès de 203.702 usuaris 
i l’indret més visitat ha estat el Parc Natural del Delta de l’Ebre (123.120 passatgers, nombre de visitants 
un 27 % inferior al registrat a l’exercici anterior), representant el 62 % d’aquesta activitat en els ports que 
gestiona l’empresa. 

 
 

Creuers turístics locals 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 

TA1/TA2 157.961,25 150.643,73 201.797,88 191.073,76 184.228,23 195.559,98 175.529,67 

TA3 11.938,83 13.868,86 11.963,84 12.895,91 15.724,93 15.536,02 15.430,96 

Passatgers 237.544 278.068 239.908 258.478 315.154 311.407 328.688 

 

La repercussió per passatger en l’exercici 2017 va ser de 0,58 € i la mitjana dels últims 7 anys s’ha situat 
en 0,70 €/ passatger. 

 
Grans creuers: el port de Palamós, segon port de creuers de Catalunya, durant l’exercici 2017 ha registrat 
42.803 passatgers i 42 escales, el 75 % dels creueristes són de la Unió Europea. En el port de Roses durant 
l’exercici 2017 han desembarcat 2.370 passatgers. A les Terres de l’Ebre, el port de Sant Carles de la Ràpita 
no ha registrat cap escala. 
 
La repercussió per creuerista de les taxes suportades pel creuer en el port de Palamós, en concepte de 
TA1, TA2, TA3P i TP2, suposa 4,70 €.  
 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2001 2004 2007 2010 2013 2016

Passatgers turístics locals



 
 
 

 

 
Pla d’Inversions 2019 – 2022 
 
 

19 

 
Gràfic 14. Nombre de passatgers i escales per anys 

 
L’evolució del port/badia de Roses ha estat la següent:  

 
ANY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 
escales 5 5 10 7 5 4 

 
Tal com podem observar en el quadre següent, l’aportació dels creuers turístics locals, empreses de 
lloguers d’embarcacions i grans creuers, es fa principalment mitjançant les taxes TA1, TA2, TA3 i TP2 i 
representen, en conjunt, el 39 % de l’activitat d’aquest sector. La restauració a través dels cànons 
d’ocupació del domini públic portuari i les ocupacions de la temporada d’estiu aporta el 61 % de l’activitat 
restant.  
 
Els ports de Palamós (18 %), Cambrils (17 %), Blanes (10 %), l’Estartit (10 %), Sant Carles de la Ràpita (8 
%), Vilanova i la Geltrú (7 %) i Arenys de Mar (7 %) han generat el 77 % de l’activitat turística de l’exercici 
2017. 
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Gràfic 15. El sector turístic en euros 

El sector turístic local es preveu que es mantindrà en una línia similar a la registrada en exercicis anteriors 

i només creixerà quan els ports puguin aconseguir augmentar el seu interès com a destinació turística més 

allà de l’estacional tan de ciutadans del territori català com d’altres indrets.  

 

L’optimització i millora dels espais de connexió del port amb la ciutat, potenciant la interacció de les 

activitats ciutadanes amb les possibilitats que ofereixen les infraestructures portuàries suposarà un 

increment de l’activitat global registrada en aquest sector. 

 

L’activitat de grans creuers, segons CLIA (Associació Internacional de Companyies de Creuers) la tendència 

dels pròxims 4 anys és creixent en tots els mercats europeus, especialment a Alemanya, amb una previsió 

de creixement de l’11,3 % per cent, assolint  el rècord de 2 milions de passatgers. El Mediterrani és la 

segona destinació de creuers del món amb més del 18 % del share del mercat.  

 

A continuació enumerem aspectes que seran determinats per l’evolució d’aquest sector. 

 

 La inestabilitat política de països com Turquia i Egipte han desplaçat creuers del Mediterrani 

Oriental a l’Occidental. Segons dades publicades per Medcruise, el tràfic de creuers al 

Mediterrani Occidental comporta més de 20 milions de moviments de passatgers, mentre que, 

el Mediterrani Oriental només mou 2,6 milions.  

 

 El creixement exponencial de la industria de creuers a la Xina i la nova  construcció de vaixells, 

amb capacitat per a més de 6.000 passatgers i tripulants, que permetrà posicionar més vaixells 

arreu del món. Aquesta tendència comporta que només ports com els de Barcelona, Civitavechia, 

Venècia, Palma o Màlaga en la Mediterrània els puguin rebre. 

 

 

 ANY 2018 2019 2020 2021 

Roses 
Escales 6 5 4 4 

Passatgers 2.300 2.000 2.000 1.800 

Palamós 
Escales 50 52 56 60 

Passatgers 50.000 51.000 55.000 58.000 

Sant Carles 
Escales 0 2 0 3 

Passatgers 0 500 0 700 

 Any 2018 2019 2020 2021 

Total 

Escales 56 59 60 67 

TA1/TA2 52.930,39 55.282,85 56.459,08 63.516,47 

Passatgers  52.300 53.000 57.000 59.800 

TA3P/TP2 162.429,50 151.657,56 161.579,09 171.500,61 

Total 215.359,89 206.940,41 218.038,17 235.017,08 

 
 Les previsions de creuers a Roses, per als pròxims anys, d’acord amb les infraestructures actuals, 

són de manteniment. 

 

 El port de Palamós, és el port de la Generalitat que té més projecció internacional, gràcies a les 

seves infraestructures que li permeten rebre vaixells de fins a 386 metres d’eslora i de gran calat, 
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promoció i destinació. Si bé, per circumstàncies logístiques i operatives, pot gestionar 

òptimament 2.500 passatgers per vaixell.  

 
 El port de Sant Carles de la Ràpita té una destinació encara poc coneguda, Terres de l’Ebre, que 

té com a competidors directes els ports de Tarragona, de Castelló i de Valencia, que juntament 

amb les característiques de les seves infraestructures, dificulten un gran creixement. Alguna 

companyia ha mostrat el seu interès en fer escala puntualment i no de forma regular al port de 

les Terres de l’Ebre, com és el cas de l’Star Clippers, però no és suficient per consolidar aquest 

port en aquesta activitat. 

 

Activitat industrial  
 

En aquest concepte s’inclouen principalment les empreses que presten els serveis destinats a la reparació 
i conservació d’embarcacions (varadors i tallers de reparacions..), és un sector d’activitat on ha anat 
augmentant la participació de la iniciativa privada (a través de concessions) i en el 2017 ha representat el 
4 % de l’activitat portuària total.  

 

 
Gràfic 16. Sector industrial per ports.  

En el següent gràfic es pot veure l’evolució de l’activitat industrial des de l’exercici 2011 per ports. La 
facturació mitjana anual d’aquest sector se situa en 626 milers d’euros. El port d’Arenys de Mar ha 
representat el 44 % de la mitjana d’activitat i el port de Roses el 15 % i conjuntament representarien el 59 
% de l’activitat industrial desenvolupada en el període analitzat. 
 
En els propers anys s’espera potenciar la implantació de noves empreses vinculades a aquest sector que 
requereixen grans inversions i ocupen extensions importants d’espai, tot i que els efectes derivats durant 
aquest PAIF serien discrets i és en propers PAIF on el retorn via facturació serà major. 
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Gràfic 17. Evolució sector industrial per ports i anys 

 

4.2 Cost dels factors i productivitat 

 
En aquest apartat s’estudia l’evolució seguida pel factor treball, la inversió i el finançament. 

  
Treball  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Valor afegit per treballador 146.528,96 163.306,48 169.419,61 162.070,03 160.892,80 

Despeses de personal per treballador 36.179,89 36.896,23 37.877,95 39.022,02 41.043,19 

Despeses de personal / valor afegit 0,25 0,23 0,22 0,24 0,26 

Taula 2. Evolució seguida pel factor treball 

 

Gràfic 18. Evolució de la productivitat laboral i cost salarial per ocupat 

En el gràfic 6 es pot comprovar l’evolució de les despeses de personal per treballador, la productivitat per 
treballador i el percentatge del valor afegit generat per l’empresa destinat a cobrir despeses de personal, 
des de l’exercici 1999 (any base 100). La plantilla de l’empresa aprovada en el febrer del 2009 preveia 74 
llocs de treball i a més es preveia la contractació de personal temporal de reforç durant els mesos d’estiu 
per l’increment de la demanda de serveis que es produeix.  
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Durant l’exercici 2010 per l’aplicació del Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, es van reduir linealment els 
sous del personal en un 5 %. La Instrucció 1/2011 per a l’aplicació de les mesures específiques en matèria 
de personal previstes en el Decret 109/2011, d’11 de gener durant l’exercici 2011 va suposar 
l’amortització d’una plaça i no es van poder reposar dues vacants que es van produir.  
 
Les despeses de personal durant l’exercici 2017 han experimentat un augment pels següents fets: 
 

1. Increment de les remuneracions de l’1 % 
2. Retorn de part de la paga extra de l’exercici 2012 
3. Periodificació de part de la paga extra del 2013, en funció de la sentència del TSJC, de 14 de 

desembre de 2017. 
4. Augment del número mig de treballadors de 70,05 (2017) a 69,51 (2016) 
5. Augment d’altres despeses de personal (dietes, formació, vestuari i servei de prevenció) que 

respecte de l’exercici 2016 van augmentar un 31 % 
 
 
La impossibilitat d’assolir internament determinats projectes per falta de personal o per no incomplir la 
normativa laboral pel que fa al nombre d’hores de treball, ha donat lloc a externalitzar-los i aquestes 
despeses redueixen el valor afegit per treballador. 
 
Actualment la plantilla està coberta per sota de les seves necessitats en funció dels serveis actuals a 
prestar als usuaris. Tanmateix, els clients cada vegada són més exigents i demanden una prestació de 
serveis més professionals i de qualitat, alhora que l’empresa a més d’estar compromesa amb la qualitat 
ha de preveure donar cobertura a nous serveis que puguin resultar de posar nous actius en valor, la qual 
cosa no és possible sense proveir les places necessàries.  
 
És a dir, si es vol incrementar la productivitat per treballador l’augment ha de venir tan per l’augment del 
numerador com del denominador. 
 

Inversió i finançament 
 
La inversió certificada mitjana corresponent al període 2001-2004 es va situar en 6,9 milions d’euros i la 
mitjana de l’esforç inversor (inversió certificada/ immobilitzat net total) en el 7,79 %. L’esforç inversor de 
l’empresa en el quadrienni 2005-2008 ha estat del 7 % i la mitjana de la inversió certificada s’ha situat en 
7,6 milions d’euros. L’esforç inversor en el quadrienni 2009-2012 s’ha situat en el 7,3 % i la mitjana de la 
inversió certificada s’ha situat en 10 milions d’euros. En l’exercici 2013 es va certificar per valor de 2,1 
milions d’euros. En les anualitats del PAIF 2014-2017 s’ha certificat per valor de 15 milions d’euros. Tal 
com s’observa en el gràfic durant l’exercici 2005 l’empresa va registrar el màxim de deute viu amb un 
endeutament de 13.984 milers d’euros, en l’exercici 2017 el deute a llarg termini és zero. El PAIF 2019-
2022 s’afronta únicament amb recursos propis. 
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Gràfic 19. Evolució de la inversió i l’endeutament a llarg termini en els diferents PAIFS 

 
 
 
4.3 Anàlisi dels resultats i rendibilitat 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Rendibilitat econòmica (marge x rotació) 4,38% 4,41% 4,31% 2,83% 2,81% 

Marge (resultat explotació/facturació) 35,18% 37,60% 39,73% 26,58% 27,32% 

Rotació (facturació/mitjana immobilitzat net no financer) 12,44% 11,74% 10,84% 10,63% 10,31% 

Rendibilitat financera (benefici net /fons propis) 2,83% 3,10% 4,22% 2,68% 2,71% 

Taula 3. Ratis de rendibilitat econòmica i financera 

En la taula 2 es pot comprovar l’evolució dels dos ràtios analitzats des de l’exercici 2013 (que no està 
integrat en cap PAIF) fins l’exercici 2017, quarta anualitat del PAIF vigent. 
 
Podem observar com la rendibilitat econòmica i la financera, a mida que ha anat disminuint el deute viu 
de l’empresa, han anat acostant-se. De fet, el deute viu a 31.12.2017 era de 250.000 € mentre que en 
l’exercici 2013 era de 3.750.000 €. 
 
Així doncs en l’exercici 2017 obtenim 27,3 € de benefici per cada 100 € facturats, si en els exercicis vinents 
es vol augmentar el marge, caldrà reduir els costos, augmentar els ingressos o ambdues accions 
simultàniament. Donat que els costos de personal i despesa corrent estan molt per sota dels percentatges 
habituals en una empresa prestadora de serveis, i tenint en compte l’aplicació de la nova Llei de Ports de 
Catalunya quan entri en vigor (que suposa una major dotació de personal per poder portar a terme la 
gestió de forma indirecta dels ports esportius de Catalunya), cal pensar que ens haurem de plantejar 
l’increment de l’import de les taxes que han experimentat variació des de l’exercici 2012 i juntament amb 
les renovacions de les dàrsenes es podrà millorar el marge.  
 
Alhora també podem incidir amb el rati de rotació de l’actiu, que en l’exercici 2017 suposava recuperar 
quasi 10 € per cada 100 invertits, en aquest cas caldrà augmentar el nivell d’activitat desenvolupat en els 
ports, és a dir, possibilitar inversions amb retorn econòmic.  
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6. Objectius del Pla d’Inversions 2019-2022 
 
Els objectius estratègics del Pla d’Inversions 2019-2022 es classifiquen en 11 grups i estan enfocats a dotar 
l’empresa i els ports de valor afegit amb criteris d’Smartport/Greenport/Socialport. En aquest sentit el Pla 
d’actuacions va més enllà d’un pla d’infraestructures i destina recursos a dotar l’empresa d’eines que 
permetin millorar la productivitat, la qualitat, el nivell de servei (digitalització, cartografia, formació de 
personal, open data...) i donant resposta a dues grans línies d’actuació:  
 

 la millora de les infraestructures portuàries per possibilitar la prestació de serveis de qualitat als 
diferents sectors econòmics que desenvolupen la seva activitat en els ports (sector comercial, 
sector industrial i tècnic, sector pesquer, sector nàutic, sector turístic) i l’afluència dels ciutadans 
en activitats lúdiques, culturals, etc...(sinergia port-territori), fomentant la formació en els 
diferents sectors i aconseguint un aprofitament sostenible de recursos naturals i econòmics. 

 i les actuacions de caràcter transversal que possibiliten la realització de les anteriors, ja sigui per 
mantenir la funcionalitat bàsica dels ports, desenvolupar plataformes de gestió integrada, 
contribuint a la mitigació del canvi climàtic. 

 les actuacions anteriors s’han de realitzar amb criteris de sostenibilitat econòmica i social, 
generant sinergies amb el territori i possibilitant l’autofinançament del sistema portuari. 

 
Les actuacions de caràcter transversal són aquelles que són necessàries però no suficients per assolir els 
objectius marcats pel PAIF 2019-2022 i les detallem a continuació: 
 

 

 
 
 
Els objectius marcats en els diferents sectors d’activitat es detallen a continuació: 

 

T1

•Inversions per assegurar la funcionalitat dels ports: Mantenir i millorar la funcionalitat bàsica dels
ports, assegurar el recer de les embarcacions, protegir els espais portuaris

T2

•Inversions d'altres grups de caràcter transversal: Punts de recàrrega, itineraris turístics, 
abalissament

T2

•Inversions en sistemes de seguretat en les instal·lacions portuàries: Millorar i modernitzar els
sistemes de seguretat en els ports (càmeres ...)

T3

• Digitalització, comunicacions, millora de processos i TIC: Portar a terme el Pla de digitalització,
millorar les comunicacions entre les oficines centrals i les oficines portuàries, introduir millores en
els processos existents mitjançant la modificació de programes actuals i l’adquisició de nous
programes que comportin millores en la gestió

T4

•Nou Pla d'identificació visual: Modernització i substitució de la senyalètica corporativa dels ports 
gestionats per PGC
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Inversions de caire comercial i transport de viatgers

•Captar nous tràfics de mercaderies i recerca de nous mercats i mantenir els tràfics
actuals

•Fomentar l'explotació de superfícies disponibles

•Millorar l'operativa comercial

•Incrementar les escales de creuers turístics

•Coordinar amb les empreses i sectors interessats per a crear sinergies que permetin
captar els creuers

Inversions de mitigació del canvi climàtic

•Pla d'electrificació sostenible

•Optimitzar les xarxes de serveis de subministraments i regular els seus consums

•Garantir la qualitat de les aigües

•Potencia l’ús de vehicles elèctrics

•Gestionar de forma sostenible els recursos naturals i el paisatge

Inversions de suport al sector pesquer

•Millorar els sistemes de comercialització del peix i serveis complementaris

•Optimitzar les dàrsenes pesqueres

•Recolzar les polítiques del sector pesquer

•Reforçar la marca "peix llotja"

Inversions de potenciació de la nàutica esportiva

•Optimitzar els espais d’aigua de la zona de servei 

•Diversificar l'oferta de serveis i millorar la seva qualitat

•Donar resposta a la demanda de grans eslores

•Promocionar la nàutica esportiva

Inversions de caire turístic i de sinergia port-territori

•Optimitzar i millorar els espais de connexió del port amb la ciutat, potenciant 
la interacció de les activitats ciutadanes amb les possibilitats que ofereixen les 
infraestructures portuàries 

Inversions en el sector industrial i tècnic

•Fomentar sinergies entre ports

•Reactivar i impulsar el sector de drassanes

•Aconseguir una distribució equilibrada dels escars

•Fomentar zones de baix índex de demanda per destinar-se a hivernada
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7. Resum del Pla d’Inversions 2019-2022 
 
Les inversions i actuacions projectades en els ports que són competència de la Generalitat es poden 
classificar segons la seva orientació estratègica com ja s’ha comentat anteriorment, en funció de quin 
agent es farà càrrec del finançament (públic, privat, públic-privat i públic-públic)  i en funció dels diferents 
impactes socioeconòmics, mediambientals, millora de processos, estalvi de costos.  
 
En aquest sentit, hi ha 10 tipologies diferents d’inversions: 
 

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 
Grup 2: Inversions de caire comercial 
Grup 3: Inversions de mitigació del canvi climàtic 
Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 
Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 
Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 
Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 
Grup 8: Inversions en sistemes de seguretat en les instal·lacions portuàries 
Grup 9: Inversions en digitalització, comunicacions, millora de processos i TIC 
Grup 10: Inversions derivades del nou PIV 

 

 
Criteris utilitzats per a l’assignació de la quantia d’inversió pública en els ports. 
 
Una vegada determinada la inversió màxima a portar a terme en funció dels recursos generats i de les 
obligacions contretes per l’empresa es procedeix a assignar la inversió de la següent manera: 
 

1. La inversió pública màxima a realitzar s’estableix en 30.885.000 €. Es preveu que durant la 
vigència del Paif 2019-2022 es generarant recursos per una quantia de 28.800.000 € dels quals 
28.400.000 milions es destinaran a donar cobertura al Pla d’inversions quadriennal i els 400.000 
€ restants es destinaran a altres conceptes d’inversió. D’altra banda, s’ha previst incorporar 
romanents de tresoreria d’exercicis anteriors per implementar les accions derivades del Pla de 
Ports corresponents als anys de vigència del Paif. 
 

2. Es determinen les actuacions que són imprescindibles portar a terme per tal d’assegurar la 
funcionalitat dels ports i l’adequació al canvi climàtic (Grup I: 12.935.000 €) i altres actuacions 
transversals que no tenen incidència en un únic port i que són prioritàries per a la prestació 
òptima del servei portuari, com són els projectes d’abalisament (350.000 €), itineraris turístics 
(25.000 €), punts de recàrrega (220.000 €), millores de càmeres de seguretat (300.000 €), les 
millores en comunicacions, programes informàtics, cartografia, digitalització (750.000 €)  i la 
senyalètica ( 440.000 €) suposen en total  15.020.000 €. 
  

3. L’assignació de la resta d’inversió, 13.380.000 € ve determinada per la següent fórmula:  
   

(80 % * a + 20 %* b)*coeficient territorial= Inversió pendent d’assignar per Zona Portuària 
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 Variable a = Percentatge de facturació registrada en l’exercici 2017 per Zona Portuària  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Variable b = (variable a – percentatge d’inversió realitzada en PAIFS anteriors) 
 
En el quadre següent es detalla la inversió realitzada acumulada des del primer PAIF portat a 
terme per l’empresa per Zones Portuàries: 

 
Zona Inversió 2001-2017 Pes b 

ZC 17.934.286,52 15,52% 7,94% 

ZN 63.433.439,79 54,88% -10,60% 

ZS 34.225.426,41 29,61% 2,67% 

Total general 115.593.152,72 100,00% 
  

 
 

 El coeficient territorial es determina en funció de les instal·lacions portuàries per zona 
portuària i vol assegurar un mínim d’inversió en totes les instal·lacions, per possibilitar la 
prestació del servei públic portuari, amb independència de la seva capacitat econòmica i 
tenint en compte que el conjunt de recursos de l’empresa ha de cobrir les necessitats del 
conjunt del seu sistema portuari. 

 
Zona 
Portuària 

Nombre 
instal·lacions 

Pes per 
Zona 

Variació sobre 
mitjana 

Coeficient 
territorial 

Centre 6 25,00  25,00/33,33 0,75 

Nord  8 33,33 33,33/33,33 1 

Sud 10 41,67 41,67/33,33 1,25 

 24    

 
 En el quadre següent es pot comprovar com el percentatge de l’assignació de la inversió 

realitzada s’ajusta als intervals determinats per cadascuna de les Zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Facturació 2017 a 80%*a 

ZC 3.485.387,47 23,45% 18,76% 

ZN 6.580.187,16 44,27% 35,42% 

ZS 4.796.930,86 32,28% 25,82% 

Total general 14.862.505,49 100,00% 80,00% 

Zona Portuària 
Inversió assignada  

Percentatge 
PAIF 2019-2022 

Centre 2.505.000 18,72 

Nord  5.465.000 40,86 

Sud 5.410.000 40,42 

Total Zones         13.380.000   
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A continuació s'inclou el resum de les inversions classificades pel seu origen públic o privat per a 
cadascuna de les tipologies definides, diferenciant en funció de si compten o no amb assignació 
pressupostària.  
 

PAIF 2019-2022 PG AOP PRIVADA TOTAL PAIF 

Grup 1: Inversions per assegurar la funcionalitat 13.285.000 47% 0 0% 0 0% 13.285.000 12% 

Grup 2: Inversions de caire comercial 1.715.000 6% 0 0% 1.000.000 1% 2.715.000 3% 

Grup 3: Inversions de sostenibilitat ecològica i eficiència energètica 1.495.000 5% 0 0% 30.000 0% 1.525.000 1% 

Grup 4: Inversions de suport al sector pesquer 2.390.000 8% 75.000 3% 215.000 0% 2.680.000 3% 

Grup 5: Inversions de potenciació de la nàutica esportiva 260.000 1% 0 0% 39.780.000 52% 40.040.000 37% 

Grup 6: Inversions de caire turístic i sinergia port-territori 6.490.000 23% 2.000.000 88% 6.700.000 9% 15.190.000 14% 

Grup 7: Inversions en el sector industrial i tècnic 1.275.000 4% 200.000 9% 28.600.000 37% 30.075.000 28% 

Grup 8: Inversions en sistemes de seguretat en les instal·lacions 
portuàries 300.000 1% 0 0% 0 0% 300.000 0% 

Grup 9: Inversions en comunicacions, millora de processos i TIC 750.000 3% 0 0% 0 0% 750.000 1% 

Grup 10: Inversions derivades del nou PIV 440.000 2% 0 0% 0 0% 440.000 0% 

Totals € 28.400.000 100% 2.275.000 100% 76.325.000 100% 107.000.000 100% 

 

 
La inversió total prevista en l’àmbit portuari suposa 107 milions d’euros, les actuacions previstes dins del 
marc concessional suposen 76,3 milions d’euros, la inversió a compte del pressupost de PGC suposarà 
28,4 milions d’euros (a aquests euros sumarem 0,4 M€ d’altres conceptes d’inversió i 2,1 M€ per a la 
implementació dels quatre primers anys del Pla de Ports) i la participació d’altres organismes públics 
suposaran 2,3 M€. 

  

 

 
La inversió a realitzar per PGC es concentra, bàsicament, en aquest PAIF en actuacions dels grups 1 (47 %) 
i 6 (23 %). La inversió a realitzar per Altres Organismes Públics (AOP) es destina en un 88 % al grup 6 i la 
inversió Privada (IP) té com a destinació principal els grups 5 (52 %) i 7 (38 %). 
 
La distribució per anualitats és la següent: 

I.PGC
27%

I.AOP
2%

I.PRIVADA
71%

TIPOLOGIA DE LA INVERSIÓ EN EL PAIF 2019-2022
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A continuació ens centrem en la inversió a realitzar per PGC que és la que serà objecte del Pla de 
finançament i que es detalla per grups d’actuació i per Zona Portuària: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Grup 1: Inversions per 
assegurar la funcionalitat; 

47%

Grup 2: Inversions de caire 
comercial; 6%

Grup 3: Inversions de 
sostenibilitat ecològica i 
eficiència energètica; 5%

Grup 4: Inversions de 
suport al sector pesquer; 

8%

Grup 5: Inversions de 
potenciació de la nàutica 

esportiva; 1%

Grup 6: Inversions de caire 
turístic i sinergia port-

territori; 23%

Grup 7: Inversions en el 
sector industrial i tècnic; 

4%

Grup 8: Inversions en 
sistemes de seguretat en 

les instal·lacions 
portuàries; 1%

Grup 9: Inversions en 
comunicacions, millora de 

processos i TIC; 3%
Grup 10: Inversions 

derivades del nou PIV; 2%

10.365.000
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Analitzem per cadascuna de les Zones Portuàries la distribució de la inversió a realitzar: 
 

 
Zona Nord 
 

 
 

 
 
 

 
 

2019 2020 2021 2022

NORD 2.270.000 2.470.000 2.625.000 3.000.000

0

500.000
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1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Inversió PGC en la Zona Portuària Nord per anualitat

BLANES; 12%

L'ESCALA; 5%

L'ESTARTIT; 
18%

LLANÇÀ; 2%
PALAMÓS; 

44%

PORT DE LA 
SELVA; 9%

ROSES; 5%

SANT FELIU DE 
GUÍXOLS; 5%

Grup 1: 
Inversions per 

assegurar la 
funcionalitat

47%

Grup 2: 
Inversions de 

caire comercial
3%

Grup 3: 
Inversions de 
sostenibilitat 

ecològica i 
eficiència 

energètica
8%

Grup 4: 
Inversions de 

suport al sector 
pesquer

14%

Grup 6: 
Inversions de 
caire turístic i 
sinergia port-

territori
28%

Grup 7: 
Inversions en el 
sector industrial 

i tècnic
0%
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Zona Centre 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2019 2020 2021 2022

CENTRE 1.840.000 1.500.000 1.550.000 1.090.000

0
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2.000.000

Inversió de PG en la Zona Portuaria Centre per 
anualitat

ARENYS DE MAR
59%
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41%

Grup 1: Inversions 
per assegurar la 

funcionalitat
58%Grup 2: Inversions 

de caire comercial
5%

Grup 3: Inversions 
de sostenibilitat 

ecològica i eficiència 
energètica

5%

Grup 4: Inversions 
de suport al sector 

pesquer
8%

Grup 6: Inversions 
de caire turístic i 

sinergia port-
territori

24%
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Zona Sud 
 

 
 

 
 
 
 

 

2019 2020 2021 2022

SUD 2.280.000 2.515.000 2.455.000 2.720.000
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LA RÀPITA 36%
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caire turístic i 

sinergia port-territori
22%

Grup 7: Inversions en 
el sector industrial i 

tècnic
13%



 
 
 

 

 
Pla d’Inversions 2019 – 2022 
 
 

35 

 
 
La distribució de la inversió privada per grups d’actuació es detalla a continuació: 
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8. Pla de finançament 
 
L'anàlisi següent té com a objecte establir la viabilitat financera del Pla d’actuacions i inversions 
quadriennal 2019-2022 de PGC que suposa una inversió directa de l’empresa de 28.800.000 € (sense IVA) 
i un màxim de 2.085.000 €, comptant únicament amb els recursos generats per la pròpia empresa per 
portar-ho a terme: 
 

1. La inversió i les activitats previstes del PAIF 2019-2022 de caràcter públic total o parcialment. 
2. Inversió del capítol 6 que no suposen actuacions en infraestructures 100.000 € anuals per cobrir 

maquinària i utillatge, mobiliari, ordinadors i altres elements inventariables. 
3. Per portar a terme les actuacions previstes en el Pla de Ports horitzó 2030, per als exercicis 

corresponents al PAIF l’empresa les cobrirà amb recursos que pugui generar per sobre les 
previsions realitzades o incorporarà romanents d’exercicis anteriors en funció dels projectes que 
en el marc de Pla de Ports es vagin aprovant i executant. 

4. El Pla de finançament ha de possibilitar també donar cobertura a les obligacions que resultin de 
l’aplicació del PAIF 2014-2017 ampliat fins l’any 2018, ja sigui per obra adjudicada pendent 
d’executar o actuacions adjudicades plurianuals, amb anualitat 2019 no previstes en el nou PAIF, 
es farà mitjançant la incorporació de recursos generats en exercicis anteriors.  

5. Qualsevol millora de les remuneracions del personal de PGC i possibles ampliacions de plantilla 
que no impliquin el traspàs de noves competències les assumirà l’empresa amb els recursos que 
generi o amb els generats amb exercicis anteriors. 

6. Qualsevol ampliació del Capítol 1. Remuneracions de personal, derivats de traspassar a 
l’empresa noves competències ha de venir amb els corresponents ingressos traspassats. 

 
Qualsevol actuació, projecte o obligació que tingui incidència en els Capítols 4, 6 i 7 no previstes en aquest 
PAIF i que es considerin inajornables i de caràcter prioritari, per portar-se a terme requerirà finançament 
addicional, preferiblement mitjançant la incorporació de romanents de tresoreria d’exercicis anteriors, si 
no fos possible, es deixarà de fer alguna actuació o actuacions de les previstes en el PAIF per donar-hi 
cobertura.  
 

 
Metodologia:  
 
En primer lloc es realitza un quadre de recursos i d’aplicacions per als exercicis 2019-2022, es podran 
visualitzar els diferents recursos de què disposarà l’empresa i la part que es destinarà a inversió una 
vegada cobertes les obligacions pressupostàries a les què ha de fer front. 
 
En segon lloc es realitza la previsió de tresoreria o “cash account” per les quatre anualitats del PAIF, que 
ens permetrà avaluar la situació de la tresoreria.  
 
Per complementar els quadres anteriors, l'últim apartat inclou els quadres següents: 
 

1. En el quadre 1 es fa una projecció del compte de pèrdues i guanys per als anys del PAIF objecte 
d’estudi i dos més de posteriors, del qual s’extreuen les dades corresponents als recursos 
generats per l’empresa. 

 
2. En el quadre 2 es confecciona la projecció del Balanç per als anys del PAIF objecte d’estudi i dos 

més de posteriors.  
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Aquest Pla financer es centra únicament en la realització de la inversió del Pla abans esmentat i en les 
obligacions assumides o que té previst contraure a curt termini. Tota inversió o transferències a tercers 
que es vulguin realitzar amb independència d’aquest Pla hauran de ser objecte d’un finançament 
complementari. 
 
 
 

Hipòtesis de treball: 

 
Inversió. La inversió es considera que es realitza en l’any que s’ha previst, per facilitar les projeccions i 
comprensió de la documentació ja que si la inversió es posposa també ho fa el finançament corresponent.  

 

 
Gràfic 20. Previsió de l’evolució de la inversió PAIF 2019-2022 

Els creditors d’inversió a final de l’exercici s’estimen en el 10 % dels pagaments totals en aquest concepte. 
S’aplica una amortització lineal en funció de la vida útil del bé i la dotació a l’amortització s’estima que 
augmenta anualment un 2,5 % respecte de l’exercici anterior. 
 
 
Facturació. Es preveu un augment de l’import net de la xifra de negoci de l’1,5 % anual i d’altres ingressos 
d’explotació en un 1 %, per l’evolució prevista dels diferents sectors d’activitat en l’àmbit portuari. 
 
Cal recordar que les taxes de Ports de la Generalitat no han experimentat variació des de l’exercici 2012 i 
que no saben quan podrem aplicar les noves taxes que daten de l’exercici 2015, calculades en funció d’una 
nova valoració del mirall d’aigua i dels terrenys, que acompanyen la nova Llei de Ports que s’espera sigui 
aprovada en els primers anys del Paif i que estableix que la revisió de taxes es realitzi cada 5 anys a partir 
de la seva determinació. 

 

2019 2020 2021 2022

Inversió Paif 2019-2022 7.224.999,63 7.144.999,76 7.060.000,00 6.970.000,19

Altres conceptes d'inversió 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Total Inversió 7.324.999,63 7.244.999,76 7.160.000,00 7.070.000,19

0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00

Inversió prevista

Inversió Paif 2019-2022 Altres conceptes d'inversió Total Inversió



 
 
 

 

 
Pla d’Inversions 2019 – 2022 
 
 

38 

 
Gràfic 21. Previsió de l’evolució import net xifra de negoci PAIF 2019-2022 

Els deutors a 31 de desembre, en balanç, es consideren el 15 % de la facturació total de l’any. També 
s’introdueix en el compte de pèrdues i guanys un previsió de la variació de la provisió per insolvències. 

 
Despeses de personal. Inclou sous i salaris, seguretat social, prevenció de riscos, dietes, vestuari, formació 
i la corresponent periodificació de la paga extra (part meritada en l’exercici en curs que no s’abona fins 
l’exercici posterior), per a l’exercici 2019 es preveu un augment de l’1,95 % en el primer any i en la resta 
d’exercicis 2020, 2021 i 2022 es preveuen augments del 2  %. 
 

 
 

Gràfic 22. Previsió de l’evolució de les despeses de personal en milers d’euros en el PAIF 2019-2022 

 
 
 

2016 2017 2018 (p) 2019 2020 2021 2022

Import net xifra de negoci 14.560.453 14.723.717 14.723.717 15.000.000 15.225.000 15.453.375 15.685.176

Altres ingressos 153.539 217.557 217.557 110.000 111.100 112.211 113.333

Facturació 14.713.992 14.941.274 14.941.274 15.110.000 15.336.100 15.565.586 15.798.509
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Des de l’exercici 2009 data de la última variació de la DLT de l’empresa, la facturació en concepte de la 
prestació del servei públic portuari i l’aprofitament del domini públic ha augmentat en un 8 %, xifra molt 
significativa si tenim en compte que: 
 

 Durant el període de la crisi econòmica iniciada al 2008 i que teòricament va finalitzar en el 
2014, si bé encara no s’han recuperat els valors d’indicadors previs a la crisi com és el cas de 
l’indicador de l’atur. 

 Les taxes i preus privats de l’empresa no han experimentat variació des de l’exercici 2012. 
 

La plantilla mitjana de l’exercici 2009 va ser de 78,5 persones i en l’exercici 2017 ha estat de 70,05 
persones, amb quasi 9 efectius menys hem tingut que gestionar la major activitat registrada en el conjunt 
de ports que gestiona l’empresa i assumir amb la plantilla existent noves funcions derivades de canvis 
legislatius i de requeriments de la ciutadania. L’empresa com ja s’ha comentat en l’apartat 4.2 ha 
d’adaptar la seva estructura organitzativa a la situació actual que implica una prestació de serveis més 
professionals i de qualitat, alhora que l’empresa a més d’estar compromesa amb la qualitat ha de 
preveure donar cobertura a nous serveis que puguin resultar de posar nous actius en valor. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment s’ha previst la implementació de la nova DLT de l’empresa, que té com a 
objectiu reflectir la realitat de les funcions que es realitzen en cadascuna de les places, actualitzant la 
última DLT de l’exercici 2009. Es preveu que l’augment de despesa en el Capítol 1 que suposi la seva 
implementació  respecte de la situació actual, en cas de produir-se durant aquest Paif, es podria cobrir 
amb romanents de tresoreria generats en PAIF anteriors.  
 
Qualsevol variació de l’estructura organitzativa actual, derivada de l’aprovació de la nova Llei de ports de 
Catalunya per traspàs de noves competències a l’Empresa haurà d’anar acompanyada del seu 
finançament i no ha estat contemplada en aquest estudi econòmic.                             

Despeses per serveis exteriors i tributs. L’empresa ha portat a terme una política de contenció de la 
depesa tal com demostra que la despesa corrent registrada en l’exercici 2017 hagi estat un 7 % inferior 
respecte a l’assolida en l’exercici 2009 però, aquesta situació ja no es pot mantenir més ja que: 

 

 La major inversió realitzada en els ports donarà lloc a una major despesa d’explotació, 
principalment pel que fa a les despeses de conservació i millora de les infraestructures 
portuàries, despeses de neteja, despeses de seguretat, i primes d’assegurances.  

 La major activitat que es registrarà als ports suposarà un augment de les despeses en concepte 
de subministraments, despesa que es repercuteix als usuaris mitjançant la tarifa E3.  

 La prestació d’un servei públic de qualitat, els requeriments d’informació dels usuaris i ciutadans, 
la promoció i la modernització de les instal·lacions portuàries, les auditories mediambientals, de 
qualitat, econòmiques, de protecció de dades, entre altres projectes, suposaran incrementar la 
despesa corrent.  

 La impossibilitat de realitzar les contractacions de personal necessàries per donar cobertura a 
nous requeriments legals, a cobrir les dotacions necessàries degudes a la dispersió territorial de 
l’empresa i per donar un servei amb estàndards de qualitat elevats comporta que s’hagi 
d’externalitzar determinats serveis i ampliar serveis com son la vigilància i la neteja en els ports. 

 
Per tot l’esmentat anteriorment s’han previst a partir de l’exercici 2019 augments del 4,5 % anuals. 
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Gràfic 23. Previsió de l'evolució d'altres despeses d'explotació 

 

Impost de societats. l’empresa està exempta parcialment a l’impost de societats, que a nivell anual suposa 
una quota íntegra de zero, si bé l’empresa realitza els pagaments a compte pertinents que després 
hisenda retorna en funció de la liquidació anual. 
 
Compromisos derivats del Pla de ports. S’estima que la implantació de les accions i el compliment dels 
compromisos del Pla durant la seva vigència suposarà destinar a la vora de 7,6 milions d’euros. Aquests 
recursos  en la seva major part seran públics, i si bé encara no s’ha definit exactament quina part anirà a 
càrrec del pressupost de PGC, hem inclòs la quantia màxima de recursos que hauria de cobrir en les 
anualitats del PAIF en funció del pressupost estimat en el Pla de ports.  

 
2019 2020 2021 2022 

280.000 € 520.000 € 642.500 € 642.500 € 

 
Actuacions adjudicades i pendents d’executar i actuacions plurianuals, amb anualitat 2018, del PAIF 2014-
2017: En aquests moments desconeixem la quantia exacta. En tot cas aquesta inversió va acompanyada 
del seu finançament i no té efecte en el càlcul dels recursos generats amb els que s’haurà de finançar el 
nou PAIF. La incorporació d’aquestes inversions que s’incorporaran tindrà el seu efecte en l’actiu del 
balanç i en la disminució de la tresoreria de l’any en què s’ha previst executar que és l’anualitat 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 (p) 2019 2020 2021 2022

Conservació i manteniment 906.591,33 1.219.821,12 1.275.000,00 1.215.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00

Altres despeses corrents 2.407.785,08 2.387.191,30 3.048.372,57 3.201.139,13 3.364.865,39 3.522.534,33 3.689.548,38

Tributs 134.128,47 63.721,19 70.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00

Total despeses corrent i tributs 3.448.504,88 3.670.733,61 4.393.372,57 4.498.139,13 4.696.865,39 4.904.534,33 5.121.548,38
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Resultats i Conclusions:  

 
1. Per fer front a l’esmentat Pla d’inversions PGC disposarà dels recursos generats per al normal 

funcionament de l’empresa en el quadrienni 2019-2022 alhora que incorpora romanents de 
tresoreria d’exercicis anteriors, per tal de donar cobertura a les actuacions del PAIF anterior que 
s’executaran durant la vigència del nou PAIF. 

 

PAIF 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Total Paif 

Recursos generats 7.325.000 7.245.000 7.160.000 7.070.000 28.800.000 

Recursos incorporats Pla de ports 280.000 520.000 642.500 642.500 2.085.000 

Total recursos 7.605.000 7.765.000 7.802.500 7.712.500 30.885.000 

Pla de ports 280.000 520.000 642.500 642.500 2.085.000 

Inversió Paif 2019-2022 7.225.000 7.145.000 7.060.000 6.970.000 28.400.000 

Altres conceptes d'inversió 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

Total aplicacions 7.605.000 7.765.000 7.802.500 7.712.500 30.885.000 

      Taula 4. Recursos generats aplicats 

2. En el quadre següent es mostra la capacitat de generar efectiu i les necessitats de liquiditat de 
l’empresa degudament ordenades per activitats d’explotació, inversió i finançament. 
 

Cash account 2019 2020 2021 2022 Total 

Saldo inicial 15.035.022,57 15.432.353,84 15.365.504,48 15.303.212,44 15.035.022,57 

Operacions d'explotació 7.776.830,90 7.232.650,40 7.152.207,96 7.056.799,78 29.466.212,80 

Recaptació zones 17.576.456,78 17.973.285,75 18.209.939,55 18.445.736,44 72.205.418,51 

IVA -1.930.710,78 -1.936.459,27 -1.941.040,85 -1.944.381,67 -7.752.592,58 

-Pagaments proveïdors -4.700.053,86 -5.567.941,23 -5.818.638,58 -6.080.594,82 -22.167.228,49 

-Pagaments personal -3.030.706,62 -3.091.320,75 -3.153.147,17 -3.216.210,11 -12.491.384,65 

-Tributs -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00 -328.000,00 

-Interessos -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -100.000,00 

-Impost societats -31.154,62 -37.914,10 -37.904,99 -40.750,06 -147.723,77 

Altres ajustaments i pagaments -54.500,00 -54.500,00 -54.500,00 -54.500,00 -218.000,00 

Activitats ordinàries 7.722.330,90 7.178.150,40 7.097.707,96 7.002.299,78 29.248.212,80 

- Pla de Ports -280.000,00 -520.000,00 -642.500,00 -642.500,00 -2.085.000,00 

- Pagaments immobilitzat certificacions -7.324.999,63 -7.244.999,76 -7.160.000,00 -7.070.000,19 -28.799.999,58 

Activitats d'inversió -7.324.999,63 -7.244.999,76 -7.160.000,00 -7.070.000,19 -28.799.999,58 

Flux net total de tresoreria 15.432.353,84 15.365.504,48 15.303.212,44 15.235.512,03 15.483.235,79 

 

 
Taula 5. Evolució del compte de tresoreria 

 

3. La rotació d'actius prevista consolida el creixement experimentat en els últims anys per sobre el 9 %. 
L’empresa disposarà de liquiditat en tot moment ja que el seu fons de maniobra se situa per sobre 
de l´1,5. Les actuacions en infraestructura que portarà a terme  PGC les finançarà amb recursos propis 
en la seva totalitat i no precisarà recórrer a finançament aliè. 
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 2019 2020 2021 2022 

Rati de fons de maniobra (1) 15 15 15 14 

Rotació d'actius (2) 9,59% 9,57% 9,56% 9,57% 

Recursos generats/ Xifra de negoci 49% 48% 46% 45% 

Ratí d'absorció d'ingressos 51% 52% 54% 55% 

Rendibilitat de sistema portuari 2% 2% 2% 2% 

 

   (1)Actiu circulant entre passiu circulant. 
(2) Ingressos d’explotació entre immobilitzat net. 
(3)Puertos del Estado estableix el valor òptim d’aquest ratí en el 2,5 % i és el quocient entre el resultat de l’exercici sense 
considerar resultats extraordinaris ni deterioraments, i l’actiu no corrent net mitjà de l’exercici excloent l’immobilitzat en curs, 
els actius per impostos diferits i els deutors comercials a llarg termini. 

 

4. El Pla de finançament proposat per fer front al Pla d’inversió 2019-2022 presenta un escenari realista 
de l’evolució prevista dels comptes de l’empresa. Es tracta d’un instrument viu que podrà i haurà 
d’adaptar-se a les necessitats i millores  que es puguin produir durant la seva vigència. 
 

5. La rendibilitat del Pla d’Inversions està en funció de la taxa interna de retorn de cadascuna de les 
inversions proposades i de la seva major o menor incidència en la capacitat de generar recursos. En 
aquest Pla s’aborden inversions en infraestructures portuàries de remodelació exterior per millorar 
la protecció i funcionalitat dels ports que gestiona l’empresa 13,3 milions d’euros que no tindran 
retorn via ingressos, tot i que són imprescindibles per al normal funcionament de les diferents 
activitats que es desenvolupen als ports, això comporta que la rendibilitat prevista en el Sector 
Portuari del 2 %, amb les característiques actuals i limitacions, per als exercicis vinents es consideri 
òptima.  

 
 

Quadres de previsió: 
 
A les pàgines posteriors s'inclouen els quadres següents:  
 

1. En el quadre 1, projecció del compte de pèrdues i guanys per als anys del PAIF objecte d’estudi 
i dos més de posteriors. 

 
2. En el quadre 2, projecció del balanç per als anys del PAIF objecte d’estudi i dos més de posteriors.  

 
 
 
 
Barcelona, 1 d’octubre de 2018 



‐154.942,88 1,50 1,50 1,50
Quadre 1. Projecció del compte de pèrdues i guanys ‐49,44 2,00

1,05

Projecció compte de pèrdues i guanys 2019 2020 2021 2022

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis 15.000.000,00 15.225.000,00 15.453.375,00 15.685.175,63

a) Vendes
b) Prestacions de serveis 15.000.000,00 15.225.000,00 15.453.375,00 15.685.175,63

5. Altres ingressos d'explotació 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,11

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,11

e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de 
la Generalitat aplicades a l'exercici

6. Despeses de personal ‐3.030.706,62 ‐3.091.320,75 ‐3.153.147,17 ‐3.216.210,11
7. Altres despeses d'explotació ‐4.698.139,13 ‐4.936.865,39 ‐5.189.534,33 ‐5.446.548,38

a) Serveis exteriors ‐4.416.139,13 ‐4.614.865,39 ‐4.822.534,33 ‐5.039.548,38
b) Tributs ‐82.000,00 ‐82.000,00 ‐82.000,00 ‐82.000,00
c) Subvencions d'explotació
d) Subvencions de capital
e) Provisisó deutors ‐200.000,00 ‐240.000,00 ‐285.000,00 ‐325.000,00
f) Pla de Ports

8. Amortització de l'immobilitzat ‐4.428.591,00 ‐4.539.305,78 ‐4.652.788,42 ‐4.769.108,13
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer 
i altres

463.943,62 463.943,62 463.943,62 463.943,62

10. Excessos de provisions
11. Deteriorament i resultat per alienacions de 
l'immobilitzat

A‐1) RESULTAT  D'EXPLOTACIÓ  

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

3.416.506,87 3.232.551,70 3.034.059,70 2.830.585,73

12. Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00

a) D'empreses del grup i associades
b) De tercers 0,00 0,00

13. Despeses financeres ‐25.000,00 ‐25.000,00 ‐25.000,00 ‐25.000,00
A‐2) RESULTAT FINANCER  (12+13+14+15+16) ‐25.000,00 ‐25.000,00 ‐25.000,00 ‐25.000,00

A‐3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  (A‐1+A‐2) 3.391.506,87 3.207.551,70 3.009.059,70 2.805.585,73

17. Impost sobre beneficis ‐31.154,62 ‐37.914,10 ‐37.904,99 ‐40.750,06
A‐4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT 

D'OPERACIONS CONTINUADES (A3+17)

3.360.352,25 3.169.637,60 2.971.154,71 2.764.835,68

B) OPERACIONS INTERROMPUDES

18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions 
interrompudes net d'impostos

A‐5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18) 3.360.352,25 3.169.637,60 2.971.154,71 2.764.835,68

Recursos generats 7.324.999,63 7.244.999,76 7.159.999,51 7.070.000,19

PAIF 2019‐2022



Quadre 2. Projecció del balanç

ACTIU  2019 2020 2021 2022

A. ACTIU NO CORRENT 157.613.568,37 160.319.262,35 162.826.473,92 165.127.365,98

I. Immobilitzat intangible 141.352,00 141.352,00 141.352,00 141.352,00

II. Immobilitzat material 157.441.959,50 160.147.653,48 162.654.865,05 164.955.757,11

1. Immobilitzacions materials pròpies 157.441.959,50 160.147.653,48 162.654.865,05 164.955.757,11

IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 30.256,87 30.256,87 30.256,87 30.256,87

V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Deutors de tràfic a llarg termini

B. ACTIU CORRENT 19.724.378,84 19.685.924,73 19.648.052,20 19.610.810,92

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
1. Immobilitzat no financer
2. Altres

II. Existències 
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.292.025,00 4.320.420,25 4.344.839,77 4.375.298,89

IV. Inversions a empreses del grup i asociades a curt termini
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 15.432.353,84 15.365.504,48 15.303.212,44 15.235.512,03

TOTAL ACTIU (A+B) 177.337.947,20 180.005.187,07 182.474.526,13 184.738.176,90

PATRIMONI NET I PASSIU 2019 2020 2021 2022

A. PATRIMONI NET 175.045.182,21 177.750.876,19 180.258.087,28 182.558.979,34

A‐1) Fons propis 154.857.489,53 158.027.127,13 160.998.281,84 163.763.117,52

I.  Capital o fons patrimonial 64.356.127,08 64.356.127,08 64.356.127,08 64.356.127,08
V. Resultats d'exercicis anteriors 59.308.931,13 62.669.283,38 65.838.920,98 68.810.075,69

1. Romanent 59.308.931,13 62.669.283,38 65.838.920,98 68.810.075,69

2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)
VI. Altres aportacions fons patrimonial 27.832.079,07 27.832.079,07 27.832.079,07 27.832.079,07

VII. Resultat de l'exercici 3.360.352,25 3.169.637,60 2.971.154,71 2.764.835,68

 IX. Altres instruments de patrimoni

A‐2) Ajustos per canvis de valor

A‐3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 20.187.692,68 19.723.749,06 19.259.805,44 18.795.861,82

B. PASSIU NO CORRENT 971.412,19 916.912,19 862.412,19 807.912,19

I. Provisions a llarg termini 437.200,46 437.200,46 437.200,46 437.200,46
II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a llarg termini

III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini

IV. Passius per impost diferit

V. Periodificacions a llarg termini 534.211,73 479.711,73 425.211,73 370.711,73

C. PASSIU CORRENT 1.321.352,80 1.337.398,69 1.354.026,65 1.371.285,37

 I.  Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la 

venda

II.  Provisions a curt termini

III.  Deutes a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.266.852,80 1.282.898,69 1.299.526,65 1.316.785,37

VI. Periodificacions a curt termini 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 177.337.947,20 180.005.187,07 182.474.526,13 184.738.176,90






