
 
                El president 

 
 
 
 
 
 
Benvolgut, 
 
Et saludo fraternalment amb el desig de què tu i els teus estigueu bé de salut. 
 
La gravetat de la situació ens obliga a tots a exercir i promoure el confinament per intentar 
limitar l’impacte d’aquesta greu malaltia en la nostra gent. Aquesta mesura ha provocat 
limitacions o prohibicions per a desplaçar-se i el propi efecte de la malaltia ha fet que 
l’activitat dels ports i en general tota l’activitat  econòmica del país hagi caigut a nivells 
desconeguts durant molts anys. 
 
No hi ha dubte que estem vivint un moment molt complicat, per les famílies, les empreses, i  
com pel país en general. Com sabeu, la màxima preocupació del Govern de Catalunya són 
les persones. 
  
Com a empresa pública que som, hem estat analitzant quines mesures, podem posar en 
marxa immediatament per col·laborar amb els agents, operadors  portuaris i els usuaris, que 
integren el sistema portuari català. 
 
En aquest sentit, em plau informar-vos que el Comitè Executiu de Ports, reunit amb caràcter 
virtual i d’urgència, ha acordat un seguit de mesures que, juntament amb les ja aprovades 
pel Govern de la Generalitat, responen a la voluntat d’ajudar a pal·liar els efectes que 
aquesta situació està provocant en els sectors que desenvolupen la seva activitat econòmica 
i social en els ports de la Generalitat. 
 
Algunes d’aquestes mesures són: 
 

• Aplicar una reducció corresponent al període de l’estat d’alarma sobre les taxes 
d’aprofitament a aplicar a les embarcacions esportives i d’activitats turístiques 
 

• Reduir  els dies en estat d’alarma en la facturació de les taxes d’ocupació de 
superfície  (TO1) i (TO3) 

 
• Ampliar el termini o ajustar la facturació en les ocupacions de temporada, en funció 

de l’afectació acreditada per les restriccions de l’estat d’alarma  
 

• Ajornar el pagament del cànon d’activitat a facturar en aquest exercici 6 mesos a 
partir de la finalització de l’estat d’alarma 

 
• Reduir la tarifa E3 de subministrament d’electricitat i aigua, durant els dies en estat 

d’alarma i els 3 mesos posteriors que com a mitjana suposarà una reducció 20% 
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Aquestes mesures i altres, son d’aplicació a tots els sectors d’activitat portuari (nàutic, 
pesquer, turístic, comercial i industrial), prèvia sol·licitud de l’interessat, amb el compliment 
dels requisits establerts que es poden consultar a la pàgina web de Ports de la Generalitat  
 
Mesures que s’afegeixen a les que ha adoptat el Govern de la Generalitat (consultables 
totes elles al web de la Generalitat), que es concreten en iniciatives com l’increment de les 
pròrrogues de les ITV, reduccions del cànon de l’aigua, ajudes als autònoms,... portades a 
terme amb l’objectiu comú de fer costat a les empreses del nostre sector. 
  
Aquesta crisi és molt dura, ens està colpint a tots  i ara cal establir les bases per a la seva 
superació, amb l’esperança que produeixi el més aviat possible i que ho puguem fer amb 
salut. 
 
Una abraçada sentida, seguim en contacte per anar avaluant l’evolució del efectes 
econòmics i socials de la crisi sanitària en l’àmbit portuari. 
 
 
 
 
 
Isidre Gavin i Valls 
President de Ports de la Generalitat 
 
Signat electrònicament 
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