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Benvolguts i benvolgudes, 
 
Com sabeu, en data 30 de març de 2020, ha entrat en vigor la nova Llei 10/2019, de 23 de 
desembre, de ports i de transports en aigües marítimes i continentals, publicada al DOGC 
núm. 8032, de 30 de desembre de 2019.  
 
Aquesta Llei 10/2019 posa al dia d’una manera completa i exhaustiva la normativa 
aplicable a les instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat, i dota al sistema 
portuari, concebut com a tal, d’un marc jurídic actualitzat i amb visió de futur.   
 
Malauradament, l’entrada en vigor de la Llei coincideix amb les condicions excepcionals de 
crisi sanitària que han motivat la declaració de l’estat d’alarma i l’adopció de  mesures molt 
dràstiques de lluita contra la pandèmia del Covid-19. 
 
El compromís i la maduresa del nostre sector portuari, la seva capacitat de resiliència i de 
vocació de servei públic, s’ha posat de manifest un cop més amb la seva adaptació a la 
lluita contra el Covid-19 per protegir la salut de les persones treballadores i usuàries dels 
ports i la de tota la població en general, alhora que es garanteixen els serveis portuaris 
essencials per a la protecció i funcionalitat de les instal·lacions i de les activitats essencials 
que encara s’hi desenvolupen. 
 
En aquest moment, més que mai, volem fer-vos arribar un missatge de recolzament a la 
tasca que desenvolupeu i del ferm compromís de la Generalitat de potenciar un sistema 
portuari eficient i preparat pels reptes del futur immediat. En aquest sentit us fem avinent 
que, per encàrrec del Govern, estem ultimant tot un conjunt de mesures econòmiques 
extraordinàries per contribuir a reduir, de forma específica pel sector portuari, la greu 
afectació que està ocasionat aquesta situació en tota l’economia del país.   
 
Encara resta per superar aquesta crisi, però estem absolutament convençuts que ho farem, 
i això es produirà, en el cas del nostre sistema portuari, en el context de l’entrada en vigor 
del nou marc jurídic esmentat que comporta canvis significatius de caràcter funcional, 
també en la nostra Administració portuària. En concret, el nou model comporta que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, d’una banda, mitjançant  la Direcció General de 
Transports i Mobilitat, impulsa i desenvolupa la política portuària del Govern, exercint la 
direcció, ordenació i planificació estratègica del conjunt del sistema portuari i d’altra, 
mitjançant l’empresa pública Ports de la Generalitat, exerceix la direcció i gestió del conjunt 
de totes les infraestructures, instal·lacions i serveis portuaris de la Generalitat, tant per 
gestió directa com amb les fórmules de col·laboració pública-privada que s’han vingut 
aplicant tradicionalment.  
 
Amb el convenciment que, amb l’esforç de tots, ben aviat podrem desenvolupar amb 
plenitud el potencial que ens ofereix la nova Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de 
transports en aigües marítimes i continentals, restem, com sempre, a la vostra disposició. 

 
Ben cordialment, 
 
 
 
 
David Saldoni de Tena            Joan Pere Gomez Comes 
Director general de Transports i Mobilitat          Director general de Ports de la Generalitat 
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