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PLEC DE CONDICIONS PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DESTINADES A LA 
NÀUTICA POPULAR DE PORTS DE LA GENERALITAT 
 
Els usuaris de la nàutica popular resten subjectes a les condicions d’utilització i de 
funcionament exposades en aquest plec. 
 
1. FINALITAT I DESTINACIÓ DE LA ZONA NAUTICA DEL PORT 
 
1.1. La zona d’amarrament de la nàutica popular del port podrà ser utilitzada 
únicament per embarcacions esportives o d’esbarjo d’eslora igual o inferior als 7,00 
metres, llur desplaçament siguin igual o inferiors a 2,00 T.R.B. (tonatge de registre brut) 
i de mànega inferiors a 2,50 metres (l’excés de mànega serà analitzat cas per cas per 
la Zona Portuària sense poder superar mai el 10%); sempre que llurs titulars hagin 
obtingut el corresponent permís de la Zona Portuària. 
 
1.2. No obstant, en cas d’emergència o força major, els amarraments podran ser 
utilitzats ocasionalment per embarcacions d’altres característiques. 
 
1.3. En tot cas, les embarcacions que utilitzin aquesta zona, no podran desenvolupar 
cap activitat professional, comercial o empresarial, ni llogar llurs serveis, cobrar tarifa o 
contraprestació. 
 
 
2. GESTIÓ, DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS AMARRAMENTS 
 
2.1. La gestió, direcció, inspecció i administració dels amarraments correspon a Ports 
de Generalitat i s’exercitarà a través de la corresponent Zona Portuària, qui resoldrà i 
atorgarà els permisos d’utilització, adoptarà les disposicions necessàries per al bon 
funcionament dels serveis, tindrà facultat d’anul·lar els permisos d’utilització en 
qualsevol moment, per motius justificats, i en general realitzarà tots els actes necessaris 
de conformitat amb el reglament de policia portuària. 
 
 
3. UTILITZACIÓ DELS AMARRAMENTS 
 
3.1. ÚS DELS AMARRAMENTS 
 
L’ús de les palanques, morts, elements d’amarratge, etc. dins la nàutica popular és 
públic tarifat, llevat de les limitacions i prescripcions que es derivin del present plec i del 
normal funcionament portuari. 
 
3.2. PETICIÓ DE PERMISOS 



 

 
Totes les persones interessades, que siguin titulars d’embarcacions esportives o 
d’esbarjo i compleixin els requisits exigits per l’ús dels amarraments de la nàutica 
popular, podran adreçar-se al responsable territorial de la Zona Portuària, on es farà 
constar i acreditar documentalment les següents dades: 

a) Nom i cognoms, NIF, i domicili de residència del sol·licitant o sol·licitants, si són 
copropietaris d’una mateixa embarcació. 

b) Domicili a efectes de comunicacions i notificacions del sol·licitant/s. 
c) Característiques físiques i tècniques de l’embarcació per a la qual sol·liciten el 

permís d’amarratge, amb: 
a. fotografia de l’embarcació 
b. fotocòpia del rol o de la còpia d’assentament 
c. document justificador del nom, eslora, mànega, calat, desplaçament, i 

potència total del motor o motors de l’embarcació. 
d) Document que justifiqui la titularitat de l’embarcació o, en el seu cas, el títol que 

habiliti la seva utilització. 
e) Període pel que se sol·licita el permís. 
f) Designació d’una persona que, en cas d’absència, es responsabilitzi de 

l’embarcació. 
g) Rebut de l’assegurança on consti el següent: entitat asseguradora que subscriu la 

cobertura, la identificació suficient de l’embarcació assegurada, el període de 
cobertura, amb indicació de la data i hora en que comencen i acaben els seus 
efectes, la indicació que es tracta de la cobertura de l’assegurança obligatòria. 

 
3.3. CRITERIS PER A L’ASSIGNACIÓ DE PERMISOS 
 
L’assignació d’amarraments per part de la Zona Portuària es produirà tenint en compte 
la disponibilitat d’elements atrac i d’acord amb els següents criteris: 
 
En primer terme, la Zona Portuària procedirà a comprovar que s’ha presentat en forma 
la sol·licitud, atorgant-se un termini de deu (10) dies hàbils per a l’esmena de les 
peticions incompletes o que no compleixin els requisits, transcorreguts els quals sense 
aportar el requerit, la petició serà considerada com a desestimada. 
 
A continuació, la Zona Portuària formularà concretament la proposta d’assignació 
d’atracaments, en base als següents criteris: 

a) Els atracaments s’assignaran per ordre de presentació de les sol·licituds. 
b) Tindran preferència els sol·licitants que siguin hereus d’aquelles persones que 

havent disposat d’un permís d’atracada, aquest s’hagi extingit per causa de mort, 
sempre i quan l’embarcació sigui la mateixa i s’hagi comunicat la defunció del titular 



 

en els sis (6) mesos posteriors. Caldrà acreditar la nova titularitat de l’embarcació i 
la renúncia expressa per escrit de tots els possibles hereus legítims o usufructuaris 
(vidu/a i altres fills). 

c) Es donarà preferència als usuaris d’anteriors temporades, que hagin complert les 
normes i obligacions reglamentades. 

d) Altres criteris de preferència que es podran considerar: que el sol·licitant/s mantingui 
una vinculació acreditable amb el port; que el sol·licitant o sol·licitants siguin 
persones empadronades en el mateix municipi del port; que siguin persones 
jubilades o pensionistes. 

 
La Zona Portuària disposarà d’una llista dels permisos concedits, els pendents i els 
rebutjats. 
 
3.4. AUTORITZACIÓ D’ATRACADA I TERMINI 
  
Els permisos seran expedits als titulars pel responsable territorial de la Zona Portuària 
corresponent i s’haurà d’abonar la taxa TA5 d’embarcacions esportives. 
 
Al permís constaran: les dades bàsiques per a la identificació del titular, de l’embarcació 
autoritzada, la tarifa satisfeta, la referència del lloc d’amarrament i la durada del permís. 
 
La durada del permís serà anual (1), prorrogable de forma automàtica d’any a any fins 
a un màxim de quatre (4), amb la presentació prèvia de la següent documentació: 
 
a) rebut de l’assegurança en vigor; 
b) qualsevol altra documentació de preceptiva presentació que hagi perdut la seva 
vigència o la documentació acreditativa de les circumstàncies modificades. 
 
Per a que la pròrroga automàtica resulti efectiva, el titular del permís haurà de presentar 
la documentació preceptiva abans del 30 novembre de l’any en curs per a l’any natural 
següent. 
 
 
4. OBLIGACIONS DELS TITULARS 
 
Seran requisits indispensables per a l’autorització d’amarraments i per al seu 
manteniment durant el temps autoritzat, el compliment de les següents obligacions: 
 
4.1. El permís només podrà ser utilitzat durant la seva vigència per la mateixa 
embarcació per a la qual es va sol·licitar i haurà de mantenir inalterables les seves 
característiques físiques, tècniques i d’ús. 
 



 

Qualsevol canvi d’embarcació o alteració substancial de les seves característiques 
físiques, tècniques o d’activitat o de titularitat, comportarà la necessitat d’obtenció d’un 
nou permís, i per tant, s’haurà de demanar prèviament a la Zona Portuària. 
 
La no retirada de l’embarcació al finalitzar el període autoritzat implicarà la impossibilitat 
de tornar a utilitzar en el futur dites instal·lacions, sens perjudici de dur a terme les 
actuacions subsidiàries oportunes a càrrec del titular. 
 
4.2. El permís és intransferible. Queda prohibit qualsevol tipus de traspàs, 
subarrendament, cessió gratuïta o retribuïda, venda o altre acte de disposició sobre 
l’autorització d’amarrament. En cas de realització de qualsevol operació d’aquest tipus 
sobre l’embarcació o títol habilitant, quedarà automàticament anul·lada l’autorització 
d’amarrament. 
 
Si existeix una copropietat de l’embarcació des de la primera sol·licitud, en cas de 
defunció d’un dels interessats l’altre manté el seu dret d’amarrament. Si la copropietat 
de l’embarcació esdevé posteriorment a la sol·licitud i permís d’atracada, en cas que el 
primer titular fineixi o transmeti el vaixell, el segon titular ocuparà el lloc de la llista 
d’espera corresponent a l’antiguitat en que l’embarcació va començar a estar a nom de 
les dues persones. 
 
4.3. Ningú podrà ser titular de més d’un permís d’amarrament. 
 
4.4. L’embarcació estarà sempre en les degudes condicions de conservació i 
manteniment per a la seva correcta utilització, i haurà de complir totes les normes de 
seguretat, estabilitat i règim de funcionament segons la normativa vigent. 
 
4.5. La utilització de les instal·lacions i serveis es farà amb tota la cura i respecte, per 
tal d’evitar danys i desperfectes a aquestes, així com a d’altres embarcacions. 
 
4.6. El titular designarà la persona que en absència seva es faci responsable de 
l’embarcació. El responsable haurà de residir al municipi del port i ser fàcilment 
localitzable en tot moment, o en cas contrari es facultarà al Guardamolls encarregat del 
port perquè el representi davant qualsevol emergència o acció inspectora a la seva 
embarcació. 
 
4.7. La no utilització de l’amarrament assignat durant més de tres mesos en 
temporada alta serà causa de pèrdua del dret d’amarrament. 
 
4.8. Els usuaris de la nàutica popular tenen l’obligació d’utilitzar els aparells de 
recollida de sentines i aigües residuals. 
 



 

4.9. Així mateix, els usuaris de la nàutica popular han de conèixer el pla 
d’autoprotecció del port (PAU) corresponent i el protocol d’actuació a seguir en el cas 
d’emergència. 
 
 
5. TARIFES 
 
Les tarifes a satisfer pels usuaris, titulars del permís d’amarrament seran les vigents en 
cada moment, que es facturaran segons els períodes sol·licitats i autoritzats. 
 
L’abandonament del vaixell o l’extinció del permís per causa d’incompliments atribuïbles 
a l’usuari, no donarà lloc a cap classe de reintegrament total o parcial de la quantitat que 
hagi estat facturada. Tampoc donarà lloc a cap classe de reintegrament el supòsit de 
renúncia o retirada definitiva de l’embarcació sense prèvia comunicació i acceptació per 
part de la Zona Portuària. 
 
 
6. CONDICIONS GENERALS 
 
6.1. CONSERVACIÓ I SEGURETAT DELS VAIXELLS 
 
Tot vaixell amarrat ha de ser mantingut en bon estat de conservació, presentació, 
flotabilitat i seguretat, i ha de disposar de les adequades defenses i elements d’atracada. 
 
Si la Zona Portuària observa que no es compleixen aquestes condicions en un vaixell, 
avisarà al propietari/a o al responsable d’aquest, donant-li un termini raonable perquè 
esmeni les deficiències observades o retiri el vaixell dels amarraments. 
 
Si transcorregut el termini assenyalat, sense haver-ho fet, i si el vaixell arribés a trobar- 
se en perill d’enfonsament o de causar danys a d’altres embarcacions, la Zona Portuària 
prendrà a càrrec del/de la propietari/a les mesures necessàries per a posar-lo en sec o 
en condicions d’evitar el seu enfonsament, i això sense perjudici de la necessària 
notificació a la Capitania Marítima, als efectes reglamentaris i legals que procedeixin. 
 
6.2. CASOS D’EMERGÈNCIA 
 
En cas de produir-se un incendi o altre emergència, de tipus catastròfic o susceptible 
d’arribar-hi, al port o a la zona urbana o marítima propera, tots els patrons, tripulacions 
i propietaris d’embarcacions hauran de prendre les mesures de precaució necessàries, 
obeint les instruccions que rebin de l’encarregat de les operacions d’extinció o seguretat. 
 



 

Si s’inicia un foc a bord d’un vaixell, el seu patró o tripulació, a més de prendre les 
mesures immediates que siguin necessàries, avisarà immediatament per tots els mitjans 
al seu abast, a la Zona Portuària i a les tripulacions dels vaixells contigus, no ocultant 
de cap manera l’emergència que s’ha produït. 
 
En cas que un vaixell resultés enfonsat a la dàrsena, se seguirà el procediment 
assenyalat a la legislació vigent. 
 
6.3. VIGILANCIA D’EMBARCACIONS 
 
La vigilància de les embarcacions, de llurs pertrets i accessoris, així com llurs eines i 
materials, serà a càrrec dels propietaris de les embarcacions o dels usuaris dels 
amarraments en el seu cas. 
 
6.4. TRASLLATS I OPERACIONS ALS VAIXELLS 
 
En cas que un vaixell hagi de ser traslladat de lloc per necessitats del servei, reforçades 
les amarres o sotmesa, en general, a qualsevol maniobra per consideracions d’interès 
general, es localitzarà al seu responsable perquè realitzi l’operació necessària. Si no fos 
trobat en temps hàbil per a la bona explotació del port, o de la seguretat de les 
instal·lacions o d’altres vaixells, la Zona Portuària realitzarà per si mateixa les 
operacions necessàries, sense dret a reclamació de cap tipus per part del propietari, 
patró o representant del vaixell i amb les despeses al seu càrrec. 
 
6.5. DANYS A LES INSTAL·LACIONS 
 
Els titulars dels permisos respondran personalment i directament dels danys, 
desperfectes i perjudicis que puguin causar a les instal·lacions de la base nàutica per la 
utilització de la mateixa. La Zona Portuària podrà reclamar l’import dels esmentats 
danys, desperfectes o perjudicis a les seves instal·lacions, per via administrativa de 
constrenyiment, cas que no sigui satisfet en període voluntari pel responsable, un cop 
sigui ferma la resolució que el determini. 
 
6.6. RISCS DELS PROPIETARIS 
 
La permanència de les embarcacions, mercaderies, estris i tota classe d’objectes dins 
la Zona Portuària, serà a compte i risc de llurs propietaris. La Zona Portuària no 
respondrà dels danys o perjudicis que puguin sofrir les embarcacions, vehicles, 
mercaderies i altres elements que es trobin en la zona de la nàutica popular i en els 
amarraments en cas de temporals, incendis, inundacions, llamps, robatoris, així com 
d’altres riscs que es considerin fortuïts. 
 



 

6.7. RESPONSABILITAT DE DESPERFECTES O AVERIES 
 
Els propietaris o usuaris seran responsables dels desperfectes o avaries que 
s’ocasionin, tant a les instal·lacions i elements de subministrament com a les seves 
pròpies o de tercers a conseqüència de defectes dels elements d’amarrament, 
instal·lacions de llurs embarcacions o maniobres incorrectes de les mateixes. 
 
6.8. PROHIBICIONS 
 
Queda absolutament prohibit a tot el recinte del port: 
 
1r. Fumar durant les operacions de subministrament de combustible. 
 
2n. Tenir a bord dels vaixells materials explosius, llevat dels coets de senyals 
reglamentaris. 
 
3r. Encendre focs o fogueres, o utilitzar llums de flama. 
 
4t. Expulsar olis, hidrocarburs, matèries en suspensió, plàstics o qualsevol altre tipus de 
matèria o producte contaminant, així com també resta prohibit llençar a terra o a les 
aigües del port escombraries, deixalles, restes o enderrocs de qualsevol classe. Els 
residus s’abocaran als contenidors instal·lats a la zona habilitada. 
 
5è. Efectuar a bord dels vaixells treballs o activitats que resultin molestes per als altres 
usuaris i usuàries. 
 
6a. Mantenir els motors en marxa amb el vaixell amarrat al moll. 
 
Les infraccions d’aquestes condicions que afecten essencialment a la higiene i salubritat 
del port, autoritzarà a la Zona Portuària per exigir la immediata sortida de l’embarcació 
fora del recinte portuari, independentment de l’obligació d’indemnitzar per danys i 
perjudicis causats, bé la propietat o bé a tercers. La reincidència d’aquestes infraccions, 
facultarà a la Zona Portuària per a prohibir temporalment o definitivament, l’accés als 
amarraments de l’embarcació que es tracti. 
 
 
7. RÈGIM REGULADOR 
 
L’incompliment de qualsevulla de les condicions anteriors donarà lloc a l’extinció del 
permís atorgat. 
 



 

En allò no previst en aquest plec, seran d’aplicació les disposicions contingudes en la 
Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals, el Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament de policia 
portuària, en el Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del Reglament de 
desenvolupament de la Llei de ports de Catalunya, i en la resta de disposicions legals i 
reglamentàries que en resultin d’aplicació. 
 
 
Plec de condicions aprovat pel President de Ports de la Generalitat en data 
3.12.2008 i actualitzada la referència legislativa a la nova Llei 10/2019, del 23 de 
desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals i als terminis 
previstos. 


