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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Als membres del Comitè Executiu de PORTS DE LA GENERALITAT per encàrrec de la Direcció 
General de l'Entitat. 

l. Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de PORTS DE LA GENERALITAT que comprenen el balanç 
de situació a 31 de desembre de 2021, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponent a l'exercici acabat en aquesta data. 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat a 31 de desembre de 2021 , 
així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost 
corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memòria) i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix. 

Els comptes anuals a què es refereix aquest informe han estat formulats per la Direcció 
General de l'entitat en data 16 de març de 2022. 

11. Fonament de l'opinió 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció 
General de 15 de gener de 2020, per la qual s'aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim 
general a seguir en l'exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances 
Públiques de Catalunya, així com la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes 
per al Sector Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes 
es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor amb relació a l'auditoria 
de comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de l'entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica i protecció de la 
independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector 
Públic estatal segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes 
del Sector Públic. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 
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Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre parer 
professional, han estat de la significativitat més gran en la nostra auditoria dels comptes anuals 
del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria 
dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i 
no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions. 

Hem determinat que els riscos que es descriuen a continuació són els riscos més significatius 
considerats en l'auditoria que s'han de comunicar en el nostre informe. 

Reconeixement d'ingressos 

El reconeixement d'ingressos és una àrea significativa i susceptible d'incorrecció material, 
particularment en el tancament de l'exercici en relació amb la seva adequada imputació 
temporal. 

Els nostres principals procediments d'auditoria van incloure al tancament de l'exercici a 31 de 
desembre de 2021 , entre d'altres, l'avaluació dels controls sobre el procés de reconeixement 
d'ingressos de concessions administratives, la revisió documental d'una mostra representativa 
d'ingressos registrats, la revisió analítica de la coherència dels ingressos de l'exercici auditat 
així com la comparabilitat amb dades d'exercicis anteriors, l'obtenció de confirmacions 
externes per una mostra de clients pendents de cobrament i, si escau, procediments de 
comprovació alternatius mitjançant justificants de cobrament posterior o documentació suport 
justificativa dels serveis. 

Els resultats dels nostres procediments sobre les mostres addicionals en les proves de 
controls i en les proves de detall i analítiques, han conclòs satisfactòriament i no hem identificat 
cap qüestió clau que afecti la informació financera inclosa en els comptes anuals adjunts. 

IV. Paràgraf d'altres qüestions 

La formulació dels Comptes Anuals correspon a la Direcció General de l'Entitat i l'aprovació 
definitiva recau en el Comitè Executiu. Amb data del present informe resten pendents 
d'aprovar els Comptes Anuals Auditats corresponents a l'exercici 2021. Segons ens informen, 
l'acta d'aprovació dels comptes anuals adjunts es durà a terme en el proper Comitè Executiu 
de data 22 de març de 2022. 

V. Paràgraf d'altra informació: indicadors financers, patrimonials, pressupostaris, de 
gestió i cost de les activitats 

L'altra informació comprèn la informació referida als seus indicadors financers, patrimonials i 
pressupostaris, al cost de les activitats i als seus indicadors de gestió de l'exercici 2021 , la 
formulació dels quals és responsabilitat de la Direcció General de l'entitat. 
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La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'altra informació. La nostra 
responsabilitat sobre l'altra informació, de conformitat amb el que exigeix la normativa 
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la 
concordança de l'altra informació amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l'entitat 
obtingut en la realització de l'auditoria dels comptes esmentats i sense incloure informació 
diferent de l'obtinguda com a evidència durant aquesta. Així mateix, la nostra responsabilitat 
pel que fa a l'altra informació consisteix a avaluar i informar de si el seu contingut i presentació 
són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem 
realitzat, concloem que hi ha incorreccions materials, estem obligats a informar-ne. 

Sobre la base de la feina feta, segons el descrit en el paràgraf anterior, no tenim res a informar 
respecte a l'altra informació. La informació que conté concorda amb la dels comptes anuals 
de l'exercici 2021 , i el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta 
d'aplicació. 

VI. Responsabilitat de la Direcció General en relació amb els comptes anuals 

La Direcció General és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, i del resultat econòmic
patrimonial de l'entitat i de l'execució del pressupost de l'entitat, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat, i del control intern que considerin 
necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa 
de frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, la Direcció General és responsable de la valoració de 
la capacitat de l'entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi 
comptable d'empresa en funcionament excepte si la Direcció General té la intenció o l'obligació 
legal de liquidar l'entitat o de cessar les seves operacions o bé no hi hagi una altra alternativa 
realista. 

VII. Responsabilitats de l'auditor en relació amb els comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu 
conjunt estan lliures d'incorrecció material, degut a frau o error, i emetre un informe d'auditoria 
que conté la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada 
de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al Sector 
Públic estatal vigent sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions 
poden deure a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, 
es pot preveure raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris 
prenen basant-se en els comptes anuals. 
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En l'Annex d'aquest informe d'auditoria s'inclou una descripció més detallada de les nostres 
responsabilitats en relació amb l'auditoria dels comptes anuals. Aquesta descripció que es 
troba a la pàgina 5 és part integrant del nostre informe d'auditoria. 

Barcelona, a 17 de març de 2022 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PLETA AUDITORES, S.L.P. 

2022 NOm. 20/22/06353 

IMPORT COl·lEGIAl: 30,00 EUR 

····················· ······ 
Segell d istintiu d 'altres actuacions 

........................... 

pleta auditors, s.l.p. 
ROAC Nº S/0525 

Signat.: Josep Mª Soriano 
.O.A.C. Nº 17.81 1 

Soci-Auditor de Comptes 
Comte d'Urgell, 240 -3°-B, 08036 Barcelona 
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Annex al nostre informe d'auditoria 

~\Rt~tR?s 
C ON S U L TOR ES 

Addicionalment, al que inclòs en el nostre informe d'auditoria, en aquest annex incloem les nostres 
responsabilitats respecte a l'auditoria dels comptes anuals. 

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes per al Sector Públic estatal vigent, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d'escepticisme professional durant tota l'auditoria, també: 

• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, degut a frau o 
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim 
evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El 
risc de no detectar incorrecció material degut a frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció 
material degut a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, 
manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria per tal de dissenyar 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions 
comptables i la corresponent informació revelada per la Direcció General. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per la Direcció General, del principi comptable 
d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si 
existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar 
dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per a continuar com a empresa en funcionament. 
Si concloem que hi ha una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre 
informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si 
aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres 
conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe 
d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de 
ser una empresa en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una 
manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb la Direcció General en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment 
de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatius de l'auditoria, així com qualsevol 
deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a l'òrgan de govern de l'entitat, determinem 
les que han estat de la major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que 
són, en conseqüència, les qüestions clau de l'auditoria. 
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l . Activitat de i'ENTiTAT 

PORTS DE LA GENERALITAT (en endavant i'ENTiTAT) és una entitat de dret públic de la Generalitat sotmesa a 

l'ordenament jurídic privat (EDP: 6720 AP-NO SEC) amb personalitat jurídica pròpia, que està adscrita al 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, creada a 

l'empara de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya (publicada al DOGC núm. 2632 de 5 de maig de 

1998). 

En virtut d'aquesta Llei es va derogar la Llei 4/1982 de creació de la Comissió de Ports de Catalunya (organisme 

autònom comercial) i segons la seva disposició transitòria quarta, els béns i els mitjans materials de la Comissió 

de Ports de Catalunya van quedar integrats en i'ENTiTAT. 

Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (publicada al 

DOGC núm. 8032, de 30 de desembre de 2019). Aquesta Llei va entrar en vigor el 30 de març del 2020, tret del 

títol V del llibre segon, sobre règim economicofinancer del sistema portuari, que va entrar en vigor l'l de gener 

del 2020. 

En virtut de la disposició derogatòria 1 i sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, resten 

derogades les normes següents: a) La Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya. b) La Llei 10/2000, del 7 

de juliol, d'ordenació del transport en aigües marítimes i fluvials. c) L'article 22 de la Llei 12/2004, del 27 de 

desembre, de mesures financeres. d) Els articles 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.21 i 25.22 del text refós de la Llei 

de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny. e) El 

text articulat de les taxes aplicables per ENTITAT, aprovat pel Decret legislatiu 2/2010, de 3 d'agost. 

L'ENTITAT té personalitat jurídica i patrimoni propis, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat 

d'obrar per al compliment de les funcions establertes per l'article 17.3. Com a regla general, sotmet les seves 

activitats al dret privat, excepte en l'exercici de les funcions de poder públic que l'ordenament li atribueix, com, 

entre altres, les relatives al règim de contractació pública, la potestat sancionadora i les seves relacions amb els 

departaments de la Generalitat i amb altres administracions i ens públics. Ajusta la seva activitat al dret privat 

amb caràcter general i al dret públic en els següents aspectes: 

• El règim de funcionament dels òrgans col·legiats. 

• Les relacions amb el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya i amb altres ens públics. 

• Les relacions jurídiques externes que es derivin d'actes de limitació, d'intervenció de control i 
sancionadors, els expropiatoris l, en general, qualsevol acte que impliqui actuació de sobirania o exercici 
de potestats administratives. 

D'acord amb les normes amb les que es regeix, i'ENTiTAT pot adquirir, fins i tot com a beneficiària d'expropiació 

forçosa, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar crèdits i contractes, establir 

l explotar obres i serveis, obligar-se, interposar recursos, exercir accions judicials i executar les activitats 

regulades per les lleis. 

Per a la consecució dels seus objectius, i'ENTiTAT exerceix les funcions següents: 

a) Dirigir i administrar les infraestructures portuàries que gestioni directament o indirecta, i la zona de servei 
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d) Ordenar els usos dins les zones portuàries i formular els instruments de planejament portuari establerts per 

aquesta Llei que, d'acord amb la planificació urbanística, prevegin desenvolupar-lo. 

e) Facilitar a les empreses dedicades al transport de passatgers en aigües marítimes i continentals el 

desenvolupament de llurs operacions comercials posant-los a disposició els béns, els elements i els equips 

existents en les infraestructures portuàries. 

f) Exercir, d'acord amb la normativa aplicable, les funcions de policia i de coordinació dels serveis portuaris i de 

les activitats econòmiques en les Infraestructures portuàries. 

g) Garantir la prestació dels serveis portuaris específics i desenvolupar activitats econòmiques, en règim de lliure 

competència, per a satisfer les necessitats dels usuaris de les infraestructures portuàries. 

h) Formular els plans d'autoprotecció dels ports, conjuntament amb els municipis i de conformitat amb la 

normativa sectorial aplicable. 

i) Gestionar la senyalització portuària i atorgar les concessions per a la retirada de residus d'acord amb el Conveni 

internacional per a prevenir la contaminació causada per vaixells, del 2 de novembre de 1973, modificat pel 

Protocol de Londres del 17 de febrer de 1978 (MARPOL 73/78). 

J) Participar en el foment de l'ús de les infraestructures portuàries situades en el territori de Catalunya, incidint 

directament en les activitats econòmiques que puguin generar-hi sinergies. 

k) Garantir la protecció ambiental del domini públic portuari. 

l) Fer estudis i recerques en matèries relacionades amb l'activitat portuària. 

m) 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. 

n) Qualsevol alt ra comesa que li sigui encarregada pel departament competent en matèria de ports. 

L'ENTITAT té el seu domicili social al carrer Doctor Roux, 63 de Barcelona (08017), amb NIF Q0840002J. 

L'ENTITAT en virtut de la Llei 10/2019, PGC actua com a mitjà de la Generalitat de Catalunya per exercir les 

competències en matèria de ports com Administració portuària 1 • Entre altres funcions li correspon, dirigir, 

administrar i participar en el foment de l'ús de les infraestructures portuàries, que gestioni directament o 

indirecta, situades en el territori de Catalunya, incidint en les activitats econòmiques que puguin generar-hi 

sinergies. 

L'exercici econòmic anual de i'ENTiTAT correspon al perlode comprès entre l'l de gener i el 31 de desembre. 

L'organització de i'ENTiTAT d'acord amb l'article 19 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de 

transport en aigües marítimes i continentals, és la següent: 

Govern: Presidència, Vicepresidència i Comitè Executiu 

Gestió: Direcció General 

~s funció del Comitè Executiu l'aprovació dels comptes anuals. 

D'altra banda, es crearà el Consell de Ports, com a òrgan de consulta i assessorament en matèria portuària adscrit 

al departament competent en matèria de ports, que és cridat a ésser l'ens que garanteixi un grau de relació· 

permanent entre el sector i l'Administració portuària. 

Els membres del Comitè Executiu es detallen en i'ANNEX 10 

1 Article 16. Estructura administrativa 

1. Les competències en matèria de ports que corresponen a la Generalitat són exercides pel Govern, per mitjà del Oeparta 
en matèria de ports i l'entitat Ports de la Generalitat, d'acord amb el que estableixen aquesta Llei i les normes regla 
despleguin. 
2. Als efectes d'aquesta llei, són Administració portuària el Departament competent en matèria de ports i l'entitat Ports de l 
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L'ENTITAT, amb data d'efectes l d'octubre de 2021 ha iniciat l'adaptació a la nova organització administrativa de 

l'Administració portuària, de conformitat amb la OT Cinquena. Personal i mitjans de la Llei 10/2019, del 23 de 

desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, en aplicació dels Acords del Comitè Executiu 

de i'ENTiTAT, en sessions ordinàries de 27 de juliol i 23 de novembre de 2021. Aquesta nova estructura 

organitzativa suposa ampliar la plantilla en 21 places i procedir a realitzar la seva cobertura, preferentment amb 

promoció interna de personal de l'empresa, juntament amb la redefinició i valoració de diferents llocs de treball 

de l'estructura per l'assumpció de les noves competències portuàries establertes en la Llei 10/2019 i poder 

aplicar el model de gestió indirecta seguit per l'empresa als ports esportius, també implica ampliar la dotació 

pressupostària del concepte "Sous i salaris" del capítol 1- Remuneracions de personal- de pressupost de 

despeses, en 1.289 milers d'euros per una anualitat sencera. 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

2.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals de l'exercici 2021 han estat formulats a partir dels registres comptables de i'ENTiTAT i s'han 

aplicat els principis comptables i criteris de valoració establerts en el Reial decret 1514/2007, pel qual s'aprova 

el Pla General de Comptabilitat i la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, per tal que mostrin 

la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de i'ENTiTAT, així com la veracitat dels fluxos 

incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'hagin aplicat disposicions legals 

en matèria comptable. 

Les xifres que hi figuren, tant en aquesta Memòria, com en el balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, 

estats de fluxos d'efectiu, estat de canvis en el patrimoni net i liquidació del pressupost, estan expressades en 

euros. 

Els comptes anuals adjunts estan pendents d'aprovar pel Comitè Executiu de ENTITAT, amb data 22 de març de 

2022. 

Altres normatives relacionades amb ENTITAT, en allò que no s'oposi o contradigui a la Llei 10/2019 en ser 

disposicions de rang inferior, són les següents: 

Decret 273/1998, de 21 d'octubre, sobre la composició i el nomenament dels òrgans de govern de ENTITAT 

{publicat al DOGC núm. 2752, de 27.10.1998). 

Decret 206/2001, de 24 de juliol, en virtut del qual el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 

Reglament de policia portuària, que regula d'una manera unitària el règim aplicable als ports, dàrsenes i 

instal·lacions marítimes de competència de la Generalitat (publicat DOGC núm. 3443, de l'l d'agost de 2001). 

Decret 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de Ports 

de Catalunya (publicada al DOGC núm. 3999 de 30 d'octubre de 2003), que té per objecte la regulació relativa a 

la planificació, construcció, modificació, gestió, explotació i extinció dels ports, dàrsenes l instal·lacions marítimes 

que són competència de la Generalitat de Catalunya, en desplegament i d'acord amb el que disposa la Llei. 
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2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats 

La comptabilitat de i'ENTiTAT i, en especial, el registre i la valoració dels elements dels comptes anuals, s'han 

desenvolupat aplicant els principis comptables establerts en la primera part del Pla general de comptabilitat, 

corresponent al marc conceptual. 

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

L'ENTITAT ha elaborat els estats financers sota el principi d'empresa en funcionament, sense que existeixi cap 

tipus de risc important que pugui representar canvis significatius en el valor dels actius o passius en l'exercici 

següent. 

En els comptes anuals adjunts s'han utilitzat, ocasionalment, estimacions realitzades per i'ENTiTAT per 

quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrades en aquests 

comptes anuals adjunts. Bàsicament, aquestes estimacions corresponen a: 

Vides útils dels elements de l'immobilitzat intangible i immobilitzat material (notes 4.1 i 4.2) 

Valors dels instruments financers (nota 4.4) 

Estimació de la provisió per impostos (nota 4.7) 

És possible que, encara que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible a 

la data de formulació d'aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, es produeixin fets en el futur que 

obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en propers exercicis, el que es faria de forma prospectiva reconeixent 

els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs. 

2.4. Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals presenten, a més a més de les xifres de l'exercici 2021, les corresponents a l'exercici anterior, 

que s'han obtingut mitjançant l'aplicació del Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007. 

L'ENTITAT presenta els comptes anuals de l'exercici 2021, que s'han obtingut mitjançant l'aplicació del Pla 

general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, presentant cada una de les partides de balanç, del 

compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvi de patrimoni net, de l'estat de canvi de fluxos d'efectiu i de la 

memòria de l'exercici 2020, corresponents a l'exercici anterior. 

La comparació entre els exercicis 2020 i 2021 s'han d'efectuar considerant la circumstància exposada en la nota 

2.7 (Canvis en criteris comptables) i nota 2.9 (Efectes de la primera aplicació de la modificació del PGC 2021). 

2.5. Agrupació de partides 

Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d'agrupació en els estats financers adjunts. 
~=~ 

2.6. Elements recollits en vàries partides 

Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida de balanç, amb l'excepció dels 

a llarg termini, dels quals s'ha reclassificat a curt termini, la part del deute amb venciment inferí 

des de la data de tancament. 

6 



PGC Memòria 2021 

2.7. Canvis de criteris comptables 

Durant l'exercici 2021, no s'han produït canvis significatius de criteris comptables respecte als criteris aplicats en 

l'exercici anterior, excepte dels exposats en la nota 2.9 (Efectes de la primera aplicació de la modificació del PGC 

2021). 

2.8. Correcció d'errors 

Els comptes anuals de l'exercici 2021 no inclouen ajustaments realitzats com a conseqüència d'errors detectats 

en l'exercici. 

2.9. Efectes de la primera aplicació de la modificació del PGC 2021 

A partir de l'l de gener de 2021 han entrat en vigor noves normes comptables que s'han sigut tingut en compte 

en l'elaboració dels presents comptes anuals. Aquests canvis han estat aprovats en la Disposició Transitòria 

Primera del Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica el Pla general de comptabilitat aprovat pel 

Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses 

aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals 

Consolidats aprovats pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d'adaptació del Pla General 

de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre. 

Les noves normes comptables han tingut impacte en la Norma 9a Instruments Financers i Cobertures Comptables 

i en la norma 14ª Ingressos per ventes i prestacions de serveis. 

D'acord amb l'apartat l} de la Disposició Transitòria Primera del Reial Decret 1/2021, l'Entitat ha optat per 

l'aplicació dels nous criteris considerant data de transició l'l de gener de 2021. les xifres corresponents a 

l'exercici 2020, que s'inclouen a efectes comparatius, als comptes anuals de l'exercici 2021, no s'han adaptat 

conforme als nous criteris, sens perjudici de la reclassificació de les partides de l'exercici anterior d'instruments 

financers a la nova presentació, en aplicació de la Disposició Transitòria 2a apartat 6 e). 

L'aplicació de les noves normes comptables a partir de l'l de gener de 2021 ha suposat canvis en la classificació 

dels instruments financers. En aquest cas, els actius i passius financers de l'exercici es categoritzen com Actius 

financers a cost amortitzat i Passius financers a cost amortitzat, respectivament. 

3. Aplicació de resultats 

Ei director general presentarà al Comitè Executiu de ENTITAT la proposta de distribució de resultat de l'exercid 

2021 per a la seva aprovació en la propera reunió prevista pel 22 de març de 2022. 
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Base de repartiment 2021 

Soldo del compte de p~rdues l guanys 
Total base de repartiment= total opl/cació 

Apllcacló 2021 

Romanents d'exercicis anteriors 
Total aplicació= total base de report/ment 

Import€ 

3.695.296 
3.695.296 
Import€ 

3.695.296 
3.695.296 
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4. Normes de registre i valoració 

4.1. Immobilitzat intangible: 

Aplicacions informàtiques: figuren valorades pel seu cost d'adquisició minorades per l'amortització acumulada. 

S'amortitzen en un termini de cinc anys a partir de l'exercici següent al de la seva posada en funcionament. 

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i els costos de manteniment són carregats en el 

compte de pèrdues i guanys en l'exercici que es produeixen. 

En el present exercici no s'han reconegut "pèrdues netes per deteriorament" derivades dels actius intangibles. 

No existeix cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida. 

4.2. Immobilitzat material: 

L'immobilitzat material es valora pel seu cost d'adquisició minorat per l'amortització acumulada i, si procedís, 

per les pèrdues estimades que resultessin de comparar el valor net comptable amb el seu import recuperable. 

Les despeses financeres directament atribuïbles a l'adquisició o construcció d'elements de l'immobilitzat que 

necessiten un període de temps superior a un any per estar en condicions d'ús, s'incorporen al seu cost fins que 

es troben en condicions de funcionament. 

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen 

directament al compte de pèrdues i guanys. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a una major duració 

dels béns són objecte de capitalització. 

L'ENTITAT amortitza els béns de l'immobilitzat material, a partir de la seva data d'adquisició o des del moment 

en què estan disponibles per al seu funcionament, de forma lineal, en funció de Ja vida útil del bé. En cas de les 

obres, coincideix amb el moment de la data de l'Acta de recepció. 

Aquest immobilitzat es valora pel seu valor raonable minorat per l'amortització acumulada i, si procedís, per les 

pèrdues estimades que resultessin de comparar el valor net comptable amb el seu import recuperable. 

Analitzant les diferents alternatives que ens ofereix el Pla general comptable i tenint en compte les particularitats 

dels actius de ENTITAT, el mètode que s'ha considerat més adequat per a la seva valoració és el mètode de 

descompte de fluxos de caixa. 
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Els coeficients anuals aplicats són els següents: 

Construccions 

Instal·lacions tècniques 

Maquinària 

Mobiliari 

Equips per a processos d'Informació 

Elements de transport 

Infraestructura portuària de caràcter mixt: 

Torres d'abalisament 

Balises 

Senyals 

Dragues 

Espigons i obres d'abric 

Regeneracions de platges 

Amarratges i boies 

Esculleres i dics 

Ports 

Molls l passarel·les 

Dàrsenes 

Escars 

Enllumenat públic 

Defenses 

Inversions d'urbanitzacions 

Vies 

l 
Pavimentacions 

Altres 

4.3. Arrendaments 

% 

2 

20 

5,5 

10 

20 

14,3 

1,7 

4 

5 

1 

1,3 

1,7 

4 

1 

1 

1,312,0 

1,3 

2 

4 

4 

4 

4 

l~ l 

Els pagaments per arrendaments operatius es registren com a despesa al compte de pèrdues i guanys quan 

meriten. 

4.4. Instruments financers 

Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius financers i passius financers. 

De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents, els actius i passius amb venciment igual o 

inferior a l'any, i com a no corrents, si el seu venciment supera l'esmentat període. 

Actius financers: 

Efectiu i altres actius /lquids equivalents. 

Dipòsits i fiances realitzats que corresponen, bàsicament, als dipòsits efectuats, d'acord amb la le 

en organismes oficials per les fiances cobrades als concessionaris. Figuren registrats pel seu valo 

Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als saldos de clients per prestacions 
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Comptes o cobrar per operacions no comercials: s'inclou, entre d'altres, els deutors en concepte de finançament 

atorgat, saldos amb administracions públiques, personal, etc. 

Instruments de patrimoni d'altres empreses: accions 

Passius financers: 

Deutes amb entitats de crèdit. 

Meritacions a llarg termini. 

Dèbits per operacions comercials corresponents als saldos de creditors per prestacions de serveis. 

Partides a pagar per operacions no comercials: S'inclouen, entre altres, saldos amb administracions 

públiques, personal, etc. 

a) Inversions financeres a llarg i curt termini: tots els actius financers s'han categoritzat com Actius Financers 
a Cost Amortitzat excepte la participació en empreses del grup, que s'ha categoritzat com actiu financer a 
cost. Préstecs i comptes a cobrar. Es registren pel valor de la venda efectuada objecte del préstec, menys les 
devolucions del principal efectuades i els ingressos de la transacció, es comptabilitzen en el compte de 
pèrdues i guanys segons el criteri de meritació utilitzant el mètode de l'interès d'efectiu. L'import meritat i 
no liquidat s'afegeix a l'import en llibres de l'instrument en la mida en què no es liquiden en el període en 
què es produeixen. Posteriorment, els Actius Financers a Cost Amortitzat es continuen valorant a cost 

amortitzat i els interessos meritats es comptabilitzen en la compte de pèrdues i guanys, aplicant el 

mètode del tipus d'interès efectiu. Els crèdits amb venciment no superior a un any que es valorin 
inicialment pel seu valor nominal es continuaran valorant per aquest import, llevat que s'hagin 

deteriorat. 

b) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents: En aquest epígraf del balanç de situació adjunt es registra l'efectiu 
en caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d'alta liquiditat que són ràpidament 
realitzables en caixa i no tenen risc de canvis de valor. 

c) Passius financers: tots els passius financers s'han categoritzat com Passius Financers a Cost Amortitzat. Els 
préstecs, obligacions i similars, es registren inicialment per l'import rebut net de costos incorreguts en la 
transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els 
costos de la transacció, es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys segons el criteri de meritació, 
utilitzant el mètode de l'interès d'efectiu. L'import meritat i no liquidat s'afegeix a l'import en llibres de 
l'instrument en la mida en què no es liquiden en el període en què es produeixen. Posteriorment, els Passius 
Financers a Cost Amortitzat es continuen valorant a cost amortitzat. 

d) Meritacions a llarg termini: Corresponen al lliurament d'una dàrsena en el port de l'Escala com a 
contraprestació a l'ampliació d'una concessió administrativa i s'ha valorat a preu d'adquisició i la imputació 
derivada de l'ingrés que correspon a aquestes obres, es reparteix durant tot el període concessional (30 
anys) i va reduint el saldo d'aquests ingressos a distribuir en diversos exercicis a mesura que es vagin 
reflectint els ingressos generats en el compte de pèrdues i guanys. 

e) 
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4.5. Impost sobre beneficis 

L'ENTITAT fins al 31.12.2019 estava parcialment exempta de l'impost sobre societats, tenint dret a l'aplicació 

del règim d'exempció parcial regulat en el capítol XIV del títol VII de la Llei de l'impost sobre societats, en la 

redacció de la nova Llei 27/2014, vigent a partir de 1'1 de gener de 2015. 

En l'actualitat, en funció del "Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica 

para hacer frente al impacto de la COVID-19 en los ambitos de transportes y vivien da", i'ENTiTAT, a partir de l'l 

de gener de 2020, deixa d'estar parcialment exempta de l'impost sobre societats. 

Tal com s'explica en el preàmbul "La disposición final sexta modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

impuesto sobre sociedades, modificando el régimen fiscal previsto para las autoridades portuarias, que dejan de 

estar parcialmente exentas del impuesto sobre sociedades, con el objeto de dar cumplimiento a la Decisión de 

la Comisión C (2018) 8676 final, de 8 de enero de 2019, relativa a la fiscalidad de los puertos en España". 

Concretament en la seva disposició final sisena inclou la següent modificació de la Llei de societats amb efectes 

impositius l de gener 20202• 

l 'Impost sobre beneficis es determina mitjançant la suma de la despesa per Impost corrent i l'impost diferit. La 

despesa per impost corrent es determina aplicant el tipus de gravamen vigent al guany fiscal, i minorant el 

resultat així obtingut en l'import de les bonificacions i deduccions generals i aplicades en l'exercici. 

Els actius i passius per impostos diferits procedeixen de les diferències temporals definides com els imports que 

es preveuen pagadors o recuperables en el futur i que deriven de la diferència entre el valor en llibres dels actius 

l passius i la seva base fiscal. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporània el t ipus de gravamen 

a què s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

Els actius per Impostos diferits sorgeixen, igualment, com a conseqüència de les bases imposables negatives 

pendents de compensar i dels crèdits per deduccions fiscals generades i no aplícades. 

Els actius per impostos diferits (deduccions pendents de compensar) es reconeixen en el cas que es consideri 

probable que la Societat hagi de tenir en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 

Amb ocasió de cada tancament comptable es revisen els impostos diferits regist rats (tant actius com passius) a 

fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant les oportunes correccions, d'acord amb els resultats de les 

anàlisis fetes. 

La despesa o l'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels passius i actius 

per impost diferit, així com, si és el cas, pel reconeixement i imputació al compte de pèrdues i guanys de l'ingrés 

directament imputat al patrimoni net que pugui resultar de la comptabilització d'aquelles deduccions i altres 

avantatges fiscals que tinguin la naturalesa econòmica de subvenció. 

Uno. Se modifica la letra f) del apartado 3 del articulo 9, que queda redactada de la siguiente forma: «f) Las entidades d 

Puertos del Estado y las respectlvas de las comunida des autónomas.» 

Dos. Se añade una nueva letra n) al articulo 15, que queda redactada de la slgulente forma: tm) Los que sean ob]e 

establecida en el artículo 38 bis de esta ley, lncluidos los correspondlentes a la amortlzación de los activos cuya lnversi 

derecho a la mencionada deducción.» 

11 
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4.6. Ingressos i despeses 

El resultat de l'exercici està format pels ingressos del període menys les despeses i consums del mateix període, 

realitzats per a la seva obtenció. Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, 

quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment que es 

produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 

L'empresa reconeix els ingressos pel desenvolupament ordinari de la seva activitat quan es produeix la 

transferència del control dels béns o serveis compromesos amb els clients. En aquest moment, l'empresa ha de 

valorar l'ingrés per l'import que reflecteix la contraprestació a què espera tenir dret a canvi d'aquests béns o 

serveis. 

L'empresa reconeix els ingressos derivats d'un contracte quan es produeix la transferència al client del control 

sobre els béns o serveis compromesos. El control d'un bé o servei fa referència a la capacitat per decidir 

plenament sobre l'ús d'aquest element patrimonial i obtenir-ne substancialment tots els beneficis restants. El 

control inclou la capacitat d'impedir que altres entitats decideixin sobre l'ús de l'actiu i n'obtinguin els beneficis. 

Els ingressos derivats dels compromisos que es compleixen al llarg del temps es reconeixen en funció del grau 

d'avenç o progrés cap al compliment complet de les obligacions contractuals sempre que l'empresa disposa 

d'informació fiable per mesurar el grau d'avenç. 

L'empresa revisa i, si escau, modifica les estimacions de l'ingrés a reconèixer, a mesura que compleix el 

compromís assumit. La necessitat d'aquestes revisions no indica, necessàriament, que el desenllaç o el resultat 

de l'operació no pugui ser estimat amb fiabilitat. 

En el cas de les obligacions contractuals que es compleixen en un moment determinat, els ingressos derivats de 

la seva execució es reconeixen en aquesta data. 

Quan hi hagi dubtes relatius al cobrament del dret de crèdit prèviament reconegut com a ingressos per venda o 

prestació de serveis, la pèrdua per deteriorament es registrarà com una despesa per correcció de valor per 

deteriorament i no com un menor ingrés. 

L'l de gener de 2020 va entrar en vigor el títol V del llibre segon, sobre règim econòmic financer del sistema 

portuari de la Llei 10/2019, i va derogar, mitjançant disposició derogatòria 3, el Decret legislatiu 2/2010, de 3 

d'agost, pel qual s'aprova el text articulat de les taxes aplicables per i'ENTiTAT. 

El Títol V recull les taxes portuàries d'aplicació per i'ENTiTAT, que incorpora ei nou valor dels terrenys, miralls 
d'aigua, i d'obres i instal·lacions, i manté en vigor el cànon d'activitat en el Capítol VII. Cànon per la prestació de 
serveis portuaris específics i desenvolupament d'activitats comercials o industrials i realització d'usos lucratius. 

4.7. Provisions i contingències 

Les obligacions existents al tancament de l'exercici, sorgides com a conseqüència de successos passats dels quals 

poden derivar-se perjudicis patrimonials per a i'ENTiTAT, l'import del qual i moment de cancel·lació són 

indeterminats, es registren en el balanç de situació com a provisions i es valoren pel valor actual de la millor 

estimació possible de l'Import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació. 

de les contingències que no donen lloc a provisió. 

El mètode d'estimació aplicat per i'ENTiTAT consisteix a dotar tota contingència que impliqui 

indemnitzatòria per la quantia no coberta per la companyia asseguradora. 

12 



PGC Memòria 2021 

4.8. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del medi 

ambient es comptabilitzen, si fos el cas, com a despeses de l'exercici en què s'incorren. No obstant això, si 

suposen inversions com a conseqüència d'actuacions per minimitzar l'impacte mediambiental i la protecció i 

millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat. 

4.9. Despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries 

reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves 

despeses associades. 

L'empresa durant l'exercici 2021 no ha realitzat l'aportació empresarial al Pla de Pensions de la Generalitat de 

Catalunya, a conseqüència de l'aplicació de l'article 32 de la Llei 1/12, de 22 de febrer, de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per al 2012. 

4.10. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats al 

patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i 

racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció. 

Durant l'exercici i'ENTiTAT no ha rebut cap subvenció, donació o llegat que tingui caràcter de reintegrable. 

S. Immobilitzat material 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2021 i de 2020, aixf com la informació en relació amb els 

esmentats comptes, es mostra a continuació: 

lmmobi/ltwt mater/al Exercici 2021 
Terrenys i lnstol·loclons tècniques i lmmobllltzot en 

Tota/€ construccions altre Immobilitzat curs 

A} Soldo Inicia/ immobllltzat brut 1-gen-21 24.659.073 219.764.248 14.850.553 259.273.874 

(+J Adquisicions, incloses omplloclons l ml/lores 71.378 582.557 3.158.161 3.812.096 

( -J Sortides, boixes o reduccions -100.112 -954.564 o -1.054.676 

(-/+J Traspassos o/d'altres partides 296.253 16.742.989 -17.039.242 o 
B} Saldo final lmmobllltzot brut 31-des-21 24.926.592 236.135.231 969.471 262.031.294 

E} Soldo inicial omortitzocl6 acumulada 1-gen-21 9.133.684 71.341.496 o 80.475.180 

(+J Dotocl6 o l'omortitzocl6 de /'exercici 439.144 4.464.718 o 4.903.862 

( -J Sortides, boixes o reduccions -56.775 -910.420 o -967.195 

F} Saldo final amortització ocumulodo 31-des-21 9.516.053 74.895.794 o 84.411.847 

L} Soldo inicial immobl/Juot net 1-gen-21 15.525.388 148.422.752 ,..,.,,, '!r/,~ l\ 
M} Saldo final immobllltzal net 31-des-21 15.410.539 161.239.437 969.471J 0~!;.w.~~ e 

~fii' • _n..:: " '\ o ~ 
~ 1NJ w, 
o ~ o 
IJJ ~·Dl m 
o INm.C. ~ 
(;~ Q.' '5 ..,¡~ 

:J OJ' ~ 
·0v~¡.f 

-
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Immobilitzat material Exerdd2020 
Terrenys i lnstol·loclons tècniques í 

construccions altre Immobilitzat 

A} Salda inicia/ lmmobl/ltzot brut 1-gen-20 24.639.585 208.733.332 

(+J Adquisicions, Incloses amplloclons l millores 20.978 7.350.242 

( - ) Sortides, boixes o reduccions ·122.857 ·1.021.172 

( -l+ J Traspassos o/d'altres partides 121.366 4.701.846 

8} Soldo finol lmmobllltzot brut 31-des-20 24.659.073 219.764.248 

E) Saldo Inicia/ omortltzoc/6 acumulada 1-gen-20 8.738.311 68.166.041 

( +) Ootocí6o l'omortltzocló de /'exercici 431.190 4.152.009 

(·J Sortides, boixes o reduccions ·35.816 ·976.554 

F) Saldo fino/ amortltzoc/6 acumulada 31-des-20 9.133.684 71.341.496 

L) Soldo inicial lmmobl/ítzot net 1-gen-20 15.90L274 140.567.291 

M) Saldo finol lmmobllltzot net 31-des-20 15.525.388 148.422.752 

Altra informació 2021 

Import dels béns totalment amortitzats en ús: Construccions 654.265 

14.457.169 

7.442.980 Subvencions, danodons l llegats rebuts relacionats amb 
l'lmmobllitzat material 

Resto immobilitzat material 

lmmobllitzat en 
curs 

3.8J2.408 

15.861.357 

o 

-4.823.212 

14.850.553 

o 

o 

o 

o 

3.8J2.408 

14.850.553 

2020 

641.132 

14.279.654 

7.422.343 

Tota/€ 

237.185.325 

23.232.578 

-1.144.029 

o 

259.273.874 

76.904.352 

4.583.199 

-1.012.371 

80.475.180 

160.280.973 

178. 798.694 

Del detall anterior, el cost de construcció i del terreny dels immobles puja a 23.596.385 euros i 1.330.207 euros, 
respectivament. En l'exercici 2020 el cost de construcció i del terreny dels immobles, va pujar a 23.328.866 euros 
i 1.330.207 euros, respectivament. 

Les inversions més significatives es detallen a continuació: 

Port 

L'Ampolla 

L'Ametlla de Mar 

Blanes 

Palamós 

Deltebre 

Vilanova l la Geltrú 

Dic de recer ATG 

Dic de recer ATG 

Actuació 

Dic de recer ATG (inclou liquidació} 

Reposició blocs de formigó l adequació dic de recer (L} 

Construcció d'una nau de venda de peix {P} 

Urbanització general del passeig del dic de ponent (L) 

Total actuacions destacades 

Altres actuacions l adquisicions 

Total obligacions reconegudes 

€ 

1.087.708,14 

780.518,17 

646.418,43 

198.209,27 

146.874,89 

81.886,26 

2.941.615,16 

1.002.944,65 

3.944.559,81 

Les baixes més significatives que s'han portat a terme durant l'exercici 2021 corresponen al desmuntatge de 

la llotja de peix del Port de la Selva que no es feia servir i estava malmesa. Al port de Cambrils s'ha donat de 

baixa el travelift per obsolescència. S'han renovat els equips de circuit tancat de televisió al port de Blanes 

substituint-los per fibra òptica. 

14 
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La resta de baixes es corresponen a regularitzacions habituals de l'inventari. 

Descripció 

Cobert adossat llotja de peix El Port de la Selva 

Adequació Instal·lació travellft Port de Cambrils 

Equips CTTV Port de Blanes 

6. Immobilitzat intangible 

Valor Adquisició Va lor Residual 

65.355,82 € 36.254,24 € 

40.505,60 € 7.151,01€ l 
24.375,00 € 4.868,29 € 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2021 i de 2020, així com la informació en relació amb els 

esmentats comptes, es mostra a continuació: 

lmmobilitzot Jntonglble E1terclci 202l Apllcacions Informàtiques lmmobllltzat en curs Tato/€ 

A) Saldo inicia/ lmmobilltzat brut l ·gen·2l 734.377 111.280 84S.657 

(+}Adquisicions, incloses ampliacions l m/llores 47.864 84.600 132.464 

( - J Sortides, baixes o reduccions -1.685 o ·1.685 

(-l+ J Trospossos a l d'altres partides 195.880 -195.880 o 
B} Soldo fina/ immobilitzat intangible brut 31·des·21 976.436 o 976.436 

E) Saldo Inicial amortltzaci6 acumulada immobllltzot intanglble l·gen-21 441.789 o 441.789 

(+J Dotoc/6 a l'amortitzaci6 de l'exercici 87.787 o 87.787 

( - J Sortides, boixes o reduccions ·1.685 o ·1.685 

F} Saldo fina/ omortitzac/6 acumulada Immobilitzat lntanglble 3l·des·2l 527.890 o 527.890 

L) Saldo Inicia/ immobilitzat intangible net l · gen-21 292.589 lll.280 403.869 

M) Saldo fina/ immobllltzat intonglble net 31·des·21 448.546 o 448.546 

Immobilitzat lntongible Exercici 2020 Aplicodons Informàtiques lmmobllitzot en curs Tota/€ 

A} Saldo inicia/ Immobilitzat brut l ·gen-20 44l.07S 249.384 690.458 

(+}Adquisicions, Incloses amp/iocions l ml/lores 35.155 120.044 155.199 

( · J Sortides, bol1tes o reduccions o o o 

( · l+ J Traspassos a/d'altres port/des 258.148 -258.148 o 

B} Saldo fina/ lmmabllltzat Intangible brut 31-des-20 734.377 111.280 845.657 

E) Saldo Inicial amortltzaci6 acumulada immobl/ltzat intangible l ·gen-20 416.3l9 o 416.319 

(+J Dotoc/6 o l'omortltzació de l'exercici 25.470 o 25.470 

( - ) Sortides, boixes o reduccions o o o 

F} Saldo fina/ amartltzaci6 acumulada immobilitzat intangible 31-des-20 44l.789 o 441.789 -

~15 /)~ 
L} Salda Inicia/ immabl/Jtzat intangible net 1·gen·20 24.756 249.384 

"""~ 's" M} Soldo fina/ immobllltzat intangible net 31·des-20 292.589 lll.280 403.i ffc ~ \) ,.. ~ 

~ (ft 

Altra Informació 2021 2020 
o o 
UJ Sclillll Nillll D m 

Import de l'immobilitzat Intangible totalment amortitzat en ús l 404.844 406.529 o l.WE.C* ~ 
-- ~ o.: «:>. ..¡l 
~ ">' ~~~· ~ ºo ~"'f -

-
15 



PGC Memòria 2021 

7. Arrendaments operatius 

Pagaments reconeguts com a despesa EKerc/c/ 2021 EKerc/cl 2020 

Fotocopiadores 4.321 4.779 

Vehicles 165.477 149.385 

8. Instruments financers 

Consideracions generals 

Categories d'actius financers i passius financers: El valor en llibres de cada una de les categories d'actius financers 

i passius financers assenyalats en la nota 4.4 de la memòria de normes i registres de valoració s'informa en els 

apartats següents: 

Tots els actius financers estan classificats com Act ius financers a cost amort itzat . 

Actius financers, excepte inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades. La informació 

dels instruments financers de l'actiu del balanç de i'ENTiTAT a llarg termini, classificats per categories és: 

2021 Salda inicial Baixes Altes 
Saldo 
final 

Deutors tròfic o llarg termini 902.143 38 902.181 

Subvencions lloro termini pendent de rebre 278.184 135.421 142.763 

Préstecs l partides o cobrar 1.180.327 135.421 38 1.044.944 

La informació dels instruments financers de l'actiu del balanç de i'ENTiTAT a curt termini, sense considerar 

l'efectiu i altres actius equivalents classificats per categories, es mostra a continuació: 

2021 Saldo Inicial Altes Baixes Saldo fino/ 

Deutors a curt termini 4.738.217 2.955.955 7.694.172 

Pro11isl6 Jnsolv~ndo ·1.222.939 -621.306 -62.727 -1.781.518 

Bestretes 2.448 2.800 4.321 927 

Subvencions pendents de rebre a curt 
55.751 321.930 135.249 242.432 

termini 

Préstecs i partides a cobrar 3.573.477 2.659.379 76.843 6.156.013 
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Classificació per venciments: Les classificacions per venciments dels actius financers de i'ENTiTAT, dels 

imports amb venciment en cadascun dels anys següents al tancament de l'exercici i fins el seu últim venciment, 

es detallen en el següent quadre: 

Actius financers 2.022 2023 l se¡¡üents Total 

Clients per vendes i prestac/6 de serveis 5.9l2.654 902.181 6.814.835 

Bestretes personal 927 927 

Subvencions pendents de rebre 242.432 142.763 385.195 

Total 6.156.013 1.044·.944 1.200.957 

Tots els passius financers estan classificats com Passius financers a cost amortitzat. 

Tots els venciments dels passius financers de i'ENTiTAT són a curt termini, en el quadre següent s'indiquen els 
imports per conceptes: 

2021 Saldo Iniciat Altes Boixes Saldo finat 

ProveTdors 1.159.413 384.923 774.SSO 

Altres creditors 44.692 44.692 

Personal 63.901 10.316 74.217 

Préstecs l partides a cobrar 1.268.066 10.316 384.923 893.459 

Correccions per deteriorament del valor originat pel risc de crèdit 

L'anàlisi del moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament originades pel 
risc de crèdit és el següent: 

Provisió insolvències 2021 2020 

Soldo o l'Inici exercici 1.222.939 1.243.102 

l·l Dotacions 621.306 64.110 

l·l Apl/cocions -62.727 -84.274 

Soldo tancament exercici l.781.518 1.222.939 

17 
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Altra informació general 

EMPRESES DEL GRUP, MULTIGRUP l ASSOCIADES: La principal informació sobre l'empresa ESTICAT és la següent: 

• Denominació social: 

• Domicili : 

• Activitat: 

• Fons propis a 31.12.2021 

Capital social 

Reserves 

Pèrdues d'exercicis anteriors 

Resultat 2021 (pèrdues) 

• Grau de participació: 

• Valor teòric de la participació en capital: 

Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA 

Moll de la Geltrú, s/n08800 Vilanova i la Geltrú 

Estiba i desestiba de vaixells 

121.727 

7.770 

(-)2.939 

(-) 193 

126.365 

25% 

31.591 

Les inversions en empreses del grup corresponen a 5.064 accions d'Esticat valorades al cost d'adquisició de 6,01 

€/acció, que representen el 25 % d'aquesta Societat, després de la reducció de capital que es va produir durant 

l'exercici 2012, amb l'amortització de les últimes 10.746 accions de propietat de L'ENTITAT que corresponien a 

la cessió gratuïta per part de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 25 d'abril de 

2000, de la societat d'Estiba dels Ports Catalans (ESTICAT, SA). 

Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d'instruments financers: 

D'acord amb les activitats que desenvolupa i'ENTiTAT, en relació amb els seus instruments financers, estan 

exposats a diferents tipus de riscos, destacant fonamentalment els riscos de crèdit, de liquiditat i de tipus 

d'interès. 

1. Risc de crèdit: Els principals actius financers de i'ENTiTAT són els saldos en comptes a cobrar i inversions, 

que representen l'exposició màxima al risc de crèdit en relació amb els actius financers. Els imports que es 

reflecteixen en el balanç de situació nets de correccions valoratives per deteriorament, estan estimats per 

i'ENTiTAT en funció de l'experiència d'exercicis anteriors i de la seva valoració de l'entorn econòmic actual. En 

els casos de situació de concentració del risc de crèdit d'un deutor, originada per les activitats que desenvolupa 

i'ENTiTAT, s'efectua un seguiment de l'evolució del deutor i es prenen mesures cautelars per possibles demores 

en els venciments determinats. 

2. Risc de t ipus d'interès: Les variacions dels tipus d'interès modifiquen el valor raonable d'aquells actius i 
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FONS PROPIS: 

Els moviments d'aquest epígraf durant els exercicis 2021 i 2020 han estat els següents: 

Fons propis Saldo OJ.OJ.2011 
Votiacion! de fons Apllcaci6 resultat Resultat Saldo 

patrimonial 2020 2021 31.11.2021 

Fans patrimonial 64.356.127 64.356.127 

Aportació fans potrlmonlol 27.832.079 27.832.079 

Romanents 65.590.565 2.211.132 67.801.697 

Resultat enrc/cl 2.211.133 · 2.211.132 3.695.296 3.695.296 

Total 159.989.903 o o 3.695.296 163.685.199 

Fons propis Soldo OJ.01.2020 
Variacions de fons Apllcacló resultat Resultat Saldo 

patrimonlal 2019 2020 31.12.2020 

Fons potrlmonlol 64.356.127 64.356.127 

Aportocló fons potrlmonia/ 27.832.079 27.832.079 

Romanents 61.434.889 14.765 4.140.911 65.590.565 

Resultat exercici 4.140.911 -4.140.911 2.211.132 2.211.132 

To tol 157. 764.006 14.765 o 2.2.ll.132 159.989.903 

El fons patrimonial correspon íntegrament al patrimoni traspassat el 1998 per la Comissió de Ports en la 

constitució de L'ENTITAT. La composició del saldo de l'aportació de fons patrimonial i de romanents d'exercicis 

anteriors és la següent: 

19 

Aportacions ol fons potrlmoniol 
Tronsfer,ncies provinents de lo Comissi6 de Ports de Cotolunyo en la constitució de Ports de la Generalitat 

Inclou la dòrseno pesquera del Masnou. 
Transfer,ncies provinents de l'octual Deportoment de Tetrltorl i Sostenlbllltat. 

Edifici cedit 
Direcció Genero/ de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (accions EST/CAT) (Noto 4.5.fl. 

Romanents d'exercicis anteriors 
Resultot 1998 
Resultot 1999 
Resultat 2000 
Resultat 2001 
Resultat 2002 
Resultat 2003 
Resultat 2004 
Resultat 2005 
Resultat 2006 
Resultat 2007 
Resultat 2008 
Resultat 2009 
Resultat 2010 
Resultat 2011 
Resultat 2012 
Resultat 2013 
Resultat 2014 
Resultat 2015 

Reguloritzocló provisió per Impostos 
Apllcoció provisió impostos exercicis anteriors 

Resultat 2016 
Regularització despeses exercicis anteriors 

Resultat 2017 
Resultat 2018 

Regularització despeses exercicis anteriors 
Resultat 2019 

Regularització despeses exercicis anteriors 
Resultat 2020 

27.832.080 

10.149.019 

17.655.169 
·2.543 
30.435 

67.801.697 
2.256.506 
1.484.104 
-479.957 
999.559 

l .3al.765 
1.044.451 
1.391.852 
1.720.651 
1.790.394 
2.957.545 
2.495.740 
2.520.568 
3.460.143 
3.750.729 
4.049.482 
2.925.647 
4.026.299 
5.927.871 
4.501.728 

·11.061 
3.868.824 

·51.137 
4.022.492 
5.409.931 

·9.237 
4.140.911 

14.765 
2.211.132 



PGC Memòria 2021 

El saldo de patrimoni cedit correspon al valor net comptable de l'edifici de l'antic rafal del port de Palamós, 

cedit en ús per i'ENTiTAT a l'Ajuntament de Palamós el 10 de gener de 2001, segons el conveni de 26 d'abril de 

1999. La cessió es va formalitzar per un període de 20 anys prorrogable a 30 anys. En data 9 de juny de 2021 

s'ha signat l'addenda del conveni de col·laboració, acordant-se una pròrroga per un termini de 10 anys. 

9. Situació fiscal 

Cos t de l'edifici 

Amortització ocumuloda 

Valor net comptable 

6.455 

(-) 3.912 

2.543 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos no es poden considerar definitives fins que no 

han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

L'ENTITAT té pendents d'inspecció tots els tributs i cotitzacions socials aplicables per als exercicis no prescrits. La 

Direcció de i'ENTiTAT no espera que es meritin passius addicionals com a conseqüència d'una eventual inspecció. 

La composició dels comptes d'Administracions Públiques a 31 de desembre de 2021 és la següent: 

Sald as Deu tars Creditors 

Impostos sobre el valor afegit l societats: 

Uquidoc/6 IVA de desembre 2021 9.168 276.225 

L/quidoc/6 IS 2021 pendent de cobrar 518.S13 

Impost sobre la renda de les persones ffslques: 

L.lquldaci6 desembre 2021 79.406 
Seguretat Social l drets passius: 

Uqu/docl6 desembre 2021 S. Social; drets passius 93.963 

Total 527.681 449.594 

L'ENTITAT és subjecte passiu de l'IVA, import que repercuteix per a totes les activitats exceptuant aquelles 

exemptes (pesca). A la vegada es dedueix la totalitat de quotes d'IVA suportades en operacions corrents i 

d'inversió, atès que les subvencions rebudes, incloses per a inversions, ho són per a l'activitat de pesca. 

Pel que fa a l'impost sobre societats, l'entrada en vigor del Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures 

de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, 

modifica la Llei 27 /2014, de 27 de novembre de l'impost sobre societats, modificant el règim fiscal previst per les 

autoritats portuàries, que deixen d'estar parcialment exemptes d'aquest impost i passen a estar subjectes al 

tipus 25 %. Alhora s'afegeix l'article 38 bis per regular la deducció per inversions realitzades per les autoritats 

portuàries. La inversió feta durant aquest exercici (3,9 M€) ha suposat una deducció total de la quota resultant 

d'l M€ i uns ingressos fiscals per deduccions i bonificacions a distribuir en diversos exercicis de 3,4 M€, que es 

podrà deduir en les liquidacions dels 15 anys vinents. 
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L'alt nivell d' inversió realitzat durant l'exercici 2020 (16,9 M€) va suposar una deducció total de la quota resultant 

de 0,6 M€ i uns ingressos fiscals per deduccions i bonificacions a distribuir en diversos exercicis de 15,3 M€, dels 

quals aquest exercici hem deduït 1M€. La diferència, 14,3 M€, es podrà deduir en les liquidacions dels propers 

14 anys. 

Aquestes quanties figuren en l'actiu no corrent del balanç concretament: 

Actius per impost diferit 

Drets i deduccions per bonificacions pendents d'aplicar IS 2020 

Drets i deduccions per bonificacions pendents d'apl icar IS 2021 

17.780.662 

14.339.348 

3.441.314 

Aquestes quanties es reduiran a mesura que s'apliquin les deduccions en les líquidacions dels pròxims14 anys de 

l'impost sobre societats i a l'hora també ho farà, per la mateixa quant ia el patrimoni net del balanç "Ingressos 

fiscals deduccions i bonificacions pendents d'aplicar". 

Ajustaments per canvi de valor 

Ingressos fiscals deduccions l bonificacions pendents d'aplicar 2020 

Ingressos fiscals deduccions l bonificacions pendents d'aplicar 2021 

A continuació es detalla la liquidació de l'IS 2021: 

Resultat exercici abans impostos 

Ajustaments extra comptables 

(+) Amortització béns Inclosos a la deducció 

(+) Despeses incloses en l'article 38 BIS 

(+) Despeses no deduïbles 

Limitació dedulbilitat amortització (30%) 

Deteriorament comptable entitat participada (ESTJCAT) 

BI FINAL 

QUOTA INTEGRA (25 %) 

l·l Inversions 

l·l Despeses incloses en l'article 38 BIS 

(+) Subvencions rebudes eer aguestes Inversions i despeses 

QUOTA LÍQUIDA 

21 

17.780.662 

14.339.348 

3.441.314 

3.695.296 

236.340 

2.554 

-3.556 

48 

3.930.682 

982.671 

-3.530.679 

0,00 

89.365,00 

0,00 
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10. Ingressos i despeses 

Ingressos: 

L'ímport net de la xifra de negocis es desglossa comparativament amb l'exercici anterior per taxa i tarifa: 

Import net xifra de negoci Ports General/tot 2020 2021 " Entrada l estada de va/xef/s (TA1) 489.885 662.684 35,27 
Atracada (TA2} 249.307 361.705 45,08 

Càrrega, descàrrega, transbord l trànsit de mercaderies 
564.608 528.280 -6,43 

(TA3M} 
Embarcades, desembarcades i trànsit de passatgers (TA3P} 8.549 18.957 121,74 

Pesca fresca (TA4} 1.472.423 1.583.421 7,54 
Activitats comercials de cultius marins (TA4} 64.010 161.759 152,71 

Embarcacions esportives (TAS) 1.710.150 2.159.894 26,30 
Estacionament ve/J/cies (TA6) 19.846 19.789 -0,29 

Taxes per aprofitament del domini públic portuari 4.578.777 5.496.489 20,04 
Bàscula (TPl} 7.866 16.182 105,73 

Seguretat portuària (TP2} o 2.644 
Taxes per prestacl6 de serveis 7.866 18.827 139,35 

Ocupació privativa domini públic (TO l) 6.739.996 8.644.116 28,25 
Emmagatzematge de mercaderies (T02} 26.250 77.485 195,18 

Ocupacl6 amb béns mobles {T03} 381.543 474.816 24,45 
Estada zona varador (T04) 50.094 36.324 -27,49 

Taxes per Ja utllltzació del domini públic portuari 7.197.883 9.232.741 28,27 
Utilització de maquinària l utí//atge portuari {E1} 8.576 116 -98,65 

Subministraments (E3} 851.283 1.239.905 45,65 
Serveis per activ/tots diverses {E6} 72.614 89.664 23,48 

Serveis específics 932.473 1.329.685 42,60 
Descompte COVID-19 ( 3,5 %} -200.021 -100,00 

Tota/€ 12.516.977 16.077.742 28,45 

El Comitè executiu de 27 de gener de 2021 va aprovar l'aplicació de la modulació del 20 % establerta en l'article 

117.1, entre altres mesures, amb l'objecte d'incentivar l'activitat de restauració en l'àmbit portuari, 

concretament a les taxes TO l - Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari i T03- Taxa per l'ocupació 

del domini públic portuari amb béns mobles destinats a la prestació de serveis portuaris específics o al 

desenvolupament d'activitats econòmiques quan s'apliquin al sector restauració. Aquesta mesura ha suposat 

156 milers d'euros en l'exercici 2021. 

Pel que fa a l'exercici 2020, cal destacar que en el Comitè Executiu de L' ENTITAT, en sessió extraordinària no 
presencial del dia 8 d'abril de 2020 es van aprovar les "Mesures econòmiques per a fer front als efectes del 
coronavirus en l'àmbit del sector portuarí de titularitat de la Generalitat de Catalunya", en virtut del que 
disposen els articles 17.3.c), 21.6 apartats a) i j), 119, 121i123 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports 
i de transport en aigües marítimes i continentals. Posteriorment en l'Acord adoptat en el Comitè Executiu de 
data 19 de juny de 2020, es va adaptar l'aplicació de les mesures econòmiques acordades amb caràcter 
excepcional i de vigència limitada al procés de represa de l'activitat per fases, amb excepció de les mesures que 
no requereixen acreditar la concurrència del requisit de la davallada en l'activitat. 

Si i'ENTiTAT no hagués aplicat les mesures COVID-19, l'import net de la xifra de negoci en l'exercici 2020, hagués 

estat de 14,4 M€, un 4,64 % inferior a l'exercici anterior. Aquestes mesures d'ajut als diferents sectors d'activitat 

han suposat en total d'l,8 M€, aplícats directament a la facturació 1,6 M€ i en concepte del retorn del 3,5 % dels 

pagaments realitzats en termini 0,2 M€. Veure nota 19 d'aquest document. 
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L'import net de la xifra de negocis es desglossa per ports de la següent forma: 

Amposta 3.212 Palamós 1.517.414 

Arenys de Mar 1.383.182 El Port de la Selva 543.616 

Blanes 1.154.080 Port Industrial - Alcanar 522.221 

Cambrils 863.484 Roses 720.810 

Deltebre 103.515 Sant Cartes de la Ràpita 1.751.542 

El Masnou 2.617 Sant Feliu de Guíxols 601.055 

Garraf 251.227 Sant Jaume d'Enve/a 521,4 

L'Ametlla de Mar 703.923 Torredembarra 33.209 

L'Ampolla 371.365 Port Industrial -Vallcarca 68.862 

Les Cases d'Alcanar 103.075 Vilanova l la Geltrú 1.744.749 

L'Escala 904.396 Z.M.T. Barcelona 509.365 

L'Estartit 509.151 Z.M.T. Girona 845.739 

Llançà 352.861 Z.M.T. Tarragona 394.190 

Mataró 118.361 Total 16.077.742 

Altres ingressos d'explotació, està format bàsicament per ingressos de recuperació dels costos d'anuncis de 

licitació de contractes d'obres i per sancions. 

Despeses: 

Càrregues socials: Ja composició d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunt és Ja següent: 

Seguretat Soc/o/ o còrrec de /'empresa 

Altres despeses socials 

Càrregues socials 

2021 2020 

711.451 

53.397 

764.848 

699.726 

64.103 

763.830 

Deteriorament i altres resultats de l'immobilitzat, està integrat bàsicament per les baixes de l'immobilitzat 

detallat en l'apartat 5 d'aquest document i pel deteriorament del 25 % de les accions que i'ENTiTAT té d'ESTICAT. 

11. Provisions i contingències 

Provisions: Els comptes corresponents a provisions han presentat el següent moviment durant l'exercici 2021. 

Provisions per a riscos l despeses 2021 2021 2020 

Soldo a l'Inici de /'exercici 2021 193.330 565.146 

(-) Apllcoclons 704 565.146 

(+}Or/gens 235.107 193.330 

Saldo al tancament de J' exercici 2021 427.733 193.330 
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Els orígens de "provisió per a impostos" en l'exercici 2021 han estat de 235.107 €amb la composició següent: 

• 161 2021 de Vilanova i la Geltrú per import de 96.313 € 
• 161 2019, 2020 l 2021 del Port de Vallcarca-Si tges, per import de 46.264 €cada any 

En l'exercici 2020 i'ENTiTAT va aplicar 565.146 €, dels quals 85.117 €corresponen al pagament de 1'161 de Sant 

Carles de la Ràpita dels exercicis 2017 a 2019, 42.829 €al pagament de 1'161 de Torredembarra dels exercicis 2014 

a 2017 i 437.200 €per prescripció de l'IBI de Vilanova i la Geltrú dels exercicis 2008 a 2016. 

La composició de "provisió per a impostos" en l'exercici 2020 va ser la següent: 

• 161 2019-2020 de Vilanova i la Geltrú per import de 96.313 €cada any 
• 161 2020 port de Sant Feliu de Guíxols per import de 533 € 

• 161 2020 embarcador port de Deltebre per import de 123 € 

• 161 2020 port de Deltebre per import de 42 € 

Contingències: De la informació aportada pels nostres Serveis Jurídics, referent a la situació actual dels 

procediments contenciosos als què està immersa i'ENTiTAT, no se'n desprèn cap possible risc o contingència 

significativa que hagi de ser reflectida en els presents comptes anuals. Les possibles responsabi litats que es 

derivessin d'aquests procediments quedarien en bona part cobertes per les respectives pòlisses d'assegurances 

vigents que i'ENTiTAT té contractades". Es disposa d'informació més detallada en i'ANNEX 09. 

De conformitat amb el Decret llei 23/2021de19 d'octubre aquest exercici s'ha procedit a retornar la totalitat de 

les quantitats deixades de percebre per un import equivalent a una paga extraordinària, en aplicació de les 

diverses mesures de contenció de la despesa aprovades des del 2012. 

12. Informació sobre medi ambient 

L'ENTITAT ha obtingut les certificacions ISO 9001 de qualitat, l'ISO 14001 i l'EMAS de gestió mediambiental per 

la seva tasca desenvolupada en els ports que gestiona al llarg del litoral català. Aquests tres reconeixements 

posicionen i'ENTiTAT com una entitat pública compromesa amb la qualitat i la gestió mediambiental en les 

activitats que desenvolupa, tant pel que fa a l'administració del domini públic portuari com a la prestació, 

directament o indirecta, dels serveis portuaris. Els centres que han aconseguit aquestes certificacions de qualitat 

i medi ambient han estat les oficines i les 26 instal·lacions portuàries que i'ENTiTAT gestiona de forma directa al 

llarg de la costa catalana. Aquestes certificacions reconeixen a i'ENTiTAT l'esforç fet per establir un Sistema de 

Gestió Integrat de Qualitat l Medi Ambient. Un sistema de gestió normalitzat, auditat i certificable com a eina de 

gestió per assegurar que la política de qualitat i medi ambient sigui un referent en la prestació dels seus serveis. 

Aquest sistema de gestió defineix una planificació dels serveis i les activitats, una estructura organitzativa a tots 

els nivells i una metodologia definida mitjançant els procediments, les instruccions i la seva avaluació. 

El sistema es recolza a través dels recursos necessaris per al seu desenvolupament i manteniment. El Sistema de 

Gestió Integrada de Qualitat i Medi Ambient abasta les activitats gestionades directament per l' ENTITAT tals com: 

residus Marpol. 

L'ENTITAT va aprovar la seva política de qualitat i medi ambient on es recullen les intencions i els principis 

de l'organització sobre la seva actuació mediambiental. Un d'aquests compromisos, relatiu a l'establim 

nous objectius concrets i quantificables que suposin una millora contínua, és el control del consum d'elec 
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i d'aigua a través de comptadors telegestionats, tant propis com dels usuaris, així com la instal·lació de punts de 

recollida de residus Marpol a les embarcacions pesqueres. 

Dins de les actuacions en infraestructures, les activitats i accions adreçades a aconseguir un model de 

desenvolupament més sostenible i respectuós amb el medi ambient i a mantenir un nivell òptim d'eficiència 

energètíca durant els dinou últims anys, han suposat una inversió total de 10.615 milers d'euros. La inversió 

realitzada durant l'exercici per raons mediambientals o d'eficiència energètica han suposat 129 milers d'euros. 

13. Retribucions a llarg termini al personal 

L'ENTITAT s'adhereix al Pla de pensions de l'àmbit de la Generalitat, amb data 9 de novembre de 2007. Durant 

l'exercici 2021 no s'han fet aportacions tal com s'establia en l'article 32 de la Llei de Pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2012, prorrogada per a l'exercici 2013. En l'exercici 2020 tampoc es 

varen fer aportacions. 

14. Subvencions, donacions i llegats 

L'import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que apareixen en el balanç, així com els 

imputats en el compte de pèrdues i guanys es desglossen en el quadre següent: 

Subvencions, donacions l llegats Exercici 2021 Exercici 2020 

Que apareixen en el patrimoni net del balanç 32. 791.299 33.342. 718 

Imputats en el compte de pèrdues l guanys 775.633 756.131 

El saldo de les subvencions de capital per a l'exercici 2021 ha estat de 32.791 milers d'euros: 

• 25.348 milers en concepte de les reversions de les dàrsenes esportives de Blanes, del Port de la Selva, 
L'Estartit, Sant Carles de les Ràpita, Vilanova i la Geltrú, Llançà, Cambrils, Arenys de Mar, Garraf, Les 
Cases d'Alcanar i el port de Vallcarca. 

• 2.886 milers d'euros de fons FEDER, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, 
que han estat atorgats a i'ENTiTAT durant l'exercici 2011 per als projectes del Nou dic de recer de Llançà 
i Ampliació del port pesquer de Blanes. 

• 2.426 milers d'euros de subvencions de capital atorgades per la Unió Europea mitjançant la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya i 186 milers d'euros corresponents a 
aportacions de 2 ajuntaments per a la realització d'actuacions en els seus municipis. 

• L'epígraf "subvencions, donacions l llegats" inclou també 1.945 milers d'euros corresponents a la cessió 
gratuïta de béns de l'antiga Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya, en 
l'exercici 2020 l'import va ser de 1.983 milers d'euros. 

també teníem 39 milers d'euros pendents de cobrar, corresponents a l'última certificació 
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subministrament de les instal·l acions de lluminàries led a la Zona Portuària Nord, però que han estat cobrades el 

gener del 2022. 

El detall de les subvencions en funció dels processos inversors finançats és el següent: 

Actuoc/6 
SubvMc/6 Coeficient 

Coeficient de tro.spòs 3J.12.202J 
otorgodo finonçoment 

Ploço Aurelio Is/o 122.005 16% 4% 23.204 
Llotjo Sont Cot/es de lo Ràpita 490.134 24% 2% 309.939 

Ponyols /'Escolo 65.725 29% 2% 39.315 
Centre Exp. P. Motor6 25.601 28% 2% 15.616 

Moaotzem coixes Blanes 23.543 28% 2% 14.480 
Recreixement Moll l'Ampolfo 12.349 29% 2" 7.415 

Ampllocf6 corro Sont Corfes de Jo Ròpfto 50.556 18% 13" 9.598 
Reformo nou vendes Motor6 93.261 21% 2% 63.790 

Urbonítzoc/6 entorn nou Sant Corfes de lo Ràpita 49.207 23% 4% 12.526 
Fàbrica gel Sant Cor/es de lo Ràpita 14.620 28% 2% 9.238 

lnfroestwcturo elèctrlco fòbrico gel Sant Corfes de la Ròpito 48.934 28" 4% 12.353 
Remodelocl6 tancament llotja Arenys de Mor 15.967 26% 2% 9.855 

Possorel·lo moll ribera Roses 39.311 24% 4% 9.999 
Reformo llotja Polom6s 165.880 14% 2" 113.525 

Fàbrica gel de l'Ametflo de Mor 49.089 22% 2" 30.489 
Urb. esplonodes Vílonovo l lo Geltrú 14.337 28" 4% 3.153 

Nou vendes l'Ampollo 31.224 28" 2" 19.125 
Magatzem coixes Arenys de Mor 7.770 30" 2" 5.055 

Port pesquer Deltebre 280.741 18% 1% 227.602 
Drogat enderroc escull l'Escola 29.344 25% 1% 24.61J 

Ordenocf6 accessos dàrsena Vilanova l lo Geltrú 41.369 17% 4% 13.829 
Prolongoc/6 pontofò pesquer Blanes 31.083 28% 4% 11.030 

Remodelocf6 otrocoment Arenys de Mor 29.105 28% 4% 9.695 
Remodeloc/6 nou vendo Arenys de Mor 23.162 27% 2% 15.414 

Remodeloc/6 lnstol·loclons pesqueres Cambrils 93.260 28% 4% 25.575 
Remodelocf6 Inst. pesqueres Vifonova i lo Geltrú 172.686 27% 4" 55.798 

Remodelocló trtmsil rodat l'Ampallo 13.732 27% 7% o 
Urbonitzoci6 possei(¡ marítim Cambrils 341.721 14% 4% 162.653 

Plotoformo de viononts o Roses 18.140 100% 3% 12.260 
Rehobflitocf6 dels poncos de lo llotja de Roses 17.619 48% 2% 12.735 
Nova morques/no o lo /fotjo d'Arenys de Mor 24.847 50% 2% 16.797 

Rehobifftocf6 zono vel/o de lo /fotjo de Palamós 28.214 50% 2% 20.288 
Rehobllltocló /fotjo de l'Amet/lo de Mor 100.470 50% 2" 73.808 

Dotocf6 de serveis o l'Ametlla de Mor 40.402 50% 4% 18.397 
Rehobllltocf6 edifici /fotjo d'Arenys de Mor 151.066 50% 2% 111.491 

Rehobllltoc/6 nou de vendes l'Ampollo 152.133 50% 2% 114.195 
Rehobllltocf6 nou de vendes Blanes 275.672 51% 2% 209.697 
Rehobllltocl6 nou de vendes Roses 179.659 48% 2% 136.078 

Rehobllftoc/6 nou de vendes Llonçò 65.783 46% 2% 57.889 
Morques/no Arenys de Mor 7.290 50% 2% 5.513 

Un/o elèctrica Vilanova l lo Geltrú 22.027 50% 2% 11.418 
Torretes /'Escolo 9.767 50% 10% o 

Torretes Les Coses d'Alcanar 12.680 51% 10% o 
Torretes Cambrils 20.429 49% 4% 11.057 

Torretes Soni Feliu de Guixo/s 7.127 50% 10% o 
Auditoria energètica Confrorlo 5ont Corfes de lo Ròpito 4.356 50% 2% 3.377 

Torretes Oeltebre 16.941 51% 10% o 
8.878 50% 1% 7.902 

11.718 50% PR o 
1.050.293 23% 1% 946.389 
2.101.177 7% 1% 1.939.473 

109.117 44% 2% 82.024 
82.183 45% 2% 61.707 
62.767 47% 2% 60.061 
21.652 50% 1% 20.785 
4.560 50% 2% 4.160 
4.333 50% 10% 2.344 

145.968 50% 10% 96.170 
35.289 50% 4" 32.620 
54.076 50% 4" 49.957 
19.961 50% 4% 19.060 
19.938 50% 4% 19.037 
15.520 50% 4% 14.897 
5.119 50% 10% 4.685 
5.177 50% 4% 5.177 

19.430 50% 2% 19.248 
7.307.494 5.455.578 
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L'ENTITAT és un dels participants del projecte Psamides, programa europeu lnterreg Mediterranean, el projecte 

es va iniciar el novembre de 2019 i té prevista ta seva finatització et juny del 2022. Concretament, i'ENTiTAT ha 

de portar a terme et WP2. Comunicació amb un pressupost total de 347.929 €,amb un finançament per part dels 

fons FEDER del 85 %, és a dir, 295. 739 €. 

Durant l'exercici 2021 es van rebre 134.571 €del projecte Psamides dels quals 84.866 €es van registrar com a 

subvencions d'explotació i 49.705 € com a subvenció de capital degut a que anaven lligades a l'adquisició 

d'equipament pilot. Figura en el passiu no corrent /1 Deutes a llarg termini de fons europeus" la part encara no 

meritada de 142. 762 €. 

També es va atorgar a L'ENTITAT una subvenció de 12.000 €de l'Agència Catalana de Residus en concepte d'ajuts 

destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, 

ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. 

En els exercicis 2021 i 2020 i'ENTiTAT no ha realitzat cap pagament en concepte de transferències de capital. 

15. Fets posteriors al tancament 

L'ENTITAT considera que des de ta data de tancament de l'exercici fins a la formulació d'aquests comptes anuals 

no s'ha produït cap fet que en pugui alterar ta imatge fidel, ni que sigui de tal importància que pugui afectar a la 

capacitat d'avaluació dels usuaris dels comptes anuals. 

Amb posterioritat al tancament de l'exercici, durant el mes de febrer de 2022, s'ha formalitzat l'augment, en 106 

milers d'€, de l'import ajornat d'un deutor: el nou ajornament es trobava parcialment provisionat al tancament 

de l'exercici 2021. 

16. Operacions amb parts vinculades 

Les operacions amb parts vinculades es realitzen exclusivament amb l'Administració de la Generalitat, aspecte 

que es contempla com a causa per estar exempta d'incloure informació de parts vinculades, d'acord amb el que 

expressa la norma lSa d'elaboració dels comptes anuals. 

Ets imports rebuts pel personal d'afta direcció de i'ENTiTAT són els següents: 

2021 2020 

Sous, dietes i o/tres remuneracions 103.016€ 90.718€ 

L'increment s'explica, fonamentalment, pel canvi de director i l'abonament de la quitança i les indemnitzacions 

previstes al Reial Decret 1382/1985, d'l d'agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal 

d'alta direcció. 

Els membres del Comitè Executiu de i'ENTiTAT no han rebut cap remuneració. 

17. Altra informació 

Distribució del personal: La distribució del personal de i'ENTiTAT al tancament de l'exerci 

categories, és la següent: 
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Total Homes Dones 
Grup professional 

2021 2020 2020 2020 

Consell Assessor' o o 
Comitè Executiu o 9 7 2 

Director genera/• 1 1 l 1 

Responsable Àrea l 
4 s 2 3 2 2 

Zona 

Grup A 11 10 s 3 6 7 

GrupB 9 9 4 4 s s 
Grup C 23 16 11 9 12 7 

Grup D 17 23 17 19 4 

Grup E 7 9 7 9 o 
Totals 72 82 47 55 25 27 

El número mig d'empleats l'any 2021 ha estat de 71,24 treballadors, xifra que incorpora 3 treballadors que han 

estat vinculats mitjançant contracte d'obra o servei a i'ENTiTAT durant el present exercici. El total de treballadors 

en situació d'alta a 31-12-2021 és de 72 treballadors, amb inclusió de 3 treballadors amb contracte temporal 
vinculat mitjançant obra o servei: 

Categoria Situació Altes Baixes Situació 

31.12.2020 31.12.2021 
Personal laboro/ fix 45 1 2 44 

Personal laboral temporal 27 13 12 28 

Total 72 14 14 72 

El número mig d'empleats l'any 2020 era de 70,73 treballadors, xifra que incorporava 9 treballadors que van 

estat vinculats mitjançant contracte d'obra o servei a L'ENTITAT durant l'exercici 2020. El total de treballadors 

en situació d'alta a 31-12-2020 era de 72 treballadors, amb inclusió de cinc treballadors amb contracte temporal 

vinculat mitjançant obra o servei: 

Categoria Situació Altes Baixes Situació 

31.12.2019 31.12.2020 
Personal laboral fix 46 l 45 

Personal laboral temporal 26 15 14 27 

Total 72 15 15 72 

Durant l'exercici 2020 es van produir tres jubilacions, dues de les quals corresponien a treballadors en 

situació de jubilació parcial. 

a la nova organització administrativa de l'Administració portuària, de conformitat a 

3 El Consell ha estat vigent fins el 30 de març del 2020, moment d'entrada en vigor de la Llei 10/2019 del 23 de d 
transport en aigües marítimes l con tinentals 
4 A partir del 30.03.2020 director general l amb anterioritat gerent 
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Personal l mitjans de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i 

continentals, en aplicació dels Acords del Comitè Executiu de i'ENTiTAT, en sessions ordinàries de 27 de juliol i 

23 de novembre de 2021. 

L'ENTITAT, pel que fa a la seva pròpia composició del seu òrgan de govern, no recull la paritat entre dones i 

homes, no obstant es contempla aquesta paritat en la seva composició de planter. 

Informació sobre honoraris d'auditoria: Els honoraris corresponents a l'auditoria de l'exercici 2021 

són de 9.210 euros, segons el següent desglossament: 

l 
Honoraris de l'auditor en l'eKercicJ 2021 l 2020 

Honoraris carregats per l'ouditorlo de comptes 1 9.210 9.210 

Tot ol 9.210 9.210 

18. Informació segmentada 

La distribució de la xifra de negocis de i'ENTiTAT per categories d'activitats es detalla en el quadre següent: 

Descripció de /'activitat Xifra de negocis 

2021 2020 

Prestació del servei públlc portuari 16.077.742 12.516.977 

TOTAL 16.077.742 12.516.977 

La distribució de la xifra de negocis de i'ENTiTAT per mercats geogràfics es detalla en el quadre següent: 

Descripció del mercat geogràfic Xifro de negocis 

2021 2020 

Catalunya 16.077.742 12.516.977 

TOTAL 16.077.742 12.516.977 

19. Informació en relació amb el període mig de pagament a proveïdors en 

operacions comercials 



PGC Memòria 2021 

La resolució defineix el concepte de proveïdors a l'objecte del càlcul com els creditors comercials inclosos en el 

passiu corrent del balanç per deutes amb subministradors de béns o serveis. Deixa fora de l'àmbit objectiu 

d'aplícació els proveïdors d'immobilitzat i els creditors per operacions d'arrendament financer. 

Perlode mig de pagaments o proveTdors 
Roti d'operacions pagodes 

Roti d'operacions pendents de pagament 

Total de pagaments realitzats 
Total de pogoments pendents 

2021 

Dies 
16,87 
17,95 

6,58 
Import(€) 

4.102.914,32 
433.169,38 

2020 

Dies 
20,32 
21,64 
9,00 

Import(€) 
3.910.767,60 

456.728,96 

20. Informació en relació amb els impactes en ingressos i despeses derivats 
de la COVID-19 

Aquesta no s'elabora per donar compliment a l'article 14 de i'ORDRE VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre 

operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari 2020, que estableix que les entitats han 

d'informar de manera detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia COVID i del seu 

impacte sobre la recaptació dels ingressos. També estableix que la comptabilitat de les entitats ha de permetre 

fer el seguiment de les despeses directa o indirectament vinculades amb les necessitats derivades de 

l'emergència sanitària, econòmica i social derivada de la COVID-19. 

Resum dels impactes indirectes en ingressos i despeses derivats de la COVID-19 degudament quantificats: 

• Impactes i mesures preses en despeses: 

l. Pel que fa a la despesa produïda per la compra de productes destinats a la desinfecció, neteja i 

mitjans per a la prevenció de contagis, com poden ser el gel hidroalcohòlic, mascaretes facials, 

pantalles de protecció, proves PCR o termòmetres, així com productes de neteja específics, ha 

suposat un increment de les despeses corrents de béns i serveis per import de 5 milers d'euros. 

• Impactes i mesures preses en ingressos van dirigides al sector de la restauració en sentit ampli per incentivar 

l'activitat: 
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l. Modulació de la quota líquida en les següents taxes portuàries, per la utilització privativa del domini 

públic portuari: 

• TOl- Taxa per ocupació privativa del domini públíc portuari i T03- Taxa per l'ocupació del 
domini públic portuari amb béns mobles destinats a la prestació de serveis portuaris 
específics o al desenvolupament d'activitats econòmiques quan s'apliquin al sector 
restauració (restaurants, terrasses, cafeteries, discoteques, bars musicals .. ) la quota 
liquida resultant de l'ocupació realitzada, en l'exercici 2021, es reduirà un 20 %. Mesura 
que ha suposat 156 milers d'euros. 

Cànon d'activitat: 

• Respecte a l'exercici 2020, en la liquidació el cànon d'activitat serà la quantia resultant 
inferior del càlcul segons la facturació realment assolida o l'establerta com import mínim 
a facturar anualment. Mesura aprovada pel Comitè Executiu de data 8 d'abril de 2020. 
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3. Ajornaments de pagament sense interessos de demora: 

• Els clients del sector restauració que tinguin en vigor un acord d'ajornament no se'ls hi 
aplicarà interessos de demora durant l'exercici 2021 aquesta mesura ha suposat 9.643, 74 
€ menys en aquest concepte. 

• Als clients que sol·licitin nous ajornaments (que no tinguin cap ajornament aprovat en 
vigor, el que ens portaria al punt anterior) no se'ls hi aplicarà interessos de demora durant 
l'exercici 2021. 

4. Diferir la facturació de les taxes i cànon d'activitat a partir de l'octubre de 2021 i l'exigibili tat del 
pagament es podrà ampliar fins el 31 de març del 2022, sense aplicar interessos de demora. 

21. Liquidació del pressupost 

El pressupost de l'exercici 2021 es va elaborar en funció del DECRET 146/2020, de 15 de desembre, pel qual 

s'establien els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, 

mentre no entraven en vigor els del 2021. 

El Projecte del pressupost de i'ENTiTAT per a l'exercici 2020, prorrogat a l'exercici 2021, es va aprovar pel Comitè 
Executiu de i'ENTiTAT en la sessió d'll.12.2019. El Pla d'inversions i finançament quadriennal 2019-2022 va ser 
aprovat, en la sessió de 10 de desembre de 2018, pel Comitè Executiu, previ informe favorable del Consell de Govern, 
í en data 9.12.2020. es va aprovar la seva reestructuració í ampliació del terminí a un any més. En la mateixa sessió 
de 9 de desembre el CE va aprovar una modificació de crèdits per adaptar el pressupost prorrogat a les previsions 
estimades per a l'exercici 2021. 

Durant l'exercici 2021 s'han aplicat un paquet de mesures, aprovades pel Comitè Executiu de sessió 27.01.2021, per 
incentivar l'activitat de restauració, entre les que destaca la modulació de la quota líquida de les taxes portuàries, 
reduint en un 20 % la quota liquida en la TOl- Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari i la T03- Taxa 
per l'ocupació del domini públic portuari amb béns mobles destinats a la prestació de serveis portuaris específics o 
al desenvolupament d'activitats econòmiques quan s'apliquin al sector restauració. 

Pressupost d' ingressos 

Pressupost 
Drets Drets 

Drets 
Recaptació 

Pressupost d'Ingressos 2021 final 
reconeguts anul·lats 

reconegut.s 
neta 

nets 

Capftol03. Taxes l altres ingressos 8.210.000,00 7.540.347,69 62.260,51 7.478.087,18 5.875.624,67 

Article 031. Prestació de serveis 8.050.000,00 7 .454.546,30 61.996,76 7 .392.549,54 5.798.859,90 

Article 039. Altres ingressos 160.000,00 85.801,39 263,75 85.537,64 76.764,77 

Capítol 04. Transferències corrents 0,00 146.571,12 0,00 146.571,12 28.328,50 

Article 44. Agència Catalana de residus 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 

Article 49. Fons Psamides 0,00 134.571,12 0,00 134.571,12 28.328,50 

~íS fi? Capítol05. Ingressos patrimonials 7.147.000,00 8.968.642,96 309.353,83 8.659.289,13 5.281.184,70 

~6'~•052 Interessos de dipòsit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~ l'ik'\l e 054. Ingressos patrimonials 7 .147 .000,00 8.968.642,96 309.353,83 8.659.289,13 5.281.184,70 

~ ci 'Pf 101 Transferències de capital 0,00 174.509,15 0,00 174.509,15 89.364,75 

~ Ar tfé J79. Fons FEMP 0,00 174.509,15 0,00 174.509,15 89.364,75 
(.) -
l.LI Sc•1iu.an caprtc 08. Romanents de tresoreria 2.085.407,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

o a.w:a~ l.A~' B. Per despeses amb financament afectat 2.085.407,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

~~ r;¡~ Total 17.442.407,03 16.830.070,92 371.614,34 16.458.456,58 11.274.502,62 

~~~ º" ~~ --
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L'import final de la previsió d'ingressos per a l'exercici 2021 ha estat de 17.442 milers d'euros, ja que s'han 

incorporat romanents de tresoreria per a l'obra executada corresponent a exercicis anteriors. Els drets 

reconeguts nets han estat de 16.458 milers d'euros, el que suposa un grau de compliment del 107 %, per al càlcul 

no es tenen en compte els romanents de tresoreria. Durant l'exercici s'han anul·lat drets per valor de 372 milers 

d'euros i s'han recaptat durant l'exercici 11.275 milers d'euros, és a dir, el 68,5 % dels drets reconeguts dels 

capítols 3,4,5 i 7 d'ingressos, també s'han recaptat 2.426 milers d'euros corresponents a drets a cobrar d'exercicis 

anteriors. Les baixes per prescripció i/o insolvència han estat de 53 milers d'euros i a 31.12.2021 restaven 

pendents de cobrament 2.262 milers d'euros d'exercicis anteriors i 5.184 milers d'euros de l'exercici corrent. Els 

saldos pendents de cobrament totals a 31.12.2021 han estat un 50 % superiors als registrats en l'exercici anterior. 

Durant l'exercici 2021 l'empresa ha reconegut subvencions de capital corresponents a fons FEMP per valor de 

174,5 milers d'euros i 134,57 milers d'euros corresponents a dues certificacions del projecte, en el que participa 

l'empresa, "INTERREG MED Psamides", cofinançat amb fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) a 

través del programa europeu de cooperació territorial INTERREG MED. El projecte té una durada prevista de 30 

mesos, entre l'l de gener de 2020 i el 30 de juny de 2022. També s'han reconegut 12 milers d'euros de l'Agència 

Catalana de Residus en concepte d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i 

de la construcció que continguin amiant, ubicats en l'àmbit territorial de Catalunya. 

El pressupost total del projecte és de 2.859.329,75 €.D'aquest pressupost i'ENTiTAT ha d'executar 347.928,75 

€, dels quals els 85 %, 295.739,44 €, els finança la Unió Europea mitjançant els fons FEDER i la resta els ha 

d'aportar i'ENTiTAT com a cofinançament. 

Pressupost de despeses 

El pressupost de despesa té caràcter !imitatiu i vinculant i està referit a l'execució del pressupost corrent i a 

l'execució de despesa del capítol 6 licitada i/o adjudicada en exercicis anteriors i que per tant, estava 

compromesa a 31.12.2020 però s'ha executat (obligacions reconegudes) durant l'exercici 2021. 

Obligacions 

Obligacions Pagaments pendents a 

Pressupost de despeses 2021 Pressupost reconegudes realitzats 31.12.2021 

Capítol 01. Remuneracions de personal 3.231.000,00 3.135.788,23 3.058. 708, 25 77.079,98 

Capítol 02. Despeses corrents en béns l serveis 5.024.000,00 4.355.818,43 3.982.455,01 372.554,90 

Capítol 03. Despeses financeres 70.000,00 8.655,99 8.634,99 21,00 

Capftol 06. l nversions rea Is 9.117.407,03 3.944.559,81 3.674.430,21 270.129,60 

Total despeses 17.442.407,03 11.444.822,46 10. 724.228,46 719.785,48 

Els crèdits autoritzats (licitats i/o adjudicats a 31.12.2021 que no és contractació avançada) durant l'exercici 2021 

han estat de 12.865 milers d'euros, és a dir, el 74 % del pressupost final. Les obligacions reconegudes durant 

l'exercici 2021 han estat d'll.445 milers d'euros, de les quals el 94 % s'han pagat en l'exercici, restant pendents 

de pagament 720 milers d'euros. 
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Percentatge 
Obra executada 2021 execució Obra incorporada 

3.279.334,57 1.931.516,10 58,90% 1.347 .818,47 

2.085.407,43 2.013.043,71 96,53% 72.363,72 

5.364.742,00 3.944.559,81 73,53% 1.420.182,19 

ercici 2021 s'ha adjudicat obra per valor de 3.279 milers d'euros que s'ha executat en un 59 %. Les 

ons incorporades d'exercicis anteriors s'han executat en un 97 %. El valor pendent d'executar d'actuacions 

adesen el 2021 i 2020 que s'incorporen a l'exercici 2022 és de 1.420 milers d'euros. 
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Resultat pressupostari 

Drets 
Obligacions Resultat 

Liquidació pressupost 2021 reconeguts Ajustos 
nets 

reconegudes pressupostari 

a) Operacions corrents 16.283.947,43 7.500.262,66 8.783.684,77 

b) Altres operacions no financeres 0,00 3.944.559,81 -3.944.559,81 

1. Total operacions no financeres (a+b) 16.283.947,43 11.444.822,47 4.839.124,96 

c) Actius financers 174.509,14 0,00 174.509,14 

d) Passius financers 0,00 0,00 0,00 

2. Total operacions financeres (c+d) 174.S09,14 0,00 174.509,14 

l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (l= 1+2) 16.4S8.456,57 11.444.822,47 S.013.634,10 

AJUSTOS: 

3. Crèdits gastats, finançats amb romanent de tresoreria per a 
2.013.043,71 

despeses generals 

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 

11. TOTAL AJUSTOS (fi= 3+4-S) 2.013.043,71 2.013.043,71 

Resultat pressupostari ajustat (1+11) 7 .026.677 ,81 

El resultat de la liquidació del pressupost 2021 ajustada és de 7.027 milers€, l'estalvi brut suposa el 71,5 % dels 

ingressos corrents i el nivell de cobertura de les inversions (estalvi brut/inversions netes) ha estat del 223 %. 

Romanent de tresoreria 

Càlcul del romanent de tresoreria 2021 2020 

l.(+} Fons ffquids 12.899.968,07 9.392.073,78 

2. (+}Drets pendents de cobrament 8.465.212,33 7.152.192,11 

- {+} Del pressupost corrent 5.675.336,87 3.501.764,96 

- (+} De pressupostos tancats 2.262.194,24 1.294.650,94 

- (+}D'operacions na pressupostàries 527.681,22 2.355.776,21 

3. l·l Obligacions pendents de pagament ·1.343.053,71 -1.393.308,25 

• (+} Del pressupost corrent -643.514,02 ·963.064,29 

• (+} De pressupostos tancats -44.692,45 -44.692,45 

- (+} D'operacions no pressupostàries -654.847,24 -385.551,51 

4. (+}Partides pendents d'ap//cac/6 100.816,25 -57.058,43 

· l·l Cobraments realitzats pendents d'aplicaci6 -44.216,31 -57.058,43 

- (+} Pogaments realitzats pendents d'aplicaci6 145.032,56 

/. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4} 20.122.942,94 15.093.899,21 

11. Saldos de dubtós cobrament 1.781.517,74 1.222.938,67 

Ill. Excés de finançament afectat 1.420.182,21 2.099.969,54 

/V. Romanent de tresoreria per a despeses generals {l·ll·lll} 
16.921.242,99 11.701.445,04 

~1$ D~ ' un concepte similar al fons de maniobra. Ens indica l'excedent de liquiditat de l'empresa disponible per 

f:-J iS84"t!1. çar despesa d'exercicis següents. Els recursos de L'ENTITAT tenen caràcter finalista, atès que són destinats 

.ti/ ' 'fi, "'eoodó dels seus objectius, l P" 1'nt' l• mmorn, les ;nv"s;ons; desenvolup•ment del s;stem• poctu"; 
i cat$! e la competència de la Generalitat. Actualment els ingressos estan vinculats a la consecució del PAIF 

,o 201 23 i a les accions derivades del Pla de ports horitzó 2030. Els 16,9 milions d'euros de romanents 

~ ~~330acu ts, un 45 % més que els registrats en l'exercici anterior, s'han de destinar, prioritàriament, a la consecució 
-- ~ Q.: .;. 
(.!) ~ ..J ·~ 
~·;.>, ~·" 
~.,"fi_ ~·-$ 
º"~~~, 
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dels object ius de l'empresa, a portar a terme el proper PAIF amb recursos exclusivament generats per i'ENTiTAT 

i a fer front a actuacions d'emergència derivades del canvi climàtic. 

A continuació es detalla l'excés de finançament afectat: 

Port Descripció 

Sant Carles de la Ràpita Escola nàutica 

Urbani tzació zona rampa l zona escola nàutica 

Deltebre Construcció d'una nau de venda de peix 

L'Ametlla de Mar Rehabilitació interior i consolidació de l'edifici d'antigues oficines 

Reparació del dic d'abric del port de l'Ametlla de Mar 

Cambrils Instal·lació fotovoltaica de 100 KW per autoconsum sobre la coberta de la llotja 

Actuacions incorporades a l'exercici 2022 

2022.03.16 
13:19:18 + 01 '00' 
Pere Vila Fulcarà 

Director general 
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688.355,88 € 

169.876,32 € 

361.800,11 € 

50.649,11 € 

72.363,32 € 

77.137,47 € 

1.420.182,21 € 
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Annex Ol Balanç W21 

ACTIU Notes 2020 2021 PATRIMONI NET l PASSIU Notes 2020 2021 

A) Actiu no corrent 195.734.017,61 196.923.Sl9,62 A) Patrimoni net 208.653.800,36 214. 257.160,91 

A·l) Fons propis 159.989.903,37 163.685.199,55 
l.Immobilitzacions Intangibles 403.868,73 448.545,68 
Aplicacions informàtiques 29i.588,73 448.545,68 Patrimoni 64.356.127,08 64.356.127,08 
ApliQcions JnformàtiqueJ tn curs 111.280,00 º·ºº Aportacions fons patrimonial 27.832.079,07 27.832.079,07 

Romanents exercicis anteriors 65590.564,93 67.801.697,22 
Resultat exerdd 2.211.132,29 3.695.296,18 

11.lmmobllitz.adons ma1erf:1ls 4,2·S 178.798.693,73 177.619.446,74 
Tureoys l construe<lons 15.525.388,49 15.410.538,10 A~2) AjU$l11ments per canvi de v;iilor 15.321.179114 17.780.662r44 

lngre.ssos fiscals deduccions i bonificacions 

Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge 2585.740,98 2.497.398,69 pendents d'aplicar 15.321.179,14 17.780.662,44 
Altres instal·lacions i mobiliari 113.834,83 97.468,39 

l nfr~estructures ponuàrles 119.802.800,83 133.296.250, 11 A·3) Subvendons, donacions l llegats •.t0-14 33.342.717,85 32.791 .. 298,99 

lmmoblllU:at material en curs 14.850.553,47 969.471,84 
Reversió dàrsenes esportives 25.920.375,13 25.348.319,61 

8) Pauiu no cOffl!nt 951.197,79 l.007.783.i• 
IV. Inversions en empreses del grup ··-· 29.969,52 29.921,38 
Inversions financeres permantn1s en capital 29.969,52 29.921,38 l . Provl.$1ons: 1 Uar1 ttrmlnl • .7•11 193.330,43 427.733,25 

Provisió per a impostos 193.330,43 427.733,25 

V. Inversions financeres llarg: termini .... 1.180.326,49 1.044.943,38 11. Deutes llarg termini fons europeu$ ...... 278.183 .. 3 154.876,46 
Deutors tràfic a llarg termini 902.142,66 902.180,67 Oeutts 11.ug termini rons europeus 218.183,83 142.762,71 
subvencions llarg tumlnl penduit de rebre 278.183,83 142.762,71 AhfeS passius financers 12.113,75 

VI. Act ius per lmpo$t diferit 15.321.179,14 17.780.662,44 
Oreu l deducdons p« bontfl~dons pendents 
d'aplicar l.S 15.321.179,14 17.780.662,44 V. Merltaments a llarg termini .. 479.683,53 '125.174,13 

B) Actiu c-orf't'nl 15.llL327,2Z 19.728.695,22 C) P•sslu c-01Tenl US0.366,68 1.J&7.270,0l 

U.Deutors comercials l altres comptes a cobrar 5.929.253,44 6.683.694,59 IV. Creditors comerdals l comptes a paga.r 1.393.308,25 1.343.053,71 
Creditors de funcionament •~• .& 486.992,40 452.971,83 

Operacions portuàries any en CU(s ...... 3517.726,19 5.913.580,92 Creditors d'inversió 672.480,30 321.571,76 
Administracions públiques deutote:s per NA 2.273.891,28 9.168,17 Altres creditors .... 44.692,4S 44.692,45 
Adminl$tracions públiques deutorff per IS 81.884,93 518.513,05 Admlnlstr•cions ptlbllquH 125.242,08 449.594,66 
subvencions pendents de rebre CT ..... 55.751,04 242.432,45 Rcrnunieradons pMdents pagament . .... 63.901,02 74.217,01 

V. Ajustaments per periodificadó •A 145.032,56 V. Ajus taments per peñodificacló 4A 57.058,43 44.216,31 

VI. Efectiu l 11lres aetlus lfqulds equlv1lents 9 .'92.073,78 12.899.968,07 

TOTAL <;EN ERAL (A+ll) 2U.OSS.l64,IJ 2-16.652.214,84 TOTAL GENERA1.(A<e<C+E) :UL055.364.,83 :U6.652.214,14 
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Annex 02 Compte de pèrdues l guanys Notes 2020 2021 Variació 

l . Import net de la.lfra de negods 10·20 12.516.977,49 16.077.741,88 28,45" 
Entrada l estada do vaixells 489.884,96 662.684,21 35,27% 
Atracades 249.306,59 361.705,43 45,08" 
Embarcados, desembarcades l transbordaments 573.156,81 547.236,77 -4.52" 
Pesca fresca 1.536A32,99 1.745.180,09 13,59% 
Embarcacions espOrdve.s 1.710.149,69 2.159.893,73 26,30% 
Aparcament de vehicles 19.846,20 19.788,62 ·0,29" 
Concessions 6.739.996,05 8.644.116,18 28,25% 
Ocupacions de superflclo 407.793,37 552.300,78 35,44% 
Varador 50.093,83 36.324,15 ·27,49" 
Bàscula/ Maquinària 16.441,44 16.298,29 .(),87" 
Soguretat Portuària 2.644,49 
Subminlstr1ments 851.283,29 1.239.904,77 45,65" 
Al:tlvltats Econòmiques 72.613,55 89.664,37 23,48" 
COVID 20 ·200.021,28 

5. D'altres Ingressos d' .. plotaci6 10 79.625,61 192.666,72 141,97" 
Altres lngre.uos 52.041,20 82.537,34 58,60% 
Subvencions d'explot.cló 17.555,61 97.715,98 456,61% 
Ingressos servei al personal 9.412,80 9.412,80 0,00" 
Ingressos formació personal 616,00 3.000,60 387,11" 

6. Despeses de perso,..¡ 4.9 ·3.091.914,73 ·3.199A31.S6 3,43" 
Sous, salaris l asslmllats 16 ·2.328.105,16 ·2.434.584,22 4.57" 
Cà rregues socials 10·13 ·763.829,57 ·764.847,34 0,13" 

7. Altru dupeses d'explotació -4.173.061,57 ·5.174.237,11 23,99" 
a) Serveis exteriors 4 .6 ·3.782.803,56 -4.187.704,94 10,70" 

Uoguors -160.556,22 ·176.336,58 9,83% 
Conservocló l notefa ·1.680.455,75 ·1.607.557,21 -4,34" 
Transports ·650,00 -784,10 20,63% 
Primes Assegurances ·83.031.86 -188.710,15 127,27% 
Treballs Eí<terns -642.843,64 ·659.238,16 2.55% 
Publi cit.t l Propaga nda -140.623,08 ·141.137,42 0,37" 
Subministra ments ·1.057.763,27 ·l.395.295,54 31,91% 
Altres despeses ·16.879,74 ·18.645,78 10,46% 

b)Trlbuts. .u -326.147,61 ·365.225,69 11,98" 
Tributs ·326.147,61 -365 .225,69 11,98" 

e) Subvendons. 
d) Varladó previsió deutors l ·64.110,40 -621306,48 869,12% 

8. Amortltudó lmmobllitrat 5·6 -4.608.668,15 -4.991.649,17 8,31% 

9 . lmputadó de subvencions d'lmmobiTitrat no fhancer 14 756.130,59 775.633,15 2,58" 

10. C.cis provisions 465.800,11 541,01 ·99,88" 

11. Deteriorament l resultat d'oporadons lmmobifftut 1.itres ·131.155,58 -87.SZl,82 ·ll,62" 

n . Alt ... sresulttts 391.111,52 104.121,01 ·73,84" 

A.l ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.211.132,29 3.697 .864,11 67,24" 

14. Ingressos finonc:ers 
15. Oespesas flnanceres -2.567,93 

A.2) RESULTAR FINANC(R ·2.567,93 

A3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS 2.211.132,29 3 .695.296,18 67,12" 

19. Impost de sodetats 9 

.U) RESUl TAT DE L'EXERCICI 2.211.132,29 3.695.296,18 67,12" 
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Annex 03 Estat de canvis en el patrimoni net 2021 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 

l. Per valoració d'instruments financers 

1. Actius financers disponibles per a la venda 

1. Altres ingressos/despeses 

11 . Per cobertures de flux d'efectiu 

Ill. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

IV. Per guanys i pèrdues i altres ajustaments 

V. Efecte Impositiu 

Transferències al compte de pèrdues i guanys 

VI . Per valoració d 'Instruments financers 

1. Actius financers disponibles per a la venda 

1. Altres ingressos/despeses 

11. Per cobertures de flux d'efectiu 

Ill. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

V. Efecte impositiu 

Notes 2020 2021 

14 6.536.157,03 224.214,29 

15.888.418,75 3.441.314,48 

14 -756.130,59 -775.633,15 

-567.239,61 -981.831,18 

TOTAL D'INGRESSOS l DESPESES RECONEGUTS 23.312.337,87 5.603.360,62 
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1 .. lbr.al ir.ressos ide;pae-s r«0nr.ud•s 
11.epe-ac;ons ;mb soòs o s;ro:o:•iar:S 
1. A\ll'fT..entd~ for.s Oil:,.:n"'.Or(I) 
?.. (·J ~duteor.!~! fens pr.r:Z,..oría 
s . ~rsvrióde pm:Us tn~C!ts t.n patr.mo.ni ~t 
4. l·l O:svibució de d:V:dudl 
! . ope:¡êQr4 ambaccionsop41tiòp1Cionsprò1;es ("4tul 

i . lrtCt'nteJtt{reducCÓ) de ~tr~oni net re1Wt1ntd\r11acombJ\1¿óden•ioòs 

7.~rvsope.tiêttttl ambsocfaopropºetris 
llL ~ttesvaf.aGonièet p.1u:tnoni n11rt 

Annex Ol Estatdeamnsenelp¡¡.¡nmor1 nl'I 1Dll 

·!51...W,$ Z.ol5i.4!>,30 !.eoJ.3~.~ 

l.211.132µ ·l..!U.13~2i 

EISALDO~INALDEL' ANY lD2l 64.356.127,111 0,00 27.S32Al79,!)7 67.SOJ.697,22 J.6!b.Z96,18 32.791.29W,99 S7.7ll0.61i2,44 llf,257.160,91 

l . '1btl inpl.?OS Í Òe!Jit!e-! IK'Or.t:\lc!t'S 

n. Optnécltl amb J<>Cs o ptcp'.ttar's 
1. A¡rgmende fon> pai...,.,.,;11 
z. (-l iteduociOlUc!e fo113 pn-;mon:ai 
3.COnveriódeparsitufnr.arrau pnimoni r..et 
4. l·l Di~l!ccié de .¡;V:èe•dl 
s. o~K'oos ;imbaaic11looa:úcip1Cicr.s prò!>'es 1~.i•sl 
6. tlC"!'tr~r.t (t'2dució) de ~cni~ft :wni.t1~t d 'tn 1CC'T'.b:ti1èódeetr0ds 
7.L-n-Jcp~'a~ns n!>soésoproP,.r-r;.1 
11t. .1.tresYafiKOft$del p;;~Zfto.ei n~ 

15~$0 

·1.1.IO,DO 

~;10,!Q 

Z.ZU..U2.29 S.750.QZ.~,44 

-i.IA>.~<l!O 

l.!.Stl.1'9, 14 U5U.3!7,57 

1550:,$0 
·U:O,DO 

O,DO 
f)SALDO~INALOH' ANT ~20 óoUS6.127,111 O,DO 27.&l2Jl79P7 •S.S90.SM,! 2.211. Ul.,29 33.:SU.717,SS 1S.SU.11'J.IA 20&65!.800,36 
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Annex 04 Estat de fluxos d'efectiu 

A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació Notes 
l . Resultat de l'exercici abans d'Impostos 
2. Ajustaments del resultat 

a) Amortització Immobilitzat 
b) Correccions valoratives per deterioració 
c) Variació de provisions 
d) Imputació de subvencions 
e) Resultat per baixes l vendes d'lmmobllltzat 
f) Resultat per baixes d'instruments flnancers 
g) Ingressos financers 
h) Despeses fi nanceres 
l) Diferències de canvis 
J) Variació del va lor raona ble d'instruments financers 
k) Altres despeses l Ingressos 

3. Canvis en el capital corrent 
a) Existències 
b) Deutors i altres comptes a cobrar 

c) Altres actius corrents 
d) creditors i comptes a paga r 
e) Altres passius corrents 
f) Altres actius l passius no corrents 

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 
a) Pagaments d'interessos 
b) Cobra ment dividends 
e) Cobrament d'Interessos 
d) Pagament per impost de beneficis 

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 
8) Fluxos d'efectiu de les activitats d'Inversió 
6. Pagament per inversions 

a) Empreses del grup l associades 
b) Immobilitzat intangible 
c) Immobilitzat material 
d) Inversions Immobiliàries 
e) Altres actius financers 
f) Actius no corren ts mantinguts per la venda 
g) Altres actius 

7. Cobraments per desinversions 
a) Empreses del grup l associades 
b) Immobilitzat intangible 
c) Immobi litzat materia l 
d) Inversions lmmoblllàrles 
e) Altres actius financers 
f) Actius no corrents mantinguts per la venda 
g) Altres actius 

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'Inversió 
C) Flu•os d'efectiu de les activitats de finançament 
9. Cobraments i pagaments per Instruments de patrimoni 

a) Emissió d'Instruments de patrimoni 
b) Amortització d'instruments de patrimoni 
c) Adquisició d'ins truments de patrimoni propi 
d) Alienació d'instruments de patrimoni propi 
e) Subvencions, donacions l llegats rebuts 

10. Cobraments l pagaments per Instruments de passiu financer 
a) Emissió: 
l. Obligacions l valors simi lars 
2. Deutes amb entitats de crèdit 
3. Deutes amb empreses del grup l associades 
4. Altres 
b) Devolució i amortització de: 
1. Obligacions l valors similars 
2. Deutes amb entitats de crèdit 
3. Deutes amb empreses del grup l associades 
4. Altres 

11. Pagaments per dividends l remuneracions d'altres instruments de patrimoni 
a) Dividends 
b) Remuneracions d'altres Instruments de patrimoni 

12. Flu•os d'efectiu de les activitats de flnancament 

Efectiu a l 'Inici exercici 

39 

l·l 

14 

4.4-8 

4.4-8 

8 

6 

5 

4.4-1 

4.10-14 

2020 2021 

2.211.132 
4.008.759 
4.608.668 

64.110 
-756.131 
131.856 

-39.744 
-2.301.036 

-2.319.097 

18.062 

-81.885 

-81.885 
3.836.971 

-17.118.309 

-155.199 
-16. 735.466 

-227.645 
o 

-17.118.309 

o 

-371.816 

o 

3.695.2.96 
4.870.342 
4.991.649 

621.306 
-775.633 

87.529 

-54.509 
-929.981 

-1.002.267 

-63.097 

135.383 
-518.513 

-518.513 
7.117.144 

-3.944.560 

-132.464 
-3.812.096 

o 

o 
-3.944.560 

224.214 

224.214 
111.095 
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Annex OS. liquidació pressupost de despeses 2021 

Capítol Ol. Remuneracions del personal 3.143.000,00 88.000,00 3.231.000,00 3.135.788,23 3.058.708,25 77.079,98 0,00 95.211,77 

Capítol 02. Despeses corrents de béns i serveis 4.524.000,00 500.000,00 5.024.000,00 4.355.818,43 3.982.455,01 372.554,90 0,00 668.181,57 

Capítol 03. Despeses financeres 25.000,00 45.000,00 70.000,00 8.655,99 8.634,99 21,00 0,00 61344,01 

Capítol 06. Inversions reals 7.665.000,00 1.452.407,03 9.117.407,03 3.944.559,81 3.674.430,21 270.129,60 1.420.182,21 3.752.665,01 

Capítol 09. Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Annelrl OS. Uquldició preuupost de despeses 2021 

Obli¡adons 
Oescrip.cl6 Crèd•U lnlcti1ls Cr~dits mad1flc1ts Cr~dits definitius Detp~1 reconegudes Pa.e:amcnts Obli¡. ptes. de pa¡ament Romanents de 

Concopte 120 

Concepte 12l 

Article U 

Concepte 130 

Concepté 131 

Concepte 132 

Artidt 13 

Concepto 151 

Artidt 15 

Concep!A> 160 

Attide 16 

Cap~ol 

Concepte 201 

Concepte 202 

Concepte 203 

Article 20 

Concepte 210 

Concepte: 211 

Concepte 212 

Concepte 213 

Attide 21 

Concepte 220 

Concepte 22l 

Concepte 222 

Concepte 223 

Concepte 224 

Concepte 22S 

Concepte 226 

Concepte 227 

Concepte 228 

Artlde 2.2 

Concepte 230 

Concepte 231 

Attide 23 

capítol 

Retribucions bàsiques 

Retribucions complementàries 

PERSONAL FUNCIONARI 

Personal laboral fix 

Penonal laboral Temporal 

PersoM1 d'empreses f d'altre.s entitats del sector públic 

PE!ISONAl LAllOllAl 

Actlvltats txtnordlnàrlu 

INCENTIUS Al RENDIMENT l ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 

Quo~ssodats 

ASSEGUllANCES l COTITZACJONS SOC1AlS 

REMUNEllACIONS DEL PERSONAl 

lloguers f cànons de materi.al de t~n.sport 

lloguers l cànons d'equips per a prtXés de dades 

lloguers f anons d'altre lmmobllitut material 

LLOGUERS l CÀNONS 

Con.servacl6, reparació 1 manteniment de terrenys, béns naturals, tdlflds l altres coiutrucdons 

Conservacf6, reparació l manteniment de materi¡¡I de transport 

Conservació, repar1cló l manteniment d'equips per al prods de dades, pro1ramari i reprografia 

Cons.eMcl6, reparaclO l manteniment d'attre immobUittat material 

CONSERVACIÓ l REPARACIÓ 

Mneñil d'oficina 

SUbmlnisuaments 

Comunlc:adon.s 

Transports 

Despeses d'assecuranas 

Tributs 

Despeses dfverses 

Treb.alls realltuts per persone.s fislques o jurldk¡ues 

Serveis Informàtics 

MATERIAi., SUBMINISTllAMENT t ALTRES 

DJetes. locomoció l trasllats 

Altres lndemn1ttadons 

tNDEMNITZAOONS PER llAÓ DEL SERVEI 

DESPESES CORREHTS EN 800 l SERVEIS 

Afue.s depues fin.anceru 

Comissions l 1hru dupe'4!s b.ndrlu 

AlTRES DESPESES ANANCERES 

DESPESES ANANCERES 

INV<RSIONES EN EDIFICIS l AlTRES CONSTRUCCIONS 

INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAl·LAOONS l UTILLATGE 

INV<RSIONS EN MOBILIARI l ESTRIS 

INV<RSIONS EN EQUIPS DE PROCts DE DADES l TELECOMUNICACIONS 

INVERSIONS EN &tNS DESTINATS A l'Ú5 GENERAL 

INVERSIONS EN IMMO&IU'T?AT IMMATERJAL 

INVERSIONS REALS 

14.909,01 

18.767,79 

33.676,80 

2.226.885,16 

18.276,16 

89.797,23 

233"-'Sl.SS 

9.000,00 

9.000,00 

765.364,65 

765.364,65 

3.143.000,00 

80.000,00 

5.S00,00 

7.S00,00 

93.000,00 

570.000,00 

10.000,00 

BS.000,00 

550.000,00 

1.2.1.5.000,00 

20.000,00 

1.479.000,00 

10.000,00 

1.222,54 

85.000,00 

80.000,00 

300.000,00 

1.120.000,00 

62.777,46 

3.158.000,00 

58.000,00 

0,00 

58.000,00 

4.524.000,00 

0,00 

25.000,00 

25.000,00 

25.000,00 

1.350.000,00 

860.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

4.97S.000,00 

450.000,00 

6.500,00 

0,00 

6.S00,00 

63.500,00 

7.500,00 

10.S00,00 

8LSOO.OO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

88.000,00 

ss.soo.oo 

º·ºº 
0,00 

85.500,00 

·107.100,00 

100,00 

50.000,00 

113.060,00 

56.060,00 

6.650,00 

44.210,00 

0,00 

520,00 

138.000,00 

81.660,00 

·50.000,00 

137.400,00 

º·ºº 
358.440,00 

0,00 

0,00 

0.00 

500.000,00 

3.000,00 

42.000,00 

45.000,00 

45.000,00 

$86.157,98 

24.S41,64 

0,00 

7.S00,00 

749.607,41 

84.600,00 

1.452.407,03 

21.409,01 

18.767,79 

40.176,80 

2.290.385,16 

25.n6,16 

100 .. 297,23 

2.416.458,SS 

9.000,00 

9.000,00 

765.364,65 

765.364,6S 

3.231.000,00 

165.SOO,OO 

5.500,00 

7.500,00 

178.500,00 

462.900,00 

10.100,00 

135.000,00 

663.060,00 

1.271.060,00 

26.650,00 

1.523.210,00 

10.000,00 

1.742,54 

223.000,00 

161.660,00 

250.000,00 

1.257.400,00 

62.m,46 

3.$16.440,00 

58.000,00 

0,00 

58.000,00 

5.0Z4.000,00 

3.000,00 

67.000,00 

70.000,00 

70.000,00 

1.936.l57,98 

884.541,64 

20.000,00 

17.500,00 

S.724.607,41 

534.600,00 

comprometes netes a 31 de desembre crtdlt 

21.369,46 

18.S99,62 

39.969,08 

2.2S9.879,67 

23.1S9,02 

100.160,99 

2.383.199,61 

1.168,n 

L161,77 

711.450,70 

7ll.4S0,70 

3.l3S.788,23 

165.4n,12 

4.321,46 

6,.538,00 

176.136,58 

397.323,S6 

190,87 

126.102,87 

S71.366,19 

1.094.913,49 

13.257,41 

1.374.A63,02 

4.035,lS 

784,10 

188.710,lS 

130.281,86 

155.396,S2 

1.153.246,66 

47.672,67 

3.067 .847,54 

16.650,82 

0,00 

16.650,12 

4.355.811,43 

2.S67,93 

6.088,06 

8.6SS,99 

8 .6S5,99 

1.356.521,AS 

286.695,88 

2.334,16 

13.S64,23 

3.573.162,63 

132.463,67 

21.369,46 

18.599,62 

39.969,08 

2.259.879,67 

23.159,02 

100.160,99 

2.383.199,68 

1.168,n 

u&1,n 
7UAS0,70 

7ll.4S0,70 

3.13hl~,23 

165.4n,12 

4.321,46 

6 .538,00 

176.336,58 

397.323,56 

190,87 

126.102.87 

571.366,19 

1.094.983,49 

13.257,41 

1.374.463,02 

4.035,15 

784,10 

188-710,lS 

130.281,86 

155.396,52 

1.153.246,66 

47.672.67 

3.067.847,54 

16.650,82 

0,00 

16.6$0,82 

4.35~.818,43 

2.567,93 

6.088,06 

8.655,99 

8.6$5,99 

255.716,35 

209.558,41 

2.334,16 

13.564,23 

3.330.922.99 

132.463,67 

3.944.559,81 

21.369,46 

18.599,62 

39.969,08 

2.2S9.879,67 

23.159,02 

100.160,99 

2.383.199,61 

1.168,n 

i.168,n 

634.370,72 

63-0.370,72 

3.QS8.70&,2S 

153.150,03 

4.321,46 

6.538,00 

164.009,49 

361.27S,86 

190,87 

l16.90S,40 

478.616,96 

9$6.989,09 

12.S0!,39 

1.337.989,79 

3.589,05 

784,10 

188.710,15 

130.281,86 

140,077,62 

983.363,14 

47.672,67 

2.844.969,n 

16.486,66 

0,00 

16.486,66 

3.9S2.4SS,01 

2.567,93 

6.067,()6 

8-634,99 

8 .634,99 

196.488,50 

151.027,31 

2.334,16 

13.126,29 

3.1.90.999,96 

120.4S3,99 

3.674.430, 

0,00 

0,00 

o,oo 
0,00 

0,00 

º·ºº 
0,00 

0,00 

0,00 

77.079,98 

77.079,98 

n.019,98 

12.327,09 

º·ºº 
0,00 

U.327,09 

36.047,70 

0,00 

9.197,47 

92.749,23 

137.994,40 

756,02 

36.473,23 

446,10 

0,00 

º·ºº 
0,00 

14.Sl0,38 

169.883,52 

0,00 

2.22.069,2S 

164,16 

0,00 

164,16 

372.SS4,90 

0,00 

21.00 

21,00 

2!,00 
59.227,85 

58.531,10 

º·ºº 
437,94 

139.923,03 

U.009,68 

270.U9,60 

39,5S 

168,17 

207,72 

30.SOS,49 

2.617,14 

136,24 

33.258,87 

7.831,23 

7.13,1,23 

S3.913,95 

53.913,9S 

95.211,77 

22,88 

1.178,54 

962,00 

2.163,42 

65.576,44 

9.909,13 

8.897,13 

91.693,81 

176.076,Sl 

13 .. 392,$9 

148.746,98 

S.964,85 

958,"'4 

34.289,85 

31.378,14 

94.603,48 

104.153,34 

lS.104,79 

448.592,46 

41.349,18 

0,00 

41.349,18 

668.111,57 

432,07 

60.911,94 

61.344,01 

61.344,01 

1.680.441,63 

674.983,23 

17.66S,84 

3.935,77 

2.393.684,4l 

402.136,33 

S.172.847.ll 
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Annex OS. Liquidació pressupost d'Ingressos 2021 

Pressupost Modificació Pressupost Orets pendents de 
Pressupost d'ingre.-os 2021 Drets reconeguts Drets anul·lats Drets reconeguts nets Recaptació neta b 

inicial de crèdit s final co rament 31.12.2021 

Capítol 03. T~es i _!(tres ingressos -- !,210,!100,00 0,00 8.210.0ºº·ºº 7.540.347,69 62.260,51 - 7.478.087,18 - 5.875.624,67 
-~-

1.602.462,51 

Article 031. Prestació de serveis 8.050.000,00 8.050.000,00 7.454.546,30 61.996,76 7.392.549,54 5. 798.859,90 1.593.689,64 

Article 039. Altres ingressos 
~-

160.000,00 - 1_6:0.;000,00 - 85.801,39 263,75 -- 85.537,64 - 76.764,n 8.n2,s1 

capítol 04. Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 
~ 

146.571,U 0,00 
~-

146.571,U 28.328,50 ---· 118.242,62 

Article44. Agència de residus de catalunya 12 .. 000,00 12.000,00 12.000,00 

Article 49. Fons Psamides - - 134.571,12 - 134.571,12 -- 28.328,50 106.242,62 --
Capítol os. Ingressos patrimonials 

-~-
7.147.000~00 - º·ºº 7.147.000,00 - 8.968.642,96 309.353,83 - - 8.659.289,13 - S.281.184,70 3.378.104,43 

Article052. Interessos de dipbslt 

Article 054. Ingressos patrimonials 7.1'\2,;000,00 - 7.147.000,00 - 8.968.642,96 309.353,83 
~ 

8.659.289,13 - 5.281.184, 70 -- 3.378.104,43 

capítol 07 Transferències de capital 0.00 
~ 

o,oo o,oo - 174.509,15 0,00 - .. 174.509,15 - 89.364,75 85.144,40 

Article 079. Fons FEMP 
~ 

174.509,15 174.509,15 
~--

89.364,75 - . 85.144,40 

Romanents de tresoreria 0,00 2.085.407,03 2.085.40?,03 - o,oo - 0,00 -- 0,00 ---· 0,00 -- ~ 
0,00 
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Annex OS. Conciliació del pressupost liquidat i el compte de pèrdues i guanys 2021 

Capítol Pressupost Drets Ajustaments Elcplotació 

Serveis 

Transferències corrents 

Ingressos patrimonials 

Transferències de capital 

Romanents de tresoreria 

Excés provisions 

Assegurances 

Imputació subvencions d'immobilit?at 

definitiu liquidats 

8.210.000,00 7.478.087,18 

146.571,12 

7.147.000,00 8.659.289, 13 

174.509,15 

2.099.969,54 

8.599.654, 70 16.077.741,88 

·48.855,14 97.715,98 

·8.564.338,39 94.950,74 

-174.509,15 

541,01 541,01 

106.682,29 106.682,29 

753.333,25 775.633,15 

Total ingressos 17.4S6.969,54 16.458.456,58 672.508,57 17.153.265,05 

Capítol Pressupost obligacions Ajustaments Explotació 

Retribucions de personal 

Compra de béns corrents 

Despeses financeres 

Dotació a l'amortit?ació 

Inversions reals 

Variació provisió insolvències 

Deteriorament valor Immobilitzat i altres 

Altres resultats 

Impost sobre societats 

definitiu liquidades 

3.231.000,00 3.135.788,23 

5.024.000,00 4.355.818,43 

70.000,00 8.655,99 

9.131.969,54 3.944.559,81 

63.643,33 

197.112,20 

-6.088,06 

4.991.649,17 

·3.944.559,81 

621.306,48 

87.528,82 
2.554,28 

º·ºº 

3.199.431,56 

4.552.930,63 

2.567,93 

4.991.649,17 

621.306,48 

87.528,82 

2.554,28 

0,00 

Total despeses 17.456.969,54 11.444.822,46 2.013.146,41 13.457.968,87 

--- -- - ------------- - -- -

Resultat pressupostari 2021 5.013.634,11 

Dotació amortització 

Variació provisió de tràfic 

Despeses anys anteriors que no estan en PIG 

Perlodiflcació lliurament l'Escala 

Anul·lacions drets exercicis anteriors 

Anul·lacions obligacions exercicis anteriors 

Traspàs subvencions 

Remuneracions pendents exercici 2020 

Remuneracions pendents exercici 2021 

Romanents 

Altres resultats 

Resultats deteriorament 

Transferències de capital 

Certificacions 

Subvencions explotació 

Excés provisions 

Retorns COVID-19 

Diferència tributs 

Total regularitzacions 

·4.991.649,17 
-621.306,48 

850,00 

54.509,40 
-122.825,12 

5,15 

775.633,15 

63.901,02 

·74.217,01 

0,00 

104-.128,01 

·87.528,82 

-174.509,15 

3.944.559,81 

-49.705,14 

541,01 

94.219,23 

-234.943,83 

·1.318.337,94 

Resultat exercici 3.695.296,17 
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Annu 06. Eslat de liquidació del pressupost i calcul dels romanents de rresoreria 

a) Operacions corrents 
b) Al tres operacions no financeres 

L Total operacions no financeres (a+b) 

e) Actius financers 

d) Passius financers 
2. Total operacions financeres (c+d) 

l. RESULTAT PRESSÜPOSTARI OE i:êxERCICI (l= 1+2) 

~ 

16.283.947,43 

0,00 
16.283.947,43 

174.509,14 

0,00 

--!~~~·1~4~~~-
16.458.456,57 ~-

3. Crèdits gastats, finançats amb romanen! de tresoreria per a despeses generals 

4. Desviacions de finançament negatives de l 'exerdcí 

5. Desviacions de fi nançament posi tives de l'exercici 

li. TOTALAJUSTOS (11=3+4-5) 
Resultat pressupostar! aju.stat (1+11 

2. ( +) Drets pendents de cobrament 

3. l·l Obligacions pendents de pagament 

4. (+) Partides pendents d'aplicació 

l. Romanent de tresoreria total (l+ 2 · 3+4) 

11. Saldos de dubtós cobrament 

Ill. Excés de finançament afectat 

·(+) del pressupost corrent 

·(+) de pressupostos tancats 

• (+) d'operacions no pressupostàries 

·(+) del pressupost corrent 

· (+) de pressupostos tancats 

· (+)d'operacions no pressupostàries 

• l·l cobraments reali tzats pendents d'aplicació definitiva 

· (+)pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

JV. Romanent de tresoreria pera despeses generals (l·ll·lll) 

44 

7.500.262,66 
3.944.559,81 

11.444.822,47 

0,00 

0,00 
0,00 

11.444.822,47 

5.675.336,87 

2.262.194,24 

527.681,22 

·643.514,02 

-44.692,45 

-654.847,24 

-44.216,31 

145.032,56 

2.013.043, 71 

0,00 

0,00 

2.013.043, 71 

-1.343.053,7: 

100.816,25 

20.122.942,94 

1.781.517,74 

1.420.182,21 

16.921.242,99 

8.783.684,n 

·3.944.559,81 
4.839.124,96 

174.509,14 

0,00 

174.509,141 
5.013.634,10 

2.013.043, 711 
7.026.677,81 

3.501.764,96 

L294.6S0,94 

2.355. n6,21 

-963.064,29 

-44.692,45 

·385.551,51 

-57.058,43 

-57.058,43 

~093.899,211 
1.222.938,67 

2.099.969,54 -11. 701.445, 
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Annex 07. Liquidació pressupost de despeses 2020 

Capítol 01. Remuneracions del personal 3.143.000,00 0,00 3.143.000,00 3.026.113,93 2.969.940,48 S6.173,45 º·ºº 116.886,07 

Capítol 02. Despeses corrents de béns i serveis 4.524.000,00 230.094,60 4.7S4.094,60 4.066.743,72 3.666.272,46 400.471,26 0,00 687.350,88 

Capítol 03. Despeses financeres 25.000,00 150.500,00 175.500,00 9.919,32 9.894,32 25,00 º·ºº 165580,68 

Capítol 06. Inversions reals 7.665.000,00 16.918.263,28 24.583.263,28 16.890.664,84 16.332.099,07 558.565,77 2.099.969,54 5.592.628,90 

Capítol 09. Variació de pa.ssíus financers º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 
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Annex 07. Liquidació pressupost d'ingressos 2020 

Capítol 03. l Taxes i altres ingressos l 8.210.000,00 0,00 8.210.000,00 6.166.955,75 190.157,60 5.976.798,15 4.883.718,00 1.093.080,15 

Article 031. l Prestació de serveis l 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00 6.114.298,55 188.833,47 5.925.465,08 4.833.485,02 1.091.980,06 

Article 039. l Altres ingressos 160.000,00 0,00 160.000,00 52.657,20 1.324,13 51.333,07 50.232,98 1.100,09 

Capítol 04. Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 17.555,61 0,00 17.555,61 850,00 16.705,61 

Article 049. Fons PSAMIDES 0,00 0,00 0,00 17.555,61 0,00 17.555,61 850,00 16.705,61 

Capítol os. Ingressos patrimonials 7 .147 .000,00 0,00 7 .147 .000,00 6.834.171,95 176.702,71 6.657.469,24 4.705.573,63 1.951.895,61 

Article 054. Ingressos patrimonials 7.147.000,00 o 7.147.000,00 6.834.171,95 176.702,71 6.657.469,24 4.705.573,63 1.951.895,61 

Capítol 07. l Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 39.045,43 0,00 39.045,43 0,00 39.045,43 

Article 079. l Fons FEMP 0,00 0,00 0,00 39.045,43 0,00 39.045,43 0,00 39.045,43 

Capítol 08. l Romanents de tresoreria l 0,00 17 .298.857,88 17 .298.857,88 17.298.857,88 0,00 17 .298.857,88 0,00 0,00 

Article 008. l Per despeses amb finançament afectat l º·ºº 17.298.857,88 17.298.857,88 17.298.857,88 0,00 17.298.857,88 0,00 0,00 
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Annex 07. Conciliació del pressupost liquidat i el compte de pèrdues i guanys 2020 

Capital Pressupost Drets Ajustaments Explotació 

definitiu liquidats 

Serveis 8.210.000,00 5.976.798,15 6.540.179,34 12.516.977,49 

Transferències corrents 17.555,61 0,00 17.555,61 

Ingressos patrimonials 7.147.000,00 6.657.469,24 -6.595.399,24 62.070,00 

Transferències de capital 39.045,43 -39.045,43 

Romanents de tresoreria 17.298.857,88 17.298.857,88 -17.298.857,88 

Excés provisions 465.800,11 465.800,11 

Assegurances 431.834,27 431.834,27 

Imputació subvencions d'immobilitzat 756.130,59 756.130,59 

Total ingressos 32.655.857,88 29.989.726,31 -15.739.358,24 14.250.368,07 

Capítol Pressupost obligacions Ajustaments Explotació 

definitiu liquidades 

Retribucions de personal 3.143.000,00 3.026.113,93 65.820,80 3.091.934,73 

Compra de béns corrents 4.754.094,60 4.066.743,72 36.678,31 4.103.422,03 

Despeses financeres 175.500,00 9.919,32 -4.390,18 S.529,14 

Dotació a l'amortització 4.608.668,15 4.608.668,15 

Inversions reals 24.583.263,28 16.890.664,84 -16.890.664,84 

Variació provisió insolvències 64.110,40 64.110,40 

Deteriorament valor immobilitzat l altres 131.855,58 131.855,58 

Altres resultats 33.715,75 33.715,75 

Impost sobre societats 0,00 

Total despeses 32.655.857,88 23.993.441,81 -11.954.206,03 12.039.235,78 

Resultat pressupostari 2020 5.996.284,50 

Dotació amortització 

Variació provisió de tràfic 

Despeses anys anteriors que no estan en PIG 

Perlodlflcacló lliurament l'Escala 

Anul·lacions drets exercicis anteriors 

Traspàs subvencions 

Remuneracions pendents exercici 2019 

Remuneracions pendents exercici 2020 

Romanents 

Altres resultats 

Resultats deteriorament 

Transferències de capital 

Certificacions 

Assegurança 

Excés provisions 

Diferències COVID-19 {3,S %) 

Diferència tributs 

Total regularit~aclons 

-4.608.668,15 

·64.110,40 

1.140,00 

54.509,40 

· 24.922,87 

756.130,59 

63.659,10 

·63.901,02 

·17.298.857,88 

· 29.325,57 

-131.855,58 

·39.045,43 

16.890.664,84 

431.834,27 

465.800,11 

· 94.219,23 

· 93.984,39 

-3.785.152,21 

Resultat exercici 2.211.132,29 
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Annex 08. Estat de liquidació del pressupost i càlcul dels romanents de tresoreria 

l. Total operacions no financeres (a+b) 
17.298.857,88 16.890.664,84 408.193,041 

39.045,43 0,00 39.045,43 

0,00 0,00 

29.950.680,88 23.993.441,81 5.957 .239,071 

·i. Total operacions financeres (c+d) 39.045,43 0,00 39.045,43 
1¡1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE l'EXEROCI (l= 1+2) 29.989.726 31 23.993.441,81 5.99§.Jc~SOI 

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici 

11. TOTAL AJUSTOS (11 =3+4-5) 

Resultit pressupostari ajustat (i+tl) 

l . (+) Fons líquids 

2. (+) Drets pendents de cobrament 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 

4. (+) Partides pendents d'aplicació 

l. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

11. Saldos de dubtós cobrament 

Ill. Excés de finançament afectat 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-11-111) 

Calcul del rom1nent de tresoreria 

- (+) del pressupost corrent 

- (+)de pressupostos tancats 

- (+) d'operacions no pressupostàries 

- (+) del pressupost corrent 

- (+) de pressupostos tancats 

- (+) d'operacions no pressupostàries 

- l·l cobraments realitzats pendents d'aplicació definitivo 

- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

2020 

3.50L 764,96 

1.294.650,94 

2.355.776,21 

-1.159.472,70 

-44.692,45 

-258.689,06 

2.099.969,54 

0,00 

0,00 

2.099.969,54 

9.392.073, 78 

7.152.192,11 

-1.462.854,21 

-57.058,43 

-57.058,43 

15.024.353,25 

1.222.938,67 

2.099.969,54 

11.701.445,04 

2.099.969,54 

2019 

2.622.501,94 

1.065.028,94 

1.108.906,98 

-1.024.703,43 

-8.320,00 

-269.118,04 

23.045.228,40 

4.796.437,86 

-1.302.141,47 

-130.163,60 

-130.163,60 

26.409.361,19 

1.243.101,82 

3.653.566,86 ~ 

2L512.692,51 ~ 

~¿ 
f2 
IJj 
(.) 

W o 
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Annex 09. Relació d'expedients de responsabilitat patrimonial 

RELACIÓ EXPEDIENTS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

VIA ADMINISTRATIVA 

EN TRÀMIT (admesos) 

ERP2022/56 

Lesions per caiguda en un esvoranc obert per obres a la zona d'estacionament del port de Palamós en 

data 25.11.2021 

Reclamant: CHIARA VALCHERA 

Altres interessats: Zurich lnsurance SLP 

Quantia de la reclamació: A data de la reclamació, únicament quantificats els danys materials en 

411,59 €. 

ESTAT DE L'EXPEDIENT: Acord d'admissió a tràmit de data 03.03.2022. 

Risc cobert per l'asseguradora. Probabilitat de resultat favorable a la reclamant del 50 %. 

ERP2021/198 

Danys en una jaqueta per enganxada amb una pílona de la zona d'estacionament del port de Roses 

en data 21.03.2021 

Reclamant: LAURA FERRER COLOMER 

Altres interessats: Zurich lnsurance SLP 

Quantia de la reclamació: 57,50 € 

ESTAT DE L'EXPEDIENT: Rebut informe preceptiu del director de la Zona Portuària Nord de data 

10.02.2022. 

Risc no cobert per l'asseguradora (franquícia actual: 300,00 €). Probabilitat de resultat favorable al 

reclamant superior al 50 %. 

asandalinas
Resaltado

asandalinas
Resaltado
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ERP2021/197 

Ret, Zurich 0203493515 

Danys embarcació ''TINTORERA", per trencament d'un norai al port del Port de la Selva en data no 

determinada. 

Reclamant: FRANCESC QUER RIERA representat per l'advocada MON ICA SELFA SALIP 

Altres interessats: Zurich lnsurance SLP 

Quantia de la reclamació: 992,20 € 

ESTAT DE L'EXPEDIENT: Rebut Informe preceptiu del director de la Zona Portuària Nord de data de data 

02.03.2022. 

Risc cobert per l'asseguradora: probabilitat de resultat favorable al reclamant inferior al 50 %. 

ERP2021/195 

Ref. Zurich 0203493135 

Lesions per torçada al peu en la zona d'estacionament "Pàrquing GIROPARK", al port de Palamós en 

data 11.08.2021 

Reclamant: YOLANDA MARTÍNEZ LAPEÑA 

Altres interessats: Zurich lnsurance SLP 

Quantia de la reclamació: No determinada. 

ESTAT DE L'EXPEDIENT: Rebut Informe preceptiu del director de la Zona Portuària Nord de data en data 

25.02.2022. 

Risc cobert per l'asseguradora: probabilitat de resultat favorable al reclamant del 50 %. 

ERP2021/175 

Ret Zurich 0203492822 

Lesions per caiguda en un pas de zebra al port de Sant Carles de la Ràpita en data 28.07.2021 

Reclamant: DOLORES ALFARA REVERTE {canvi de nom determinat en l'esmena a la sol·licitud) 

Altres interessats: Zurich lnsurance SLP 

Quantia de la reclamació: No determinada. 

asandalinas
Resaltado

asandalinas
Resaltado

asandalinas
Resaltado

asandalinas
Resaltado
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ERP2021/174 

Danys materials per trencament d'un tram de les fustes del moll de creuers en data 21.09.2021 

Reclamant: FRANCESC XAVIER FIBLA CREUS 

Altres interessats: Zurich lnsurance SLP 

Quantia de la reclamació: 300 € 

ESTAT DE L'EXPEDIENT: Petició informe preceptiu al director de la Zona Portuària Sud. 

Risc no cobert per l'asseguradora (franquícia de 300,00 €). Probabilitat de resultat favorable al reclamant 

superior al SO%. 

ERP2021/32 

Ref. Zurich: 0190983296 

Lesions per caiguda a la zona d'estacionament del port de Roses en data 05.01.2021 

Reclamant: JOSEFA MARCO JUAN 

Altres interessats: Opciones Viales i Zurich lnsurance SLP 

Quantia de la reclamació: 13.684,82 € 

ESTAT DE L'EXPEDIENT: Obertura període de prova. Petició informe al director de la Zona Portuària Nord 

de data 02.03.2022. 

Risc cobert per l'asseguradora: probabilitat de resultat favorable al reclamant del SO%. 

ERP2019/570 

Ref. Zurich: 0177760535 

Lesions per caiguda en patinet al port de l'Estartit en data 22.06.2019 

Reclamant: MÒNICA PASCUAL TORRELLAS 

Altres interessats: ZURICH INSURANCE 

Quantia de la indemnització: 4.039,87 € 

ESTAT EXPEDIENT: Període de prova. Acord d'admissió de proves proposades de data 03.03.2022. 

Risc cobert per l'asseguradora: probabilitat de resultat favorable al reclamant del SO%. 

asandalinas
Resaltado

asandalinas
Resaltado

asandalinas
Resaltado
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ERP2020/779 

Ref. Zurich: 0188834147 

Danys en xarxa de t resmall per abocament de producte corrosiu al port de Deltebre el 09.09.2020 

Reclamant: GASPAR FRANCH HERNANDEZ representat per l'advocada MARIA JESÚS CABALLÉ. 

Altres interessats: ZURICH INSURANCE SPL 

Quantia de la reclamació: 4.864,51 € 

ESTAT DE L'EXPEDIENT: Despatxat el tràmit d'audiència, la representació de la part reclamant presenta 

al·legacions en data 03.03.2022. 

Risc cobert per l'asseguradora: probabilitat de resultat favorable al reclamant inferior al 50 %. 

ERP 2021/62 

(Pendent ref . Zurich) 

CONCLÒS 

Danys a l'embarcació "LLUÍS l ANNA" per col·lisió amb un pantalà al port de l 'Escala en dat a 12.12.2019 

Reclamant: MAESTRE ABOGADOS 

Altres interessats: ZU RICH INSURANCE PLC 

Quantia de la indemnització: 15.521,87 € 

ESTAT EXPEDIENT: Resolució de tancament i arxiu per manca de legitimació activa de data 18.10.2021. 

Risc cobert per l'asseguradora. 

ERP2020/715 

Ref. ZURICH 0186971164 

Danys en vehicle per col·lisió amb pilona automàtica al port de Sant Feliu de Guíxols en data 

12.08.2020 

Altres interessats: ZURICH INSURANCE SLP 

Quantia de la reclamació: 5.609,80 €. 

ESTAT DE L'EXPEDIENT: Finalitzat per resolució de desestimació de la reclamació indemni 

responsabilitat patrimonial 01.06.2021. 

Risc cobert per l'asseguradora. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ERP 2020/154 

Ref. Zurich: 0181196403 

Lesions i danys soferts per una caiguda a causa del mal est at del paviment del carrer Moll Port, al port 

de Palamós el 08.08.2019 

Reclamant: MARIA TERESA PASTOR SUESTA 

Altres interessats: ZURICH INSURANCE PLC. 

Quantia de la reclamació: 20.583,50 € 

ESTAT EXPEDIENT: Finalitzat per resolució de desestimació de la reclamació indemnitzatòria de 

responsabilitat patrimonial de data 30.03.2021. 

Risc cobert per l'asseguradora. 

ERP2019/513 

Ref. Zurich: 0169111796 

Lesions per caiguda a la zona de servei del port de l' Ametlla de Mar el 06.08.2018 

Reclamant : TANIA GARCÍA ASTARRIAGA 

Altres int eressats: ZURICH INSURANCE PLC. 

Quantia de la reclamació: 9.911,21 €. 

ESTAT EXPEDIENT: Finalitzat per resolució de desestimació de la reclamació indemnitzat òria de 

responsabi litat patrimonial de data 13.10.2021 

Risc cobert per l'asseguradora. 

ERP2019/571 

Ref. Zurich : 0177912607 

Lesions per caiguda d'una pilona lumínica al port de Cambrils en data 08.06.2018 

Reclamant: CELIA MARIE CAROLI NE ROBERT representada per l'advocat Sr. GERARD PUJOL CODINACH. 

Altres interessats: ZURICH INSURANCE PLC. 

Quantia de la reclamació: 2.185,29 €. 

Risc cobert per l'asseguradora. 
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ERP2020/157 

Ref. Zurich : 0181615238 

Lesions per caiguda a l'esplanada del port per entrebanc amb una mànega de reg per degoteig, al port 

de Blanes el 22.04.2019. 

Reclamant: MONTSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ representada per l'advocat JORDI NEBOT l NADAL 

Altres interessats: ZURICH INSURANCE PLC. 

Quantia de la reclamació: 5.283,47 € 

ESTAT DE L'EXPEDIENT: Finalitzat per resolució de data 01.12.2021, que en determina la manca de 

legitimació passiva de Ports de la Generalitat. Notificació a les parts i trasllat de l'expedient a 

l'Ajuntament de Blanes, encarregat del manteniment dels parterres del port, segons declara en informe 

la tècnic de Medi Ambient d'aquest Ajuntament. 

Risc cobert per l'asseguradora. 
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RELACIÓ DE RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS 

JURISDICCIÓ CONTENCIOSA-ADM l NISTRATIVA 

EN TRÀMIT 

..,.. Procediment ordinari 259/2021 Jutjat contenciós administratiu núm. 08 de Barcelona 

Part actora: ROSES SHIPYARD, SLU 

Part demandada: PORTS DE LA GENERALITAT 

Objecte del litigi: Resolució del president de Ports de la Generalitat de data 31.03.2021 per la qual es 

declara resolt el contracte subscrit amb data 25.02.2010 per a l'explotació del servei destinat a la hissada 

i avarada d'embarcacions i posterior reparació i manteniment a la zona de servei del port de Roses, per 

causa Imputable a la concessionària ROSES SHIPYARD, SL, així com l'extinció de la concessió 

administrativa per a l'aprofitament del domini públic portuari de Roses. 

Quantia de la reclamació: indeterminada 

ESTAT DEL RECURS: 

Contestació a la demanda 

..,.. Procediment ordinari núm. 266/2021-A Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona 

Part actora: Associació d'Usuaris de Port Ginesta, GRIMBERGEN TRADE, SL, lnmaculada Gonzaiez Prats. 

Part demandada: PORTS DE LA GENERALITAT 

Objecte del litigi: resolució del president de Ports de la Generalitat de data 30/04/2021 per la qual 

s'autoritza a la societat PORT GINESTA, SA, la unificació de les concessions administratives de què n'és 

titular per Acord del Consell Executiu de la Generalitat de Cata lunya de data 29 de març de 1984, 

modificada en virtut de Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 30.04.2019, i 

Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 7 de març de 2006, per a la 

construcció, explotació i ampliació del port esportiu d'hivernada de Vallbona, al terme municipal de 

Sitges. 

Quantia de la reclamació: indeterminada 

ESTAT DEL RECURS: 

Contestació a la demanda 

CONCLÒS 

No hi consta cap conclòs dins l'exercici 2021. 

asandalinas
Resaltado
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ALTRES RECURSOS TRIBUTARIS 

Justificació de l'aprovisionament per a determinats recursos sobre impostos i taxes municipals amb 

risc final d'assumpció del pagament. 

TRIBUT /exercicis 
Referència cadastral 

1612019/2020/2021 
4P08270M01PVALOOOOFM 

1612019/2020/2021 
3531803CF9633SOOOOUR 
3534003CF9633S0001FT 
3534004CF9633S0001MT 
3534002CF9633S0001TT 

Import TOTAL 

PORT 

Port de Vallcarca 

Port de Vilanova i la 
Geltrú 

IMPORT 
MOTIU PROVISIÓ l altres 
consideracions d'Interès 

l. Les liquidacions es 
corresponen a una referència 
cadastral en què s'ha aplicat 
una nova ponència de valors 
especial (61CE Vallcarca) i que 
ha estat impugnada 
principalment pel que fa a les 
dades superfícies, 
funcionalitat, destinació i 
valors assignats. 

46.264,40€/2019 2. S'aprovisiona pel risc 
46.264,40€/2020 d'assumpció final del 
46.264,40€/2021 pagament per desestimació 

recursos presentats. 

l. Les liquidacions es 
corresponen a 4 referències 
cadastrals en què s'ha aplicat 
la nova ponència de valors 
municipals i que han estat 
impugnades pel que fa a usos l 
a la concurrència d'altres 
titulars concessionals, els quals 
serien parcialment els 
subjectes passius de les 
liquidacions de 1'161. 
2. S'aprovisiona pel risc derivat 
de la titularitat parcial de les 

96.313.35€/2019 infraestructures portuàries i 
96.313.35€/2020 del sentit incert de la resolució 
96.313.35€/2021 final. 

427.733,25€ 
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Annex 10. Relació de membres del Comitè Executiu 

Membres del Comitè Executiu 

};>- Sr. Isidre Gavfn i Valls 
President de Ports de la Generalitat i secretari d'Infraestructures i Mobilitat 

DNI: 35.037.422 G 

)::>- Sra. Mercè Rius i Serra 
Vicepresidenta de Ports de la Generalitat i directora general de Transports i Mobilitat 
DNI: 46.539.306W 

};>- S1·. Pere Vila i Fulcarà 
Director general de Ports de la Generalitat 
DNI: 40.462.7861 

};>- Sr. Lluís Angosto i Poza 
Vocal en representació de Ports de la Generalitat (responsable d'Estudi i Anàlisi Jurídic del Departament 
VPD) 
DNI: 46.332.264 Y 

};>- Sr. Francisco José Macias Amat 
Vocal en representació de la Direcció General de Transports i Mobilitat (subdirector general de Ports i 
Aeroports) 
DNI: 37.375.005 M 

};>- Sr. Lluís Soler i Panisello 
Vocal en representació dels municipis (alcalde de Deltebre) 
DNI: 47.625.297 W 

};>- Sra. Annabel Moreno i Nogué 
Vocal en representació dels municipis (alcaldessa d'Arenys de Mar) 
DNI: 44.011.300 H 

~ Sr. Antoni Abad i Mallol 
Vocal en representació del Consell Assessor (president de la Federació Nacional Catalana de Confraries 
de Pescadors) 
DNI: 40.429.429 Y 

};>- Sra. Esther Roca Isart 
Secretària del Comitè Executiu (directora adjunta de Ports de la Generalitat) 
DNI: 39.713.402 S 
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Annex 11. Informació sobre els cont ractes administratius executats el 2021 

EXPEDIENTS D'OBRES 

ADJUDICATS: 

PORT202100006/522166T644 Escola nàutica del port de Sant Carles de la Ràpita 

Pressupost de licitació: 935.347,39 euros, sense IVA 

Anualitat 2021: 701.510,54 euros, sense IVA 

Anualitat 2022: 233.836,85 euros, sense IVA 

Pressupost d'adjudicació: 895.314,53 euros, sense IVA 

Anualitat 2021: 671.485,90 euros, sense IVA 

Anualitat 2022: 223.828,63 euros, sense IVA 

Adjudicatari: GILABERT MIRÓ, SA 

Data d'adjudicació: 7 /05/2021 

Data formalització: 11/05/2021 

PORT202100007 /522168T621 Construcció d'una nau de venda de peix al port de Deltebre 

Pressupost de licitació: 699.244,23 euros, sense IVA 

Anualitat 2021: 524.433,17 euros, sense IVA 

Anualitat 2022: 174.811,06 euros, sense IVA 

Pressupost d'adjudicació: 658.500,00 euros, sense IVA 

Anualitat 2021: 493.875,00 euros, sense IVA 

Anualitat 2022: 164.625,00 euros, sense IVA 

Adjudicatari: EDIFISA ENTER, SLU 

Data d'adjudicació: 18.05.2021 

Data formalització: 19.05.2021 

PORT202100010/522164B618 Reconstrucció Nau B del port de Vilanova i la Geltrú 

Pressupost de licitació: 315.512,46 euros, sense IVA 

Publicat al PSCP amb data 23.06.2021 

Presentació ofertes: 20.07.2021 

DESERTA 

PORT202100011/ 522163T632 Rehabilitació interior i consolidació de l'edifici d'antigues oficines al 
port de l'Ametlla de Mar 

Pressupost de licitació: 67.499,75 euros, sense IVA 

Pressupost d'adjudicació: 63.350 euros, sense IVA 

Adjudicatari: MARTÍ QUERAL, SL 

Data d'adjudicació: 2.11.2021 

Data formalització: 3.11.2021 
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PORT202100012/ 522186T82F Urban ització zona rampa i zona escola nàutica al port de Sant Carles 
de la Ràpita. 

Pressupost de licitació: 666.482, 73, euros, sense IVA 

Anualitat 2021: 222.161,00 euros, sense IVA 

Anualitat 2022: 444.321,73 euros, sense IVA 

Pressupost d'adjudicació: 602.500,00 euros, sense IVA 

Anualitat 2021: 200.833,41 euros, sense IVA 

Anualitat 2022: 401.666,59 euros, sense IVA 

Adjudicatari: MARTÍ QUERAL, SL 

Data d'adjudicació: 2.11.2021 

Data formalització: 3.11.2021 

EXPEDIENTS DE SERVEIS (2021S) 

ADJUDICATS 

PORT202000009- 2020S5 Servei de desratització dels ports de la Zona Portuària Nord. 

Termini: 5 anys, des de 1.05.2020 fins el 30.04.2025 

Valor estimat del contracte: 29.250 euros, sense IVA 

Anualitat 2020: 3.900 euros 

Anualitat 2021: 5.850 euros 

Anualitat 2022: 5.850 euros 

Anualitat 2023: 5.850 euros 

Anualitat 2024: 5.850 euros 

Anualitat 2025: 1.950 euros 

Pressupost d'adjudicació: 24.277,60 euros, sense IVA 

Adjudicatari: STOP PLAGUES, SLU 

Anualitat 2020: 3.237,01 euros 

Anualitat 2021: 4.855,52 euros 

Anualitat 2022: 4.855,52 euros 

Anualitat 2023: 4.855,52 euros 

Anualitat 2024: 4.855,52 euros 

Anualitat 2025: 1.618,50 euros 

Data d'adjudicació: 4.05.20 

Data de formalització: 13.05.20 

PORT202000007- 2020S4- Servei de controlador de primer nivell pel projecte finançat amb fons 
europeus INTERREG MED Psamides. 

Termini: des de recepció d'adjudicació fins el 30.09.2022 

Valor estimat del contracte: 12.800 euros, sense IVA 

Anualitat 2020: 5.120 euros 

Anualitat 2021: 5.120 euros 

Anualitat 2022: 2.560 euros 

Pressupost d'adjudicació: 5.760 euros, sense IVA 

Adjudicatari: Sr. Juan Mejías Cardeña 

Anualitat 2020: 1.152 euros 

Anualitat 2021: 2.304 euros 



PGC Memòria 2021 

Anualitat 2022: 2.304 euros 

Data d'adjudicació i formalització: 4.06.2020 

PORT-2020-00011 2020S6- Servei de consultoria i gestió del Pla de comunicació del projecte 
finançat amb fons europeus INTERREG MED Psamides. 

Termini: des de recepció d'adjudicació fins el 30.10.2022 

Valor estimat del contracte: 35.000 euros, sense IVA 

Anualitat 2020: 11.666,67euros 

Anualitat 2021: 15.555,56euros 

Anualitat 2022: 7.777,78euros 

Adjudicatari: AGE QUOD AGIS XXI CONSULTING & ADVISORS, SL 

Pressupost d'adjudicació: 29.750 euros, sense IVA 

Anualitat 2020: 9.916,67euros 

Anualitat 2021: 13.222,23 euros 

Anualitat 2022: 6.611,10 euros 

Data d'adjudicació: 22.07.2020 

Data formalització: 23.07.2020 

- PORT20210002/ 2021S2- Servei de control amb auxilíars al port de Palamós. 
Tramitació anticipada (1.01.21 al 31.12.22) 

Procediment obert 

Pressupost de licitació: 122.275,00 euros, sense IVA, per 12 mesos de servei. 

Anualitat 2021: 61.137,5 euros 

Anualitat 2022: 61.137,5 euros 

Pressupost d'adjudicació: 116.405,80 euros, sense IVA, per 12 mesos de servei. 

Anualitat 2021: 58.202,90 euros 

Anualitat 2022: 58.202,90 euros 

Adjudicatari: CATALUNYA AUXILIARS, SL 

Data d'adjudicació: 19.11.2020 

Data formalització: 21.12.2020 

- PORT202100001/2021S1- Serveis d'atenció a usuaris i gestió d'instal·lacions TIC de Ports de la 
Generalitat. 

Tramitació anticípada (1.01.21 al 31.12.22) 

Pressupost de licitacíó: 70.000 euros, sense IVA, per 2 anys de servei. 

Anualitat 2021: 35.000 euros 

Anualitat 2022: 35.000 euros 

Pressupost d'adjudicació: 46.268,93 euros, sense IVA, per 2 anys de servei. 

Anualitat 2021: 23.134,46 euros 

Anualitat 2022: 23.134,46 euros 

Adjudicatari: Suministros, lmportaciones y Mantenimientos Electrónicos, SAU 

Data d'adjudicació: 30.11.2020 

Data formalització: 9.12.2020 
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- PORT20210004/ 2021S4- Manteniment dels pous de bombeig de clavegueram dels ports de la Zona 

Portuària Nord. 

Tramitació anticipada (1.01.21 al 31.12.23} 

Procediment obert simplificat abreujat 

Pressupost de licitació: 34.050 euros, sense IVA, per 3 anys de servei. 

Anualitat 2021: 11.350 euros 

Anualitat 2022: 11.350 euros 

Anualitat 2023: 11.350 euros 

Pressupost d'adjudicació: 29.850 euros, sense IVA, per 3 anys de servei. 

Anualitat 2021: 9.950 euros 

Anualitat 2022: 9.950 euros 

Anualitat 2023: 9.950 euros 

Adjudicatari: PROVEIMENTS D'AIGUA SA 

Data d'adjudicació: 23.11.2020 

Data de formalització: 24.11.2020 

- PORT202100003/2021S3- Servei de neteja de les oficines de la direcció general de Ports de la 
Generalitat. 

Tramitació anticipada (1.01.21 al 31.12.22} 

Pressupost de licitació: 31.897,44 euros, sense IVA, per 2 anys de servei. 

Anualitat 2021: 15.948,72 euros 

Anualitat 2022: 15.948,72 euros 

Pressupost d'adjudicació: 30.421,66 euros, sense IVA, per 2 anys de servei. 

Anualitat 2021: 15.210,83 euros 

Anualitat 2022: 15.210,83 euros 

Adjudicatari: SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU 

Data d'adjudicació: 15.12.2020 

Data formalització: 17.12.2020 

PORT202100005/2021S5- Contractació de diverses cobertures d'assegurances per part de Ports de 
la Generalitat. 

Termini: l any, a comptar es de 1'1.07.2021, prorrogables per 5 anys mes (màxim 6 anys) 

Pressupost de licitació: 298.500 euros, IVA exempt, per 1 any de servei. 

Anualitat 2021: 149.250 euros 

Anualitat 2022: 149.250 euros 

Pressupost d'adjudicació: 290.332,11 euros, IVA exempt, per l any de servei. 

Anualitat 2021: 145.166,05 euros 

Anualitat 2022: 145.166,05 euros 

Adjudicatari: ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 

Data d'adjudicació: 13.05.2021 

Data formalització: 11.06.2021 
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EXPEDIENT DE SUBMINISTRAMENTS {2021SU) 

ADJUDICADES: 

PORT202000004- 2020SU1- Subministrament d'equips multifuncionals per impressió i 
fotocopiadores, fungibles i del servei de manteniment associat, en règim d'arrendament financer 
sense opció de compra. 

Tramitació anticipada (2020) 
Termini: 5 anys (des de 1'1.01.20 al 31.12.2024) 
Valor estimat del contracte: 77.280 euros, sense IVA, per 5 anys de servei 
Anualitat 2020: 15.456 euros 
Anualitat 2021: 15.456 euros 
Anualitat 2022: 15.456 euros 
Anualitat 2023: 15.456 euros 
Anualitat 2024: 15.456 euros 
Pressupost d'adjudicació: 48.750 euros, sense IVA, per 5 anys de servei 
Anualitat 2020: 9.750 euros 
Anualitat 2021: 9.750euros 
Anualitat 2022: 9.750 euros 
Anualitat 2023: 9.750 euros 
Anualitat 2024: 9.750 euros 
Adjudicatari: RICOH ESPAÑA, SLU 
Data d'adjudicació: 17.01.2020 
Data formalització: 29.01.2020 

PORT-2020-000018 /2020SU5 Subministrament i posada en funcionament d'un sistema pilot de 
monitorització d'amarratges i de trànsit per bocana en el port de Sant Carles de la Ràpita. 

Pressupost de licitació: 30.000 euros, sense IVA 
Anualitat 2020: 22.500 euros 
Anualitat 2021: 7.500 euros 
Pressupost d'adjudicació: 26.075 euros, sense IVA 
Anualitat 2020: 19.556,25 euros 

Anualitat 2021: 6.518,75 euros 

Adjudicatari: CTRL4 ENVIRO SL 

Data d'adjudicació: 25.11.2020 

Data formalització: 25.11.2020 

- PORT-2021-000009 /2021SU1 Subministrament i muntatge d'una instal·lació fotovoltaica de 100 Kw 
per autoconsum sobre la coberta de la llotja del port de Cambrils. 

Pressupost de licitació: 95.134,50 euros, sense IVA 
Pressupost d'adjudicació: 77.137,47 euros, sense IVA 
Adjudicatari: ALITER GRUP RENOVABLES, SL 
Data d'adjudicació: 1.10.2021 
Data formalització: 6.10.2021 

EXPEDIENTS DE GESTIÓ DE SERVEIS/CONCESSIÓ DE SERVEIS {2021CS) 
ADJUDICATS 

PORT202100008/ 2021CS1 Contracte per a la prestació del servei de rampa de 
d'embarcacions al port de L'Escala. 
Adjudicatari : OPCIONES VIALES, SL 

Data d'adjudicació: 25.05.2021 
Data de formalització: 26.05.2021 
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RELACIÓ DE RECLAMACIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES 

JURISDICCIÓ ECONÒMICA-ADMINISTRATIVA 

EN TRÀMIT 

.... RECLAMACIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA NÚM. 08/06253/2021 

(Acord relatiu al nou valor cadastral BICE port de Vallcarca) presentada davant el TRIBUNAL 

ECONOMIC-ADMINISTRATIU REGIONAL DE CATALUNYA (TEARC) 

Reclamant: PORTS DE LA GENERALITAT 

Part demandada: Gerència Territorial del Cadastre a Catalunya (Barcelona) 

ASSUMPTE: Reclamació econòmica de 1.04.2021 contra l'acord desestimatori de la Gerència Cadastral 

del recurs de reposició interposat per PG contra l'acord relatiu al nou valor cadastral BICE del port de 

Vallcarca. 

Reclamació: S'impugna la nova valoració cadastral efectuada, la qual constitueix la base per a la 

posterior liquidació de l'impost de béns immobles (IBI) per part de l'Ajuntament de Sitges. 

ESTAT RECLAMACIÓ: 

Pendent resolució una vegada presentat escrit d'al·legacions i prova. 

a Probabilitat resultat final desfavorable: superior 50 % 

.... RECLAMACIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES NÚM. 08/05825/2019, 08/05826/2019, 

08/05829/2019, 08/05832/2019 (Acords relatius al nou valor cadastral indlvidualltzat de 4 béns 

immobles) presentades davant el TRIBUNAL ECONOMIC-ADMINISTRATIU REGIONAL DE CATALUNYA 

(TEARC) 

Reclamant: PORTS DE LA GENERALITAT 

Part demandada: Gerència Territorial del Cadastre a Catalunya (Barcelona) 

ASSUMPTE: Reclamacions econòmiques contra els acords parcialment estimatius de la Gerència 

Cadastral dels recursos de reposició interposats per PG contra els acords relatius al nou valor cadastral 

individualitzat de 4 béns immobles, resultant del procediment de valoració col·lectiva de caràcter 

general que s'ha dut a terme en el municipi de Vilanova i la Geltrú i d'aplicació a partir de 1'1.01.2019. 

Reclamació: S'impugna la nova valoració cadastral efectuada de 4 béns immobles al port de Vilanova i 

la Geltrú, la qual constitueix la base per a la posterior liquidació de l'impost de béns immobles (IBI) per 

part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

ESTAT RECLAMACIONS: 

Revisió característiques físiques, econòmiques i jurídiques dels béns immobles afectats. 

a Probabilitat resultat final desfavorable: superior 50 % 
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Annex 12. Relació de convenis de col·laboració administratius 2021 

¡11' ACORD MARC DE COl·lABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE DELTA EBRE PORT EN LA INDÚSTRIA 

DE CREUERS l XÀRTER NÀUTIC 

Règim econòmic: Així mateix, l'entitat Ports de la Generalitat realitzarà la seva aportació 
mitjançant la contractació i el pagament de les despeses, per un import que es fixarà anualment, 
derivades de la gestió de les fires professionals amb l'entitat organitzadora de cada saló 
internacional de creuers, anomenats Seatrade Cruise Global i Seatrade Cruise Med i Medcruise, 
així com l'aportació de l'assistència tècnica per part del seu personal tècnic qualificat. 

Signatura: últ ima signatura 19.01.2021 

Vigència: des de data de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2023 

¡11' CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PG l L'FPC PER A LA REALITZACIÓ l EL DESENVOLUPAMENT 

DE LA 23a EDICIÓ DEL MÀSTER EN DRET l NEGOCI MARÍTIM l GESTIÓ PORTUÀRIA (SHIPPING 

BUSINESS) PER AL CURS ACADÈMIC 2020-21. 

Signatura: 01.03.2021 

Vigència: El període de vigència del present conveni de col·laboració és des de la data de la seva 

signatura fins al 17 de desembre de 2021, data prevista de finalització de la 23a edició del màster. 

Règim econòmic: PG aportarà, pel finançament de la 23a edició del màster, l'import de QUATRE 

M IL CINC-CENTS EUROS (4.500 €). 

¡11' ADDENDA 2021 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LA GENERA LITAT l 
L'AJUNTAMENT DE PALAMÓS PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE L'EDIFICI DE L'ANTIC RAFAL DEL PORT 

DE PALAMÓS. 

Règim econòmic: sense cost, però l'Ajuntament de Palamós assumirà les despeses de les 

facturacions derivades dels consums dels subministraments de què disposa l'espai cedit per Ports 

de la Generalitat durant la vigència de la cessió, així com de l'impost sobre béns immobles. 

Signatura: 9 de juny de 2021 

Vigència: 10 anys (fins 2031) 

A- ADDENDA 2021 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LA GENE 

L' AJUNTAM ENT DE SANT JAUME D' ENVEJA PER AL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ, 

GESTIÓ DE L'EMBARCADOR DE SANT JAUM E D'ENVEJA. 
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Règim econòmic: El mateix que el del conveni signat el 2016 

Signatura: 30 de juny 2021 

Vigència : pròrroga de S anys 

IJi. CONVENI DE COl·lABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, l PORTS DE LA GENERALITAT, PER A LA CESSIÓ 

D' ESPAIS l EQUIPAMENTS PER IMPARTIR EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE MANTENIMENT 
DE VAIXELLS D' ESBARJO l EL PROGRAMA DE FORMACIÓ l INSERCIÓ D'AUXILIAR DE 

MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES l D'ESBARJO A L'INSTITUT ELS ALFACS DE SANT 

CARLES DE LA RÀPITA. 

Règim econòmic: No es contempla 

Signatura: 30.07.2021 

Vigència: Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i és vigent per un període de quatre 

anys. Les parts signatàries, sempre dins de la vigència indicada, poden fer pròrrogues, la suma de 

les quals no ha de sobrepassar els quatre anys. La pròrroga s'haurà de signar amb anterioritat a la 

finalització de la vigència d'aquest conveni. 

1Ji. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, PORTS 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA l LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS l 

NAVEGACIÓ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, PER A L'ORGANITZACIÓ DE L'ÚS D'ESPAIS l 

EQUIPAMENTS l LA PROMOCIÓ l MILLORA PER IMPARTIR EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE 
M ANTENIMENT DE VAIXELLS D'ESBARJO A L'INSTITUT SANT FELIU DE GUÍXOLS, D'AQUEST 

MUNICIPI. 

Règim econòmic: sense aportació econòmica 

Signatura: última signatura 08.09.2021 

Vigència: Aquest conveni és vigent a partir de la data de la seva signatura i fins al 15 de juny de 

2023 
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A- SEGONA ADDENDA A i'ACORD MARC DE PROTOCOL D'ACTUACIÓ FINANCERA PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE MEDCRUISE 2020 A LA COSTA BRAVA, PER 
AJORNAMENT DE L'ESDEVENIMENT AL MAIG DEL 2022 

Règim econòmic: 

Ampliar la data de pagament de tots els compromisos de despesa derivats d'aquest 
esdeveniment, en els termes establerts en la clàusula tercera de l'Acord marc, fins el dia 
31.12.2022. 

Ampliar fins a l'exercici 2022 la possibilitat de realitzar la reserva de crèdit, en funció del 
compromís adquirit en la reunió plenària, de data 4 de desembre de 2018, en la seu de la 
Delegació del Govern a Girona i en la quantia màxima de les aportacions establertes, en la 
clàusula cinquena de l'Acord marc, amb la finalitat de donar cobertura econòmica a la nova 
data de celebració de l'organització de l'AGMED a la Costa Brava prevista per a l'any 2022. 

Incorporar l'exercici 2022 en la despesa compromesa entre els exercicis 2019 i fins al 2022 
que no podrà sobrepassar l'aportació establerta en la clàusula cinquena, que estableix que 
el pressupost total màxim de despeses a cobrir s'estima en 200.000 €,sense IVA. 

Incorporar que la despesa meritada i/o pagada, en els exercicis 2019, 2020 i també 2021, 
corresponent a serveis, subministraments i altres conceptes de despesa establerts en 
l'Acord marc de l'organització de l' AGMED, forma part de l'import màxim detallat en el punt 
anterior i concretament de l'aportació màxima a realitzar per l'organisme que hagi fet el 
seu pagament. 

Signatura: última signatura 22.12.2021 

Vigència: PRORROGAR l'Acord marc de col·laboració signat entre les parts i que té com a objectiu 
establir el protocol d'actuació per a l'organització i finançament de la AGMED, posposada per al 
maig de l'any 2022, fins a data 31.12.2022. 




