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secció sisena

Ports
Article 53
Modificació de la Llei 5/1998
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
“1. Aquesta Llei té per objecte d’establir l’organització portuària de la Generalitat
i regular la planificació, la construcció, la modificació, la gestió, la utilització i el
règim de policia dels ports, de les marines interiors i de la resta d’obres o construccions nàutiques i portuàries que són competència de la Generalitat, i també llur
règim econòmic i financer.”
2. Es modifica la lletra a de l’article 8 de la Llei 5/1998, que resta redactada de
la manera següent:
“a) L’organització, la gestió i l’administració dels ports, les dàrsenes, les instal·
lacions marítimes i les marines interiors que gestioni directament o indirectament
l’ens públic, inclosa la gestió, recaptació i revisió dels tributs portuaris, i també la
planificació, la confecció de projectes, l’execució i la conservació de les seves obres
i instal·lacions, d’acord amb la normativa urbanística aprovada.”
3. Es modifica la lletra j de l’article 13 de la Llei 5/1998, que resta redactada de
la manera següent:
“j) Adoptar acords en matèria de tributs portuaris i preus privats.”
4. Es modifica la lletra a de l’article 20.1 de la Llei 5/1998, que resta redactada
de la manera següent:
“a) Els tributs portuaris i els ingressos que tinguin el caràcter de recursos de dret
privat obtinguts en l’exercici de les seves funcions.”
5. Se suprimeixen els apartats 1 i 2 de l’article 93 de la Llei 5/1998.
6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 102 de la Llei 5/1998, que resta redactat de
la manera següent:
“1. Tenen la consideració d’infracció administrativa en l’àmbit portuari les
accions i les omissions tipificades i sancionades per aquesta Llei. En matèria de
tributs portuaris s’aplica el règim d’infraccions i sancions establert per la Llei de
l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i per les disposicions que la
complementen o desenvolupen.”
7. Es modifica la secció tercera del capítol III del títol IV del llibre II de la Llei
5/1998, que resta redactada de la manera següent:
“Secció tercera. Preus privats
”Article 93. Preus privats
”Correspon a Ports de la Generalitat determinar el preu exigible als particulars
en contraprestació per les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos que
porta a terme a sol·licitud d’aquests particulars.
”Article 93 bis. Revisió i actualització dels preus privats
”1. Correspon a Ports de la Generalitat revisar el preu que pot exigir als particulars
en contraprestació per les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos que
porta a terme a sol·licitud d’aquests particulars.
”2. Els preus establerts per Ports de la Generalitat s’entenen automàticament actualitzats l’1 de gener de cada any, en una proporció equivalent al 100% de la variació
interanual experimentada per l’índex general de preus de consum a Catalunya.
”Article 93 ter. Exigibilitat
”1. Ports de la Generalitat pot exigir el pagament del preu de les activitats
econòmiques portuàries i serveis diversos des del moment que rep la petició de la
persona interessada. A tal efecte, l’entitat ha d’expedir la factura corresponent. El
sol·licitant o la sol·licitant l’ha de fer efectiva en el termini de trenta dies naturals a
comptar de la seva notificació.
”2. Ports de la Generalitat pot exigir un dipòsit previ o la constitució d’avals per
a garantir el cobrament de les factures emeses, per l’import corresponent.
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”3. Transcorregut el termini de pagament sense que el sol·licitant o la sol·licitant
hagi fet efectiu el preu exigit, la Gerència de Ports de la Generalitat ha de certificar
aquesta circumstància i ho ha de notificar a la persona obligada al pagament. La
quantitat deguda genera l’interès legal de diners vigents incrementats en dos punts
durant el període en què s’hagi incorregut en mora.
”4. Si la persona obligada al pagament ha constituït alguna garantia, Ports de
la Generalitat, amb el requeriment previ a la persona interessada, ha de procedir
al cobrament de la quantitat deguda amb càrrec a la dita garantia. Altrament,
Ports de la Generalitat ha de reclamar la quantitat deguda davant els òrgans de
la jurisdicció ordinària. El certificat emès per la Gerència de Ports de la Generalitat té la consideració de títol executiu als efectes de l’acció executiva, d’acord
amb el que estableix l’article 517 de la Llei de l’Estat 1/2000, del 7 de gener,
d’enjudiciament civil, i permet la promoció del procés d’execució corresponent
amb independència de l’import efectivament reclamat. La falta de pagament
dels interessos meritats durant el període en què s’ha incorregut en mora habilita
igualment Ports de la Generalitat per a l’exercici de l’acció executiva en la manera
establerta per aquest article.
”Article 93 quater. Reclamació prèvia a la via judicial civil
”1. En matèria de preus privats per la realització d’activitats econòmiques
portuàries, les persones interessades han de formular reclamació prèvia per la
via administrativa a l’exercici d’accions fundades en dret privat contra Ports de
la Generalitat, en la manera establerta per la legislació sobre règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
”2. Correspon al conseller o consellera competent en matèria de ports la resolució
de les reclamacions prèvies per la via administrativa a l’exercici d’accions fundades
en dret privat en aquesta matèria. La resolució s’ha de dictar en el termini de tres
mesos a comptar de l’entrada de la reclamació en el registre de l’òrgan competent
per a resoldre. El venciment del termini establert sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució de la reclamació en determina la desestimació. La interposició de la
reclamació prèvia no suspèn l’obligació d’efectuar el pagament de la factura en la
manera establerta per l’article 93 ter.”
8. S’afegeix una nova secció, la quarta, al capítol III del títol IV del llibre II de
la Llei 5/1998, amb el text següent:
“Secció quarta. Utilització d’instal·lacions en règim de concessió
”Article 93 quinquies. Utilització d’instal·lacions en règim de concessió
”El tràfic portuari que utilitza instal·lacions en règim de concessió administrativa,
construïdes o no per particulars, és subjecte al pagament a Ports de la Generalitat
de les contraprestacions que corresponguin, segons el règim jurídic aplicable, que
s’estableixen en les clàusules de la concessió, amb les bonificacions i les exempcions
que hi siguin determinades.”
secció setena

Ordenació ambiental
Article 54
Modificació de la Llei 6/2001
Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, del 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que
resta redactada de la manera següent:
“Primera
”L’enllumenat exterior, tant de titularitat pública com privada, ha de complir les
prescripcions de la Llei 6/2001 i les del decret que la desplega no més enllà del 31
de desembre de 2011. Les adaptacions a la normativa s’han de fer segons el grau
de protecció on se situa l’enllumenat, d’acord amb el Mapa de la protecció envers
la contaminació lluminosa aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge
el 19 de desembre de 2007.”
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