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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents i Plantejament 

D’acord amb la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya, el Pla de Ports de Catalunya és l’instrument 
per mitjà del qual es determinen les grans línies de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis 
del sistema portuari català, en el marc de les directrius que estableix el planejament territorial general. El Pla 
de Ports té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983 de Política Territorial, s’ha de 
tramitar i aprovar d’acord amb el que disposa aquesta norma, i s’ha de sotmetre al tràmit d’avaluació 
ambiental d’acord amb el que estableix la legislació sectorial aplicable.  

El Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 es planteja en vista a la superació temporal i estratègica de 
l’anterior Pla de Ports, que es va desenvolupar per a l’horitzó temporal 2007-2015. Aquest definia, 
principalment, un programa d’actuacions en matèria d’infraestructures d’acord amb les previsions de 
creixement de la demanda dels anys previs a la crisi econòmica. Amb l’objectiu de donar resposta a les 
principals necessitats detectades en aquella època, es va centrar l’atenció en definir un horitzó sostenible de 
creixement que contemplés l’optimització de tots els recursos disponibles i l’ampliació de les instal·lacions 
existents, tot minimitzant l’execució de noves intervencions al litoral.  

Malgrat que la implantació del Pla de Ports 2007-2015 es va trobar amb una situació macroeconòmica 
desfavorable, en coincidir pràcticament tot el seu horitzó de desenvolupament amb el període de crisi 
econòmica 2008-2015, els principals objectius plantejats van ser assolits dins del període d’aplicació del Pla. 
Els resultats de l’anterior Pla de Ports queden reflectits en l’actual sistema portuari català, caracteritzat per 
la seva maduresa des del punt de vista de les infraestructures. Atès que la majoria d’infraestructures ja estan 
desenvolupades, cal d’ara en endavant focalitzar l’esforç en optimitzar-les i gestionar-les per aprofitar tot el 
seu potencial, fomentant alhora la modernitat de les instal·lacions. 

Es posa per tant de relleu la necessitat de revisar l’orientació, les necessitats i les prioritats de l’actual 
sistema portuari català per afrontar els nous reptes de futur. Des del punt de vista conceptual, el Pla de Ports 
de Catalunya Horitzó 2030 ha de presentar un gir des de l’antiga concepció del sistema portuari català com a 
facilitador d’infraestructures vers un nou sistema centrat en la prestació de serveis a la ciutadania, i en la 
potenciació dels ports en centres de desenvolupament, possibilitant un efecte sinèrgic amb el territori que els 
envolta.  

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats detectades i a l’esmentada funció del Pla de Ports de 
Catalunya Horitzó 2030, l’orientació d’aquest serà principalment estratègica, marcant criteris que estableixin 
les bases de desenvolupament del sistema portuari català i facilitin la presa de decisions en matèria de gestió i 
infraestructures. Aquesta filosofia de “Llibre blanc” va lligada de la necessitat de dotar el Pla de Ports d’un 
caràcter dinàmic que permeti la seva revisió i actualització cada quatre anys durant tota la seva vigència. 
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1.2 Estructura del Pla de Ports 

El document del Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 s’estructura en 11 capítols segons es presenta a 
continuació: 

• En el Capítol 1 s’exposen els motius de la redacció del nou Pla de Ports de Catalunya, les seves 
característiques principals, així com l’estructura i abast del document. També es descriu breument el 
sistema portuari català actual i les activitats de servei públic portuari. 

• En el Capítol 2 s’enuncia la visió i la missió del sistema portuari català. Aquestes constitueixen les 
bases del Pla i marcaran l’orientació estratègica a seguir durant l’horitzó contemplat.  

• En el Capítol 3 es recull tot l’anàlisi estratègic realitzat. En primer lloc es presenta un anàlisi DAFO 
(Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de l’actual sistema portuari català, recolzant-se en 
les dades recopilades mitjançant indicadors de seguiment, enquestes i entrevistes. També s’inclou una 
prognosi estratègica de l’activitat futura i un recull de les principals tendències detectades en l’àmbit 
de la innovació. L’anàlisi estratègic realitzat en aquest capítol permet prendre consciència de la 
situació actual i futura per tal d’adequar les directrius a la realitat del context del sistema portuari 
català. El capítol també inclou una anàlisi de governança del sistema i de benchmarking internacional 
sobre diferents models portuaris. Convé destacar l’important caràcter participatiu del Pla, que ha 
permès disposar d’una visió integral del sistema portuari. Aquest capítol incorpora un resum de tot el 
procés participatiu realitzat al llarg del desenvolupament del Pla. 

• En el Capítol 4 es determinen els objectius del Pla de Ports de Catalunya que han de permetre superar 
amb èxit els reptes del sistema portuari català.  

• En el Capítol 5 es defineixen les línies estratègiques a seguir per a la consecució dels objectius definits. 
Les línies estratègiques són la representació de les directrius generals del Pla, de les quals se’n deriva 
la necessitat de tota activitat futura.  

• En el Capítol 6 es concreten les accions a dur a terme tant en l’àmbit general de les línies 
estratègiques com per sectors portuaris. Així mateix, es defineixen uns indicadors de seguiment per 
permetre l’avaluació del grau d’assoliment de les actuacions plantejades.  

• En el Capítol 7 s’analitza l’impacte econòmic i social de les línies estratègiques plantejades. 
• En el Capítol 8 es presenten els criteris de sostenibilitat portuària que tota activitat futura haurà de 

garantir per tal d’assegurar la seva viabilitat en els diferents nivells i l’adequació amb l’orientació 
estratègica del sistema portuari català.  

• En el Capítol 9 es descriuen les actualitzacions del model de governança i transparència així com el 
model d’innovació a integrar en el sistema portuari català.  

• En el Capítol 10 es proposa una gestió dels riscos que poden afectar al sistema portuari català en 
l’horitzó temporal establert. 

• En el Capítol 11 es presenta finalment el calendari d’implementació, desenvolupament i revisió del Pla 
de Ports durant la seva vigència.  
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Així mateix, el Pla de Ports integra 6 annexes ens els quals es desenvolupen amb més detall certs aspectes del 
mateix. La següent figura il·lustra l’estructura i l’abast principal del Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030. 

 

Figura 1. Estructura i abast del Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030. 

 

1.3 Sistema Portuari Actual 

Catalunya compta amb quaranta-set ports a la seva costa, dels quals dos estan tutelats per l’administració 
estatal: el de Barcelona i el de Tarragona. Dels quaranta-cinc ports sobre els que la Generalitat exerceix 
competències exclusives, dos són industrials, vint-i-dos són esportius i vint-i-un són mixtes (destinats a 
activitats comercials i/o pesqueres i/o esportives). 

Pel que fa a l’Administració portuària competent en cada cas, el port de Barcelona depèn de l’Autoritat 
Portuària de Barcelona i el port de Tarragona depèn de l’Autoritat Portuària de Tarragona (Puertos del Estado 
en ambdós casos).  

La majoria dels ports exclusivament esportius estan avui en dia tutelats directament pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat d’acord amb el que preveu l’article 6.3 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril de ports de 
Catalunya. Excepcionalment trobem dàrsenes pesqueres en alguns d’aquests ports. 

La resta de ports catalans estan tutelats per Ports de la Generalitat. Dos d’ells són industrials (Port d’Alcanar i 
Port de Vallcarca), un és exclusivament esportiu (Port del Garraf) i la resta desenvolupen en el seu àmbit 
activitats esportives i pesqueres i/o comercials. 

La Llei 5/1998 de 17 d’abril de Ports de Catalunya defineix les funcions de Ports de la Generalitat. Entre 
d’altres funcionalitats, Ports de la Generalitat s’encarrega d’organitzar, gestionar i administrar les 
infraestructures portuàries, incloses les funcions administratives relatives, entre d'altres, a l'atorgament de les 
concessions.  

A l’Annex 1 s’adjunta un inventari de les infraestructures portuàries de Catalunya, en el qual es descriuen 
cadascun dels ports del sistema portuari català.  

Situació de 
partida 

Missió i visió del 
sistema portuari 
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Anàlisis estratègic Objectius del Pla 
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Línies 
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Línies d'actuació i 
accions 

Criteris de 
sostenibilitat 

portuària 

Models per al 
desenvolupament 

del Pla 

Gestió de riscos 
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Figura 2. Mapa dels ports de Catalunya. 

1.4 Activitats de Servei Públic Portuari 

Tal i com s’ha comentat breument als antecedents, el Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 representa un 
canvi en la concepció del sistema portuari català, passant d’un sistema basat actualment en la facilitació 
d’infraestructures vers un nou sistema centrat en la prestació de serveis a la ciutadania. 

En referència a la nova Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’Ordenament Jurídic 
Espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que va 
entrar en vigor el 9 de març del 2018, entre les diferents tipologies contractuals identificades per la norma es 
preveuen com a fórmules concessionals les següents:  

- Contractes de concessió d’obres: 

El contracte de concessió d’obres, és aquell contracte que té per objecte la realització pel concessionari 
d’alguna de les següents prestacions:  

• L'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la realització d'algun dels 
treballs enumerats en l'Annex I.  

• La realització, per qualsevol mitjà, d'una obra que compleixi els requisits fixats per l'entitat del sector 
públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus o el projecte de l'obra. 

• La restauració i reparació de construccions existents, així com la conservació i manteniment dels elements 
construïts.  

No obstant això, el contracte, a més, podrà comprendre l'adequació, reforma i modernització de l'obra, així 
com les actuacions de reposició i gran reparació de les obres a fi de mantenir-les aptes per als serveis i 
activitats als quals aquelles serveixen o per a adaptar-les a les característiques tècniques i funcionals 
requerides per a la correcta prestació dels serveis o la realització de les activitats econòmiques a les quals 
serveix de suport material. 
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En concret, la contraprestació a favor del concessionari consisteix en el dret a explotar l’obra o bé en el dret 
d’explotació acompanyat del dret de percebre un preu. En efecte, el dret d’explotació de les obres ha 
d’implicar la transferència al concessionari d'un risc operacional en l'explotació de les obres que alhora ha 
d’abastar el risc de demanda o el ric de subministrament, o tots dos. En aquest sentit, s'entén per risc de 
demanda el que es deu a la demanda real de les obres o serveis objecte del contracte i per altra banda, per 
risc de subministrament el relatiu al subministrament de les obres o serveis objecte del contracte, en 
particular el risc que la prestació dels serveis no s'ajusti a la demanda. 

- Contractes de concessió de serveis:  

El contracte de concessió de serveis, és aquell en virtut del qual un o diversos poders adjudicadors encomanen 
a títol onerós a una o diverses persones, naturals o jurídiques, la gestió d'un servei la prestació del qual sigui 
de la seva titularitat o competència, i la contrapartida de la qual ve constituïda bé pel dret a explotar els 
serveis objecte del contracte o bé pel dret d’explotació acompanyat del de percebre un preu. Tot i així, i en 
els mateixos termes que en la concessió d’obres també es preveu que el dret d’explotació del servei ha de 
comportar la transferència al concessionari del risc operacional. 

En referència als serveis portuaris, la Llei 5/1998 , de 17 d’abril de Ports de Catalunya, l’article 88.1 estableix 
que són serveis portuaris les prestacions que s’ofereixen al públic per a satisfer les operacions i les necessitats 
marítimes i portuàries. De forma complementària l’article 88.2 defineix que, en tot cas , tenen caràcter de 
serveis portuaris les prestacions següents:  

 

 “a) Posar a disposició dels usuaris i usuàries les aigües del port, la dàrsena o la instal·lació marítima, els 
canals d’accés, les obres d’abric i les zones d’ancoratge. 

b) Autoritzar l’ús de les obres d’atracada i els elements fixos d’amarratge i d’ancoratge. 

c) Posar a disposició dels passatgers i les mercaderies les aigües del port, la dàrsena o la instal·lació 
marítima, les vies de circulació, les zones de manipulació i els serveis generals de policia. 

d) Posar a disposició dels vaixells pesquers en activitat i dels productes de la pesca marítima fresca les 
aigües del port, els molls, les dàrsenes, les zones de manipulació i els serveis generals del port, la dàrsena 
o la instal·lació marítima . 

e) Posar a disposició de les embarcacions esportives o de lleure i llurs tripulacions i passatgers les aigües 
del port, les zones d’ancoratge, els serveis generals del port i, si escau, les dàrsenes i les instal·lacions 
d’amarratge i d’atracada en molls o molls de pilons. 

f) Fer el practicatge o l’assessorament per a la realització de les maniobres necessàries per a l’entrada , 
l’ancoratge, els moviments interiors o la sortida dels ports. 

g) Posar a disposició dels usuaris i usuàries superfícies cobertes o descobertes, i també de maquinària i 
d’utillatge portuari. 

h) Posar a disposició dels usuaris i usuàries els mitjans mecànics terrestres o flotants per a la manipulació 
de mercaderies del port. 

i) Donar el subministrament d’aigua, de gel, d’energia elèctrica o de productes similars, juntament amb 
les instal·lacions per a llur conducció.  

j) Donar els serveis destinats a la reparació i la conservació d’embarcacions. 

k) Autoritzar l’ús de les zones d’aparcament de vehicles establertes als espais portuaris. 

l) Donar el servei de remolc portuari. 

m) Donar els serveis d’amarratge, de desamarratge o d’amarres a flor d’aigua. ”. 
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Respecte al règim de prestació, la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya, preveu al seu article 89.2 que la 
prestació dels serveis pot ésser realitzada directament per Ports de la Generalitat o bé per gestió indirecta per 
qualsevol procediment establert per la legislació vigent, sempre que no impliqui exercici d’autoritat. No 
obstant això, la gestió directa es pot encomanar a una organització especial desconcentrada o a una entitat 
autònoma o bé a una empresa pública que pertanyi íntegrament o majoritàriament a la Generalitat.  

Així mateix,  l’esmentada llei preveu que si per a la gestió indirecte del servei es requereix l’atorgament de 
concessió o d’autorització d’ocupació de domini públic portuari, ambdues relacions han d’ésser objecte 
d’expedient únic i llur eficàcia resta vinculada de manera recíproca. 

La prestació dels serveis portuaris cal emmarcar-la dins dels criteris que inspiren el Pla de Ports i que alhora es 
desenvolupen i potencien a través de les línies d’actuació del propi Pla. En aquest sentit cal destacar la 
orientació del Pla de Ports, segons la qual els ports catalans: 

• Esdevenen nodes dinàmics prestadors de serveis diversificats i de qualitat 
• Incrementen la eficiència i eficàcia per tal de reduir els costos operatius i impulsar l’activitat 
• Estan al servei de les activitats del territori, dels diferents agents productius i de la ciutadania en 

general  
• Milloren de forma continua la seva competitivitat en un entorn cada cop més exigent 
• Entenen la seguretat com a aspecte transversal en la prestació de serveis 
• Garanteixen l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda 
• Treballen en un entorn de respecte al medi ambient 
• Promouen la competència en els serveis 
• Promouen la participació de tots els actors per tal de reduir temps i costos en la prestació dels serveis 
• Inverteixen en sistemes informàtics, promouen la utilització de les TIC’s i faciliten l’accés a la 

informació 
• Simplifiquen els tràmits administratius 
• Faciliten el compliment d’un marc regulatori ben definit i de fàcil interpretació 
• Fomenten el networking i les economies d’escala 
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2 MISSIÓ I VISIÓ DEL SISTEMA PORTUARI CATALÀ 

Per determinar l’estratègia del sistema portuari català a mig i llarg termini, cal definir els següents principis, 
que permeten visualitzar el marc general de l’estratègia portuària catalana: 

• La missió: és a dir la raó de ser del sistema portuari, la seva finalitat 
• La visió: és a dir on es vol arribar, el futur desitjable 

En aquest capítol es defineixen aquests dos principis estratègics.  

 

2.1 Missió 

El sistema portuari català defineix la seva raó de ser i, per tant, la seva missió per la voluntat de: 

“Prestar serveis portuaris generadors de valor per als usuaris i per la societat en general, de manera auto-
finançable i sostenible ambientalment potenciant els ports com a centres de desenvolupament econòmic, 

industrial, logístic, esportiu i social.” 

 

 
Figura 3. Esquema il·lustratiu de la missió del sistema portuari català. 

 

2.2 Visió 

D’altra banda, l’enunciat que reflecteix la visió del sistema portuari català, determinant allò que es vol ser, és 
el següent: 

“El sistema portuari català ha de ser un motor econòmic i social de Catalunya al servei de les activitats del 
territori, caracteritzat per una alta competitivitat i gestionat amb criteris de innovació i sostenibilitat.” 

 

 
Figura 4. Esquema il·lustratiu de la visió del sistema portuari català.  
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3 ANÀLISI ESTRATÈGIC 

 

3.1 Anàlisi governança portuària 

 

Un dels conceptes més importants a definir en el nou Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 es el de 
governança del sistema, entesa com el conjunt de processos i interaccions mitjançant els quals tot tipus 
d’interessos i actors que participen de l’activitat portuària es combinen per determinar les polítiques, 
pràctiques i efectes que defineixen el nou model de govern del sistema portuari. Aquest model de governança 
es transforma, per tant, en factor clau per millorar la competitivitat dels ports i contrasta amb concepcions 
més antigues com la d’administració monolítica i formal. Als efectes d’establir el model de governança idoni 
del sistema portuari català ,per una banda s’ha analitzat el model de gestió actual del sistema portuari català 
per tal d’identificar les seves limitacions i àrees de millora i, per l’altra, s’han estudiat les diferents tipologies 
de ports i les seves necessitats en quant a gestió i explotació. Els resultats obtinguts es poden resumir en els 
esquemes DAFO que s’identifiquen a l’apartat 3.3 d’aquest document. 

 

3.1.1 Anàlisi del model de gestió  

 

El model de gestió portuari es variable segons països com es veu més endavant a l’anàlisi de benchmarking 
internacional efectuat en el context d’aquest Pla de Ports, amb major o menor presencia de participació 
pública en els òrgans de Direcció i amb una gestió dels serveis i infraestructures que van des del model 
purament públic (Service Port) al model més privatitzat (Private Service Port), passant per models mixtes que 
son els més freqüents. En els següents esquemes s’han analitzat els avantatges i inconvenients de la gestió 
directa i indirecta en el model portuari català així com de cadascun dels tres sectors portuaris (pesquer, 
esportiu i comercial) als efectes de facilitar la determinació del model de governança més idoni al cas del 
sistema portuari català. 

 

MODEL PORTUARI CATALÀ 

 

 Gestió directa Gestió indirecta 

A
va

nt
at

ge
s 

• Control total per part de l’AP (recursos, 
pressupost, etc.) 

• Facilitat en la presa i execució de decisions per 
part del titular del servei 

• Més facilitat per a apropar els ports als 
ciutadans 

• Relació directa amb els usuaris, sense 
intermediaris 

• Estalvi econòmic i de recursos en procediments 
de contractació pública 

• Garantia de control de la qualitat del servei 
• Més seguretat als ports  
• Major control de les condicions laborals del 

personal  

• Reducció de costs a través de l’impuls de la 
competència 

• Gestió orientada al mercat (satisfacció usuaris) 
• Major grau d’especialització 
• Major facilitat a l’hora d’obtenir recursos 
• Incentius per a la innovació tecnològica en contractes 

de llarga duració 
• Major eficiència dels recursos 
• Augment de l’ocupació 
• Permet a l’AP realitzar inversions sense tenir liquiditat  
• En determinats casos, la inversió no comptabilitza com 

a deute públic 
• En el moment de renovar el contracte, possibilitat de 

millora en base a l’experiència en concessions prèvies 
• Major flexibilitat en la gestió 
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• Ineficiències pròpies de la gestió pública: manca 
de flexibilitat, procediments de contractació, 
etc. 

• Procediments administratius lents 
• Falta d’especialització del personal 
• Dificultat de renovació dels recursos humans i 

materials disponibles  
• Gran dependència del pressupost públic 

• Desconeixement dels proveïdors per part de l’AP 
• Pèrdua de control de les activitats per part de l’AP 
• Risc de control insuficient dels termes del contracte 

per part de l’AP 
• Risc de corrupció 
• Alts costos de transacció derivats del disseny, 

planificació i control del contracte  
• Pèrdua de proximitat amb els ciutadans 
• Risc de mercantilització dels serveis 
• Possible pressió del concessionari per elevar les tarifes 
• Risc d’intervencionisme per part de l’AP 
• Possible manca de professionalitat i eficiència del 

concessionari 
• Dificultat d’adaptació en contractes de llarga durada 

 

 

SECTOR PESQUER 

 

 Gestió directa Gestió indirecta 

A
va

nt
at

ge
s 

• Major facilitat per controlar la qualitat del peix i 
la legalitat de les captures, distribució i 
comercialització 

• Més proximitat amb els pescadors 
• Més facilitat per a incorporar al sector nous 

col·lectius de treballadors 
• Afavoriment de la formació professional en el 

sector 
• Més facilitat per promocionar la pesca 
• Més control i foment de comptabilització dels 

permisos pesquers amb altres permisos per a 
desenvolupar noves activitats (per exemple el 
turisme de pesca) 

• Major facilitat per realitzar polítiques 
d’apropament del sector pesquer a la 
ciutadania.(visites, portes obertes...) 

• Més facilitat per a la investigació i la innovació 
tecnològica 

• Facilitat d’inversió 
• Més flexibilitat a l’hora d’emprendre noves iniciatives 

per a impulsar el creixement dels ports pesquers (per 
exemple el turisme de pesca). 

• Facilitat en la implementació de canals de 
comercialització diversos.  

• Millora de la promoció i desenvolupament de fonts 
d’ingressos complementaries. 

• Millora l’associacionisme en el sector i la seva 
influència en l’adopció de polítiques pesqueres 
comunes.  

• Foment de les sinergies i col·laboracions entre 
confraries.   

In
co

nv
en

ie
nt

s 

• Requereix personal molt especialitzat 
• Augmenta la vulnerabilitat de l’AP a les pressions 

del col·lectiu 
• Major dificultat per reduir la superfície ocupada 

per les dàrsenes pesqueres 
• Menor adaptació a les especificats de cada 

dàrsena pesquera 

• Dificultat de captar l’interès de gestors especialitzats 
en el sector pesquer i disposats a invertir en un 
sector a priori poc rendible. 

• Menys visibilització de la problemàtica del sector 
pesquer 

• Major dificultat d’implantació i control de polítiques 
de control mediambiental. 
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SECTOR ESPORTIU  

 

 Gestió directa Gestió indirecta 

A
va

nt
at

ge
s 

• Control mediambiental directe 
• Més facilitat d’obertura a nous col·lectius o 

públics 
• Relació directa amb els usuaris 
• Flexibilitat en la gestió de serveis al no estar 

vinculada a contractes de llarga durada 
• Més facilitat per implementar polítiques de 

formació i de inserció laboral 
 
 

• Oportunitat d’atreure noves inversions (sector turístic, 
formació, etc.) 

• Més facilitat d’interactuar amb el sector turístic 
• Molta especialització 
• Facilitat per desenvolupar nova infraestructura. 
• Mes facilitat per generar sinergies entre ports i 

promoció conjunta. 
• Preus més econòmics i més flexibilitat tarifaria  
• Facilitat per a la millora continua en matèria de 

qualitat de serveis.  
• Desenvolupament d’un sector potent d’empreses 

gestores en un entorn competitiu 
• Facilita l’associacionisme  

In
co

nv
en

ie
nt

s 

• No es veu per part de la ciutadania com un 
sector d’interès general (possibilitat que la 
ciutadania no entengués una gestió directa) 

• Desconeixement del sector per part de l’AP 
• Evolució tecnològica molt ràpida 

 

• Risc d’enfocament de les activitats a un únic tipus de 
públic 

• En alguns casos dificultat d’obertura d’activitats i 
serveis al municipi 

• Poc marge de maniobra per a reconduir models de 
gestió no eficients. 

 

SECTOR COMERCIAL  

 

 Gestió directa Gestió indirecta 

Av
an

ta
tg

es
 

• Major control duaner i de seguretat 
• Més facilitat per a fomentar la formació 

especialitzada. 
• Més capacitat per optimitzar les 

infraestructures disponibles amb diferents 
operadors 

• Major capacitat d’adaptació a les necessitats 
del hinterland territorial. 

• Facilitat per aplicar bonificacions tarifaries per 
a la captació de transit 

• Foment de la competitivitat 
 

• Facilitat d’inversions en infraestructura i manteniment  
• Més especialització 
• Oportunitat de negoci (creuers turístics) 
• Posicionament més potent al sector (industria de 

creuers, clústers logístics, etc...) 
• Objectiu més agressiu de rendibilitat  
• Garantia d’operativitat mínima  
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s • Complexitat de gestió del port: forta càrrega, 
principalment en matèria de promoció i control 

• Inversions molt costoses 
• Necessitat de personal especialitzat per 

coordinar les activitats i mesures de seguretat 
 
 

• Molt control i presència de l’AP (seguretat, duanes, 
etc.) 

• Possibilitat de conflicte d’interessos a l’hora de 
captació de trànsits.  

• Les inversions en matèria d’inversió poden afectar a la 
competitivitat dels transits 
 

 

3.1.2 Organització administrativa 

 
L’exercici de les competències en matèria de ports a Catalunya es realitza mitjançant dos organismes 
diferents. D’una banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la Direcció General de 
Transports i Mobilitat i, de l’altra, l’entitat de dret pública Ports de la Generalitat. 
 
Aquest sistema bicèfal respon a raons històriques. Així, el Reial Decret 2876/1980, de 12 de desembre, “sobre 
traspaso de Servicios del Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de puertos  establia la relació de 
serveis i institucions que a partir del dia 1 de gener de 1981, es transferien a Catalunya, amb la corresponent 
relació de ports cedits a la Generalitat, que eren els que fins aquell moment eren titularitat de l’Estat, llevat 
dels ports de Barcelona i Tarragona. Quan la Generalitat, en exercici de les seves competències, dictà la 
primera norma amb rang de llei en la matèria, la Llei 4/1982, de 5 d’abril, de Creació de la Comissió de Ports 
de Catalunya, va adscriure a l’esmentada Comissió els ports que havien estat transferits i que no estaven 
subjectes a concessió, mantenint-se la dependència de la Direcció General de Ports dels altres ports 
traspassats. La Comissió prengué la forma d’organisme autònom, el que feia entendre el grau d’autonomia, 
flexibilitat i agilitat de que es volia dotar la gestió dels ports per part del govern català. Malgrat l’evolució que 
els ports catalans visqueren durant aquests anys, en aprovar-se la Llei de ports de Catalunya, per la qual es va 
crear l’empresa pública Ports de la Generalitat, es va mantenir la doble administració portuària. 
 
En aquest sentit la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya preveu al seu article 6.1 que correspon al 
Govern de la Generalitat l’aprovació definitiva dels projectes que comportin la construcció de nous ports i 
l’atorgament, si s’escau, de les concessions per a llur construcció i explotació.  
 
Paral·lelament , l’esmentada llei al seu article 6.2 preveu que correspon al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques: 
 

“a) L’aprovació definitiva dels projectes d’ampliació d’un port que impliquin una ampliació del domini 
públic maritimoterrestre ocupat. 
b) L’aprovació definitiva dels projectes de construcció de dàrsenes, d’instal·lacions marítimes i de 
marines interiors de competència de la Generalitat, i l’atorgament, si s’escau, de la concessió per a 
llur construcció i explotació.  
c) L’aprovació definitiva dels ancoratges dels ports naturals, d’acord amb els plans d’usos de 
temporada redactat pels municipis, amb l’informe previ vinculant dels òrgans competents en matèria 
de marina mercant, i la resolució sobre llur gestió. El departament de Medi Ambient ha d’emetre un 
informe amb caràcter preceptiu abans de l’aprovació definitiva.” 
 

Per últim l’article 6.3 de la Llei 5/1998 de ports de Catalunya preveu que correspon al Departament de Política 
Territorial, mitjançant la Direcció General competent en matèria de ports, la tutela i el control dels ports, les 
dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors subjectes a concessió de construcció i 
d’explotació, d’acord amb les disposicions del títol concessió respectiu i amb plena subjecció a la Llei 5/1998 
de ports de Catalunya i al seu desenvolupament reglamentari i, en particular, l’autorització per fer obres i 
activitats congruents amb els usos portuaris en les respectives zones de servei. 
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Respecte les funcions de la empresa pública Ports de la Generalitat, l’article 8 de la Llei 5/1998 de ports de 
Catalunya estableix que les funcions de Ports de la Generalitat són les següents: 
 

“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.  
b) L'ordenació dels usos dins les zones portuàries i la formulació dels instruments de planejament 
portuari establerts per aquesta Llei que, d'acord amb la planificació urbanística, prevegin llur 
desenvolupament. .  
c) La direcció, l'organització i la gestió dels serveis afectats al domini públic portuari que tingui 
adscrits, la direcció de serveis complementaris i especials; el practicatge, el remolcament i 
l'amarratge; la recollida de residus procedents dels vaixells, i el règim de policia i de circulació pels 
molls i la zona de servei. 
d) La formulació de plans d'emergència del port, conjuntament amb els municipis i de conformitat 
amb la normativa sectorial aplicable. 
e) La gestió de la senyalització portuària i l'atorgament de les concessions de la retirada de residus 
Marpol. 
f) En general, 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 que tingui adscrit.. 
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Vist a la llum de la situació productiva aquesta gestió bicèfal no sembla el model més eficient alhora 
d’impulsar polítiques i eines de gestió transversals a tot el sistema portuari català, semblant més adient 
separar els aspectes de gestió portuària, ubicats en la empres pública o organisme autònom, dels aspectes 
regulatoris. 
 
Ports de la Generalitat està formada per dos tipus d’òrgans: els de govern i els de gestió. 
 
Els òrgans de govern són el President o la Presidenta, el Vicepresident o Vicepresidenta, com a òrgans 
unipersonals, i el Comitè Executiu, com a òrgan col·legiat.  
 
El primer i segon càrrecs esmentats, els de la presidència i vicepresidència, són nomenats pel Govern, a 
proposta del Conseller o Consellera competent en matèria de ports (a dia d’avui, el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat). Ambdós càrrecs formen part del Comitè Executiu juntament amb el Gerent o la Gerent de Ports 
de la Generalitat i les vocalies. Les vocalies estan formades per representants de l’Administració de la 
Generalitat, de les Administracions locals i d’entitats que realitzin activitats relacionades amb les 
competències de Ports de la Generalitat. 
 
Per una altra banda, l’òrgan de gestió de Ports de la Generalitat és la gerència. Aquest òrgan és nomenat pel 
Conseller o Consellera competent en matèria de ports, a proposta de la presidència de l’entitat.  
Cadascun dels òrgans descrits exerceix les seves pròpies funcions, establertes en la Llei 5/1998 de ports de 
Catalunya. De conformitat amb la mateixa Llei, certes funcions d’aquests òrgans són delegables en altres. Així, 
el President o Presidenta pot delegar les seves funcions en el Vicepresident o Vicepresidenta i el Comitè 
Executiu pot delegar les seves funcions en el Gerent o la Gerent i en el President o Presidenta.   
 
A més, la mateixa Llei de ports de Catalunya preveu la creació d’un òrgan consultiu denominat Consell Assessor 
de Ports de la Generalitat. 
  
El Consell Assessor forma part de la pròpia organització de Ports de la Generalitat i té atribuïdes funcions com 
la d’informar sobre el programa d’actuació, d’inversió i de finançament de Ports, sobre la balança i la memòria 
anual o sobre les tarifes i els cànons que l’entitat pública ha d’aplicar. 
 
No obstant això i d’acord amb el nou model de governança del sistema portuari previst per als propers anys 
seria interessant estudiar fórmules per a potenciar el paper consultiu de l’òrgan a nivell portuari. Així es 
podrien estudiar fórmules per a desvincular-ho de Ports de la Generalitat i configurar-ho com a òrgan 
independent de consulta i assessorament en matèria portuària que tingués per objectiu cooperar en la 
consecució dels objectius que li siguin propis, d’aquesta manera l’òrgan podria assessorar a tots els organismes 
que exerceixin competències en matèria portuària 
 
L’organització entre les dues administracions portuàries, en matèria de gestió portuària, es troba regulada en 
l’Annex 2 de la Llei de ports de Catalunya, el qual adscriu determinats ports, dàrsenes i instal·lacions 
marítimes a Ports de la Generalitat, la qual serà l’encarregada de gestionar-los. Pel contrari, els ports, 
dàrsenes i instal·lacions marítimes que no estiguin específicament adscrits a l’entitat Ports de la Generalitat 
seran gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Per últim, és important destacar el paper dels Ajuntaments com a Administracions públiques que també 
participen en la presa de decisions en l’àmbit portuari. En aquest sentit, d’acord amb l’article 10 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, les Administracions locals ostenten competències dins de 
l’àmbit portuari. Un bon exemple d’aquestes són les competències de les entitats locals en matèria 
d’urbanisme (planejament, gestió, execució i disciplina urbanística, entre d’altres), en matèria de medi 
ambient urbà (gestió de residus sòlids urbans, protecció contra la contaminació acústica, lumínica i 
atmosfèrica en les zones urbanes, entre d’altres) i en matèria d’activitats econòmiques (comunicacions o 
llicències d’activitat complementàries). 
 
En relació amb les competències urbanístiques dels municipis, a tall d’exemple, l’article 30.4 de la Llei 5/1998 
de ports de Catalunya preveu que el conjunt d'edificacions que es construeixin a la zona de servei portuària i 
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les que tinguin relació amb les activitats comercials, culturals, esportives, lúdiques o recreatives estan 
sotmeses a la llicència municipal prèvia, d'acord amb la legislació urbanística. 
En l’esquema següent es representa el mapa d’actors de l’organització administrativa portuària actual. 

 
 

A mode de proposta , el següent esquema representa un possible mapa d’actors de l’organització 
administrativa portuària fruit d’una futura eliminació del model bicèfal actual.  
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3.1.3 Benchmarking internacional 

 

Una part importat de l’anàlisi de governança portuària ha estat l’estudi de diferents models de gestió portuària 
a nivell internacional als efectes de detectar àmbits de millora que puguin ser implementats en el sistema de 
gestió portuària català. Com s’ha comentat a la introducció d’aquest apartat els diferents models portuaris 
arreu del mon es caracteritzen pel major o menor grau de participació pública en la gestió de la 
infraestructura portuària; de “service port” a “private service port”.  

El següent esquema mostra els models tipus de gestió portuària en funció de la gestió pública o privada que es 
fa de la infraestructura, la superestructura i els treballs portuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalment el model de gestió portuària a Catalunya ha estat un model fonamentat en el tipus “Landlord 
port” que s’ha anat consolidant si bé de forma evolutiva cercant una millora de la seva orientació estratègica, 
focalitzant en el client i en la millora continuada de la  gestió. Una part important dels països del nostre 
entorn europeu han apostat per models semblants tot i que , com veurem a continuació, trobem combinació de 
diferents models fins i tot en un mateix país.  
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En el següent quadre s’analitza de forma general les avantatges i inconvenients dels models tipus de gestió 
portuària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació s’analitzen en més detall alguns models de gestió portuària del món. En concret s’han avaluat 
amb més detalls els models de França, Itàlia, Regne Unit, Irlanda, Austràlia, Canadà i Estats units (Nova 
Anglaterra)    

 

3.1.3.1 França  

 

A l’estat francès s’ha de diferenciar entre tres tipologies de ports diferents: els grans ports marítims, els ports 
autònoms i els ports marítims rellevants de les col·lectivitats territorials. La gestió de cadascun d’ells es 
diferent. Tot aquest règim es deriva de l’aplicació de la Llei de descentralització de 1982, de la Llei de 
descentralització de 2004 i de la Llei de reforma portuària de l’any 2008. 
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Els set ports comercials més importants de França estan gestionats per autoritats portuàries controlades per 
l’Estat i designats per llei com a Grans Ports Marítims; estan inclosos en aquesta categoria els ports de 
Marsella, Le Havre, Dunkerque, Nantes-Saint-Nazaire, Rouen, La Rochelle i Bordeaux. També estan inclosos en 
aquesta categoria els ports d’ultramar de Guadalupe, Guyana, Martinica i Reunió. Aquests ports disposen d’un 
òrgan de direcció per a la seva gestió i d’un òrgan de control amb representant de l’estat, de les col·lectivitats 
territorials i de les cambres de comerç, així com personal qualificat. El president de cada gran port es escollit 
directament pel govern de la República i, a banda de l’òrgan de control de cada gran port, la gestió i política 
portuària es controlada per diferents òrgans del govern central.  

 

Una altra tipologia de ports a França son els ports autònoms. Dins d’aquesta tipologia de ports ens trobem 
diferents models de governança. Les autoritats portuàries en aquest cas estan controlades per les Regions, els 
Departaments , els municipis o sindicats públics mixtes , indistintament tal i com es mostra al següent 
esquema i normalment estan gestionades mitjançant concessions a les cambres de comerç, comunitats locals o 
d’altres entitats. En algun cas , com el port de Dieppe, es el sindicat mixte del port del port de Dieppe, 
participat per la Regió, el Departament i el municipi, qui exerceix la gestió directa del port. En tot cas les 
competències en matèria de duanes, immigració, seguretat marítima i medi ambient son exclusives del estat 
central.  

 

 
 

Per últim, es troben els ports identificats com a rellevants de les col·lectivitats territorials. Aquest tipus de 
ports poden ser de tipologia comercial, pesquera, d’esbarjo o mixtes. Des de que l’Estat francès va transferir 
certes competències en matèria de ports a les Regions, aquestes tenen capacitat per a crear ports comercials. 
Així mateix els Departaments tenen competència per a la creació de ports pesquers. En aquest sentit, les 
Regions tenen capacitat per transferir els ports comercials als Departaments i a les comunitats locals i de 
forma paral·lela els Departaments també poden transferir els ports pesquers a les comunitats locals. Els òrgans 
encarregats de la creació dels ports de lleure o plaer són les comunitats locals (Ajuntaments, agrupacions de 
municipis, etc...). Els òrgans referits s’encarreguen de decidir entre una gestió directa o mitjançant concessió 
administrativa dels corresponents ports. En aquest sentit, la concessió es pot atorgar a cambres de comerç, 
societats d’economia mixta, societats de dret privat, entitats, etc... 
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En general, tots els tipus de ports compten amb un Consell Portuari, integrat per membres del Govern i 
usuaris.  
 
Cal destacar també una tendència a l’agrupació d’Autoritats Portuàries. Menció especial requereix el cas 
HAROPA que es tracta d’un grup d’interès econòmic creat pels ports de Le Havre, Rouen i Paris. Aquesta 
institució es l’encarregada de liderar la coordinació i la promoció dels ports de l’eix del Sena. HAROPA està 
dirigida pels presidents de les Autoritats Portuàries dels tres ports referits i la presidència de la institució es 
rotativa (canvia anualment). Aquesta unió es va dur a terme per tenir més força en un mercat cada vegada més 
competitiu i el seu principal objectiu es el de créixer i guanyar quota de mercat, per acabar convertint-se en 
un dels centres de logística més importants d’Europa.  
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3.1.3.2 Itàlia  

El model actual de governança del sistema portuari italià es caracteritza, principalment , pels següents punts: 

 

• La direcció dels ports italians es duu a terme a través d’Autoritats Portuàries, que depenen de l’Estat, 
les quals estan formades per un President i un Comitè Portuari, entre d’altres. El Comitè està format 
per autoritats locals i agents privats que operen en l’interior del port (titulars d’autoritzacions i 
concessions) i representa els interessos econòmics que sorgeixen en la gestió del port. 
 

• Els ingressos de les Autoritats portuàries provenen, bàsicament, de les taxes portuàries i  els cànons 
concessionals. El finançament de les construccions portuàries depèn de fons privats, europeus i 
governamentals. El de les tasques de manteniment dels ports depèn de les Autoritats portuàries. 
 

• Les Autoritats portuàries poden adjudicar contractes de concessió per a la realització de les operacions 
portuàries així com atorgar autoritzacions per a la realització de serveis portuaris. Les concessions 
duren més de 25 anys, de mitjana. 
 

• El Comitè Portuari s’encarrega de l’elaboració de la planificació portuària amb la col·laboració dels ens 
municipals. 
 

• La problemàtica principal dels ports italians és la següent: estructura administrativa molt 
burocratitzada, poca flexibilitat, poques inversions en infraestructures, falta d'independència financera 
de les Administracions portuàries, dificultats en la presa de decisions per la presència en el Comitè 
d’agents privats, així com dificultats per a l’entrada de tercers que vulguin operar en el port. 
 

• Aquest règim es troba recollit en la Llei 84/1994, de 28 de gener. 

 

Actualment es troba en tramitació un nou avantprojecte de Llei de Ports per dur a terme una reforma del 
sistema portuari italià. Aquesta reforma es caracteritza, fonamentalment, pels següents aspectes:  

 

• L’Autoritat portuària es perfila com un subjecte públic, autònom i imparcial, administrador dels bens i 
activitats connectades a la vida del port, rol al qual ha de respondre a través de l’ofici de regulació i 
vigilància del mercat competencial de les operacions portuàries, i també de la programació i promoció 
de l’eficiència i competitivitat en l’àmbit portuari en el seu conjunt. Se li atorga més autonomia 
financera i se li confia exclusivament l’administració de les àrees marítimes i dels bens de l’Estat 
presents en l’interior de les circumscripcions portuàries.  
 

• Reducció de les competències decisionals del Comitè portuari, en favor d’un increment del nivell de 
l’autonomia decisional del President de l’Autoritat, evitant així que els agents privats que integren el 
Comitè portuari dificultin l’entrada de tercers operadors al port. 
 

• Els ingressos de les Autoritats portuàries provenen de les taxes portuàries, els contractes i la prestació 
de serveis portuaris. El finançament de les construccions depèn de fons privats, europeus i 
governamentals i el de les tasques de manteniment dels ports de les Autoritats portuàries. 
 

• Es dota de més autonomia a les regions italianes per a poder gestionar els petits ports amb rellevància 
regional i interregional. 
 

• Hi ha una tendència a la reducció del nombre de persones al servei de les Autoritats portuàries. 
 

• Es preveu reduir el nombre d’Autoritats portuàries, agrupant varis ports sota el control d’una mateixa 
Autoritat portuària. 
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• S’introdueixen KPI’s   

El següent esquema mostra el model de governança portuari italià segons el model actual i la reforma 
proposada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3 Regne Unit  

Al Regne ens trobem tres tipologies de ports; els “trust ports” que es tracten de ports de propietat pública  
gestionats per un òrgan estatutari autònom creat pel parlament anglès, els “privatised ports” i els “municipal 
ports”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest estudi ens hem centrat en els “municipal ports” per tractar-se del model del qual es poden extreure 
més comparatives amb l’actual model portuari català. 

De les característiques més rellevants dels “municipal ports” podem extreure les següents: 
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• Ports petits, controlats per autoritats locals. 

 
• Les autoritats locals poden triar entre gestionar directament el port, mitjançant la creació o no d’un 

comitè ad hoc, o gestionar-lo a través d’una societat pública (normalment es crea un comitè de 
direcció del port ad hoc). Aquest comitè de control està format per representants de l’Ajuntament. 
 

• Les autoritats locals poden sol·licitar préstecs sense consentiment del Govern. A més, es nodreixen de 
taxes i tarifes portuàries. També es pot recórrer a les subvencions, si el port no és autosuficient. 
 

• El comitè de direcció del port està format per membres tant de l’Ajuntament com personal extern 
contractat mitjançant un procediment de selecció en el qual es valora la seva experiència en gestió 
portuària. 
 

• Els stakeholders poden mantenir un contacte directe amb el comitè de direcció del port mitjançant la 
constitució d’una agrupació d’stakeholders que es reuniran anualment amb el comitè. 
 

• Per a realitzar la prestació de serveis en l’àmbit portuari, el comitè de direcció pot subscriure 
contractes amb operadors privats (es tracta de diversos tipus d’acord, contractes, etc...) 
 

• Aquest règim es troba recollit en la Harbour Act de 1964 i la Local Government Act de 2000   

 

Esquemàticament el model de governança dels “municipal ports” es el següent:  
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3.1.3.4 Irlanda 

A Irlanda existeixen dues categories de ports: els ports de rellevància nacional i els ports de rellevància 
regional. 

En un principi els ports de rellevància regional estaven controlats per l’Estat. No obstant, la llei de ports de 
1994 va permetre que l’Estat cedís el control dels ports de rellevància regional a autoritats locals. L’any 2013, 
13 de 15 autoritats portuàries ja havien transferit el control dels ports a autoritats locals. 

L’estat controlava aquests ports a través de societats estatals que s’encarregaven de dirigir-los i actuaven com 
a autoritats portuàries. Per a transferir el control dels ports de rellevància regional a les autoritats locals, 
l’Estat va traspassar les seves accions de la societat a l’autoritat local corresponent. 

Aquestes societats estan dirigides per un “Board of directors” o Comitè de direcció que s’encarrega de la 
direcció i gestió del port. 

Per a facilitar el sotmetiment dels ports de rellevància regional al control de les autoritats locals, el Govern 
irlandès s’està plantejant modificar la legislació vigent per a permetre, entre d’altres, la creació de vàries 
entitats jurídiques independents sota el control d’autoritats locals o que les entitats locals puguin encarregar-
se d’operar el port a través de la creació d’una unitat administrativa. 

Aquest règim es troba recollit en la Harbours Act de 1996 
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3.1.3.5 Austràlia 

 

S’han analitzat els models portuaris dels estats de Western Austràlia i Victòria. 

 

Wester Austràlia 

Existeixen 5 autoritats portuàries i 10 ports. Aquestes autoritats portuàries tenen la consideració de societats 
públiques que depenen de l’Estat de Western Austràlia, concretament del Ministeri de transport, al qual 
hauran de rendir comptes. 

Cada Autoritat portuària compta amb el seu Comitè de direcció (Board of directors), el qual té entre 5 i 7 
membres nomenats pel Govern de l’Estat per un període màxim de 3 anys. A més, també compta amb un CEO, 
que és el responsable de l’administració del port, i amb personal  (staff) 

Existeix una figura d’especial rellevància en el model de governança de Western Austràlia. Aquesta figura són 
els grups d’usuaris del port, els quals es configuren com agrupacions d’usuaris del port que tenen l’objectiu 
d’intercanviar informació amb l’Autoritat portuària sobre qüestions relatives al funcionament del port. Així 
mateix es freqüent que existeixin subgrups del grup d’usuaris del port en relació a diverses matèries com la 
pesca o la nàutica esportiva.  

La propietat dels terrenys on s’ubica el port es freqüentment pública, tot i que l’ordenament jurídic de 
Western Austràlia permet que la titularitat sigui privada. 

Aquest règim es troba recollit en la Port Authorities Act de 1999. 
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Victòria 

Existeixen dos tipus de ports: els trading ports (són 4 ports: 2 de titularitat pública i 2 de titularitat privada) i 
els local ports (son un total de 14). 

Els local ports compten tant amb un port manager, que poden ser els municipis, els parcs nacionals, empreses 
mixtes, etc... com amb personal (staff). 

Aquest règim es troba recollit en la Port Management Act de 1995, la Transport Integration Act de 2010 i la 
Port Management (Local Ports) Regulations de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.6 Canadà  

 
A Canada conviuen tres tipologies de ports; els controlats per Autoritat Portuària, els ports locals/regionals i 
els ports remots.  
 
L’any 1997, Canadà va iniciar un procés de devolució dels ports a les autoritats locals i regionals per donar 
resposta a les prioritats i necessitats locals. Aquest procés va afectar a quasi tots els ports de Canadà, excloent 
els 19 grans ports del país, sota control d’Autoritats portuàries, així com la majoria dels ports remots. 
 
Com a conseqüència d’aquest procés, va sorgir un nou tipus de governança dels ports regionals i locals 
canadencs. Aquesta governança consisteix en l’ús freqüent de la combinació de múltiples actors, tant públics 
com privats, en la direcció i gestió dels ports.  
 
D’aquesta manera, van sorgir dos tipus de ports: els ports mercantils, que operen com una entitat amb ànim de 
lucre, i els ports sense ànim de lucre, que son autofinançables. A la vegada, a Canadà es poden trobar ports 
controlats totalment per un municipi o totalment per una societat privada, tot i que es més freqüent que la 
direcció del port es porti a terme mitjançant col·laboracions publico-privades. 
 
La direcció del port la duu a terme l’anomenat “Board of directors” o comitè de direcció o gestió del port. La 
direcció dels ports sense ànim de lucre normalment estan integrats per representants de les regions, del 
municipi i de la província (també s’hi poden trobar stakeholders locals). Pel contrari, la direcció dels ports 
mercantils està majoritàriament integrada per privats, sense perjudici que en nombrosos casos estiguin 
representats els interessos dels municipis i les regions (tot i que els representants de les mateixes no 
realitzaran inversions en el port ni obtindran dividends) 
 
Així dons, el govern de la regió continua ostentant competències en relació amb la seguretat de les 
embarcacions, el medi ambient, immigració o duanes. 
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Aquest sistema està recollit en la Canadà Marine Act de 1998, en la Port Authorities Operations Regulations de 
2009 i les normes que les desenvolupen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.7 Estats Units (Nova Anglaterra) 

 
Els ports de Nova Anglaterra estan dirigits per Autoritats portuàries que depenen d’una Administració pública. 
Així, els referits ports poden dependre dels municipis, del comptat, de la regió p de l’estat federat. 
 
Cada Autoritat Portuària està dirigida per un “ Board of directors” o Comitè de direcció o gestió. Les persones 
que integren aquest comitè poden ésser nomenades per l’Administració pública de la qual el port depèn o 
poden ser escollides pel conjunt de la ciutadania corresponent. Els membres del Comitè de direcció 
normalment es situen entre cinc i nou i són, majoritàriament, càrrecs no retribuïts. 
 
El Comitè de direcció pot escollir entre operar el port per sí mateix o contractar la seva operació amb un 
tercer. En el cas que decideixi operar el port per sí mateix, el més habitual és que el propi Comitè contracti 
tant un manager o director executiu d’operadors del port com altre tipus de personal que realitzi les tasques 
necessàries pel bon funcionament del port. 
 
Una de les obligacions més importants de l’Autoritat portuària és rendir comptes a l’Administració pública de 
la qual depèn. Aquesta obligació pot variar depenent de cada Administració, algunes exigiran que es faci una 
rendició anual i altres mensual o, fins i tot, més freqüent. 
 
En relació amb el finançament dels ports, els ingressos dels mateixos provenen dels contractes, acords, i 
arrendaments que mantenen amb subjectes privats així com de les tarifes pels serveis que es presten en els 
ports. A més també poden rebre subvencions de l’Administració de la qual depenen (els ports que depenen de 
l’Estat federat solen rebre més subvencions que la resta) 
 
A més, les Autoritats portuàries i les persones encarregades d’operar el port poden realitzar tot tipus de 
contractes i acords amb privats per a prestar serveis i realitzar activitats dins de l’àmbit del port. En la major 
part dels casos, aquests contractes i acords estan sotmesos a la prèvia aprovació de l’Administració de la qual 
depenen.  
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3.1.3.8 Política portuària de la Unión Europea 

Cal posar en rellevància la Comunicació de la Comissió sobre Ports com a motor de creixement (COM(2013)295) 
del 23 de maig de 2013, i de la proposta de Reglament europeu d’accés al mercat de serveis portuaris i 
transparència financera dels ports, la qual s’està tramitant en els òrgans de la UE. 

A través d’aquests dos documents, la Unió Europea impulsa els següents aspectes: 

1. La connexió dels ports amb la Xarxa Transeuropea de Transport. 
2. La modernització dels serveis portuaris mitjançant: 

• Un accés equitatiu al mercat dels serveis portuaris (competència entre operadors) 
• La imposició del preu i qualitat quan els serveis es prestin en exclusiva. 
• Simplificació administrativa als ports. 

3. Inversions atractives als ports 
• Finançament transparent  
• Aclariment de les normes sobre ajuts estatals 
• Eficient 

4. Promoció del diàleg social 
• Seguretat, salut i formació 

5. Millora ambiental dels ports 
6. Foment de la innovació. 

A més, la UE respecta el model de port que cada Estat esculli per a gestionar els ports ubicats en el seu 
territori. D’aquesta manera, la UE no imposa cap model de gestió portuària.  

No obstant, en l’àmbit de la governança portuària, la UE exigeix el respecte a un dels principis fonamentals de 
les llibertats europees: el principi de lliure competència. La UE impulsa la competència entre operadors de 
serveis (l’accés equitatiu al mercat), com ja s’ha apuntat. 

Així mateix, la UE defensa la tendència a agrupar les Autoritats portuàries, en la seva voluntat per a simplificar 
l’Administració. 
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3.1.3.9 Comparació dels models internacionals 

 

En els següents quadres s’indiquen les diferències entre els models analitzats. 
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3.1.4 Aspectes a considerar 

Fruit de l’anàlisi estratègic del model de gestió es detecten diferents aspectes innovadors a considerar alhora 
d’implementar el futur model de governança portuària a Catalunya per als propers anys. En aquest sentit, i 
considerant els trets diferencials i específics del model portuari de Catalunya, fonamentat en una ferma aposta 
per la col·laboració público-privada,  s’han considerat una sèrie d’aspectes innovadors des del punt de vista de 
la governança del sistema a implementar. Aquest aspectes es poden agrupar en tres eixos fonamentals; òrgans 
de consulta, fórmules d’agrupació per la gestió portuària i indicadors claus o mesuradors d’acompliment.  

Òrgans de Consulta 

La presència d’òrgans consultius en la gestió portuària es un tret transversal en la majoria de sistemes 
portuaris analitzats. Actualment, el sistema portuari català ja disposa d’un òrgan d’aquesta natura que es el 
Consell Assessor de Ports de la Generalitat. Com s’ha comentat anteriorment aquest òrgan té atribuïdes 
funcions com la d’informar sobre el programa d’actuació, d’inversió i de finançament de Ports, sobre la 
balança i la memòria anual o sobre les tarifes i els cànons que l’entitat pública ha d’aplicar. De tot l’anàlisi 
efectuat es considera positiu reforçar i potenciar el paper d’aquest òrgan consultiu atorgant-li caràcter 
tranversal a tot el sistema portuari a mode de Consell de Ports i no , com ara, exclusivament vinculat a Ports 
de la Generalitat.  
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Independentment de l’articulat legal per vertebrar aquest òrgan consultiu, aquesta anàlisi estratègica detecta 
uns aspectes positius alhora de millorar el model de governança. D’una banda, la seva composició ha d’integrar 
les posicions de l’Autoritat Portuària, usuaris, concessionaris i stakeholders en general. Paral·lelament , s’ha 
detectat que un marcat caràcter professional en la seva composició enriqueix i aporta valor a la funció 
consultiva de l’òrgan convertint-lo en un òrgan eficaç alhora de cooperar en la consecució dels objectius que li 
son propis. 

De igual forma la possibilitat de constituir comissions de treball especialitzades (pesca, nàutica esportiva, 
industrials, etc...) facilita la transmissió de les inquietuds i interessos del global de cadascun dels sectors 
d’interès en matèria tals com la delimitació administrativa, pressupostos, aspectes concesionals/concursals, 
tarifes, normes de policia, etc...  

Paral·lelament es considera positiu poder extrapolar aquesta figura consultiva de nivell general portuari a 
nivell local en cadascun dels ports que integren el sistema portuari. Serà la via reglamentària la que haurà de 
determinar el caràcter potestatiu i professional , la composició i el funcionament. En aquest sentit es 
important garantir que la composició de l’òrgan sigui equilibrada i representativa de les activitats que 
conviuen a cada port.    

 

 
 

Fórmules d’agrupació per a la gestió portuària  

 

L’agrupació d’Autoritats Portuàries es una fórmula existent al dret comparat i alineada amb la política 
portuària de la Unió Europea. Es tracta d’una figura de caràcter voluntari que persegueix l’eficàcia en la gestió 
mitjançant projectes comuns i la cerca de sinèrgies. El model portuari català haurà d’integrar aquesta 
tendència facilitant fórmules que facin possibles eventuals agrupacions en funció del seu objectiu i la tipologia 
d’activitat a realitzar o servei a gestionar conjuntament en funció del seu objectiu i la tipologia d’activitat a 
realitzar o servei a gestionar conjuntament.     

En consonància amb la política europea en matèria portuària el pla de ports ha de fomentar projectes i serveis 
susceptibles de ser gestionats conjuntament en benefici d’una millora de la eficiència del sistema. La promoció 
conjunta de serveis portuaris de diferents ports, es en aquest sentit, una oportunitat per a potenciar tot el 
sistema en el seu conjunt. 
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Introduir sistema de KPI’s (Key performance Indicator) de gestió.  

 

La introducció d’indicadors de eficiència de gestió es una eina amb un grau d’implantació generalitzat en la 
gestió privada i cada cop més estesa a la gestió de serveis públics. Aquests indicadors ens ha de permetre 
monitoritzar el compliment dels objectius perseguits al pla de ports, a nivell de sistema portuari i a nivell de 
cada instal·lació. Es important que aquest sistema d’indicadors siguin percebuts com a una eina útil per part 
dels gestors i de fàcil implantació i manteniment. 

 

 

3.2 Consultes participatives 

 

En el marc de la redacció d’aquest Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030, s’ha realitzat un sondeig de suport 
que ha permès disposar d’una diagnosi plural i punt de partida per a l’anàlisi estratègica.  

L’objectiu principal del sondeig ha estat el d’obtenir informació dels agents estratègics en els següents àmbits: 

• Identificar i detectar necessitats, així com elements que permetin un increment en la qualitat en l’ús 
dels ports catalans per part de la població general. 

• Determinar el rol que ha de desenvolupar la gestió pública i la privada. Nous enfocaments de la 
participació público-privada 

• Detectar elements de fre i fortaleses per al desenvolupament de millores en innovació. Detectar 
projectes innovadors a nivell dels ports. 

• Impulsar mecanismes de rendiment de comptes i resta de mesures de transparència. 

 

El sondeig també pretén detectar les potencialitats dels ports catalans en les temàtiques següents:  

• Detectar les necessitats latents dels ports de Catalunya 
• Detectar usuaris potencials dels ports de la Generalitat 
• Detectar noves oportunitats comercials que poden generar els ports de Catalunya 
• Detectar els nous serveis públics i les millores dels serveis existents 
• Detectar sinergies que es puguin generar amb l’entorn 

 

 En concret, s’ha recollit l’opinió dels principals representants del sector portuari català a través de la 
realització de: 

• Enquestes online qualitatives  
• Entrevistes personalitzades en profunditat. 

 

L’enquesta online amb un qüestionari estructurat mitjançant sistema CAWI (Computer Assisted Web Interview) 
s’ha enviat a 464 agents identificats. Dins del mostreig s’han incorporat tant agents del sector que normalment 
son consultats com agents que habitualment no són consultats. La mostra s’ha segmentat per tipologies de 
sectors així com per tipologies d’agents. 

A més, les entrevistes en profunditat realitzades a persones de trajectòria i coneixements rellevants ha permès 
aprofundir en aspectes concrets de la diagnosi. En total han estat 25 entrevistes a gestors, responsables 
d’empreses o sectors econòmics, representants d’agents socials i econòmics, responsables d’administracions i 
entitats lligades al sector i acadèmics . 

Addicionalment, s’han realitzat diverses sessions de presentació i debat sobre els treballs del Pla per tal 
d’implicar d’una manera activa els principals actors i conèixer la seva opinió. 
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Aquest important caràcter participatiu del Pla de Ports ha permès disposar d’una visió integral del sistema 
portuari català, identificar les necessitats del sector i establir els principals reptes de futur. El resultat 
d’aquest procés participatiu queda reflectit en l’anàlisi estratègic realitzat en els següents apartats (anàlisi 
DAFO i prognosi estratègica). 

A continuació es resumeixen les principals conclusions extretes del sondeig de suport, tant en el que fa 
referència a la visió general que tenen els entrevistats sobre el sistema portuari català, com específicament 
sobre cadascun dels sectors portuaris analitzats. 

 

 

 

3.2.1 Visió general del sistema portuari 

 

 

A) Debilitats 

D’acord amb els resultats del sondeig, les principals debilitats del sistema portuari català identificades pels 
agents són les següents: 

 

Manca de planificació estratègica.  

• Es troben a faltar objectius de futur clars. 

 

El sistema es percep poc clar i poc flexible 

• Excessiva burocràcia i lentitud en la presa de decisions. 
• Manca de comunicació amb els agents del sector. 
• Certa confusió en el sistema de govern dual entre la Direcció General de Transports i Mobilitat i Ports 

de la Generalitat. 
• Fins ara, les TIC no han significat un avenç en la gestió dels ports 

 

La relació entre l’administració i les empreses privades és millorable 

• Necessitat d’incrementar el diàleg entre la Generalitat i els empresaris interessats en invertir en 
infraestructures portuàries. 

• Els cicles de les concessions condicionen els calendaris d’inversions. 
• No hi ha una normativa clara, fàcil i homologada per tot el territori, hi intervenen massa 

administracions diferents. 
• Necessitat de millorar els mecanismes de control sobre les concessions. 
• La crisi econòmica ha generat pèrdua d’eficiència en la prestació de serveis. 
• La gestió directa d’instal·lacions esportives (nàutica popular) i el sistema de boies es percep com a 

competència per les concessions. 

 

Millorar el vincle port-territori 

• Un 46,2% del sector considera que necessita millorar (gràfic inferior) 
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Imatge elitista del sector nàutic  

En el següent gràfic es representa la percepció obtinguda respecte a diferents aspectes portuaris. La relació 
amb el municipi i els accessos a les vies de comunicació són els aspectes que més es critiquen mentre que la 
seguretat i el tractament ambiental els millor valorats  

 

 
 

 
B) Amenaces 

 
A més, d’acord al sondeig realitzat, les principals amenaces identificades han estat: 
 

Possibles tensions per competències administratives poden afectar la coordinació entre el sistema portuari. 

• Amb Puertos del Estado per: les relacions entre els ports de Barcelona i Tarragona i que penalitzi 
empreses consignatàries per treballar en els ports de la Generalitat.  

• Voluntat d’autogovernar-se d’algunes instal·lacions portuàries. 
• Manca d’entesa amb ajuntaments de municipis amb port. 

 

Excessiu pes del turisme i altres activitats no nàutiques en els ports. 
 
Reticències veïnals per la sensibilització mediambiental i urbanística en relació a la costa. 
 

C) Fortaleses 
 

De les fortaleses identificades pels actors consultats destaquen les següents: 
 
Catalunya té una infraestructura portuària suficient. Les grans inversions ja s’han fet. 
 
La gestió de la generalitat es valora positivament. 

• Es preocupa de dinamitzar el conjunt de ports, més enllà de si són d’interès general. 
• Ports de la Generalitat té un compte de resultats positiu. 

 
Hi ha predisposició del sector a col·laborar amb Ports de la Generalitat. 
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No existeixen grans friccions entre els diferents sectors que operen en els ports. 
 
La gestió ambiental dels ports a Catalunya es valora positivament 

• El 60% dels entrevistats considera que és suficient o molt bo (gràfic anterior). 
 
 
 

D) Oportunitats 
 
Com a oportunitats que ens aporta el sistema portuari, algunes de les identificades han estat les següents: 
 
La finalització de les concessions i la tramitació de nous títols permetrà establir un nou marc de relació en les 
infraestructures portuàries. 
 
Els ports comercials mitjans tenen gran quantitat de terrenys per explotar. 
 
El desenvolupament de fonts d’energies netes pot permetre que un port sigui energèticament sostenible al 
100% en 10 anys. 
 
Creixement de la demanda i dinamització del sector de l’oci nàutic. 
 
El sector està a favor de canviar l’orientació dels ports 
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E) Línies de treball 

 
Com a conclusions d’aquesta diagnosi de síntesi, s’han identificat unes línies de treball a nivell de govern del 
sistema portuari català a considerar alhora d’establir les diferents línies d’actuació del pla de ports: 
 
 

1. LIDERAR UNA MILLORA DE LA PLANIFICACIÓ, EFICIÈNCIA I GESTIÓ DELS PORTS DE LA GENERALITAT. 
 

1.1 Establir criteris de planificació per a ordenar i prioritzar les inversions públiques en els ports de la 
generalitat incorporant una visió integral del sistema logístic del país. 

 
1.2 Establir un marc de relació clar i entenedor per al sector empresarial que vulgui operar als ports. 

 
• Requerir informació més detallada sobre el pla de negocis i un projecte de desenvolupament econòmic 

de les concessions. 
• Establir un sistema de control eficaç del desenvolupament de les concessions. 
• Revisar i flexibilitzar el sistema de taxes. 

 
1.3 Facilitar la informació necessària per atraure empreses que vulguin invertir. 

 
• Potenciar la disponibilitat de cartes de serveis de cada port per facilitar la implementació d’inversions 

privades com en el sector del xàrter. 
• Millorar l’accés a la informació potenciant canals àgils i eficients. 

 
 

2. APROFUNDIR EN LES RELACIONS AMB ALTRES AGENTS. 
 

2.1 Impuls del treball en xarxa a diferents nivells a partir del consell de ports: taules de govern, 
territorials i sectorials. 

 
• Potenciar la representativitat de cadascun dels sectors portuaris al consell de ports. 
• Establir un mètode i uns objectius de treball clars i definits i convocar participants a tres nivells de 

taules: Taules de govern amb els interlocutors de diferents àmbits a nivell portuari (Autoritats 
Portuàries, Departaments competents, Agència Catalana de Turisme, Ports de la Generalitat, etc...) 
Taules territorials amb els agents de cada territori (administració local, turisme i gestors).Taules 
sectorials per a cada sector (nàutic, comercial i pesquer). 

 
2.2 Construir ponts de comunicació constants entre els ports de Barcelona i Tarragona i la xarxa de ports 

de la generalitat per estudiar possibles sinèrgies. 
 

• Centrar els esforços en aquells ports destinats al comerç de mercaderies i de passatgers. 
• Establir mecanismes permanents de comunicació amb els usuaris finals de les instal·lacions. 

 
 

3. REORGANITZAR L’ESPAI PORTUARI I L’ADJACENT D’ACORD AMB LES TENDÈNCIES ACTUALS. 
 

3.1 Adaptar-se als canvis d’usos dels consumidors. 
 

• Afavorir la implementació dels nous usos (empreses de lloguer, usos compartits, grans eslores) i 
marines seques. 

• Els segments d’eslores estan canviant amb els anys, així com les tipologies de serveis. 
• Optimitzar els espais portuaris als efectes d’extreure el màxim aprofitament possible de les 

instal·lacions actuals. 
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4. MILLORAR L’ENCAIX AMB EL TERRITORI I APROFUNDIR EN LA POPULARITZACIÓ. 
 

4.1 Generar una major permeabilitat entre el port i els municipis millorant-ne els accessos. 
 

• Promoure el port com element propi de les ciutats i oferir-se com a resposta a les necessitats 
d’activitats. 

• Promoure el front portuari com a continuació del passeig marítim i facilitar-hi la instal·lació de 
diverses activitats que potencien les sinergies port-municipi. 

• Perseguir l’eliminació de barreres físiques. 
• Millorar el sistema d’accés a informació i contractació dels diferents serveis portuaris. 
• Facilitar les rampes de varada d’accés públic. 

 
4.2 Incentivar les concessions que persegueixin la dinamització social del port. 

 
• Premiar els projectes que desestacionalitzin l’activitat i fomentin l’activitat nàutica. 
• Recolzar activitats tipus “Setmana blava” a les escoles per potenciar la cultura nàutica entre els més 

petits. 
• Potenciar la dimensió cultural dels ports, posant en valor la història marítima i la tradició pesquera. 

 
 

4.3 Incentivar la contractació de proximitat en conveni amb centres d’ensenyament del territori. 
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5. POTENCIAR ELS PORTS COM A MOTOR ECONÒMIC. 

 
5.1 Facilitar la implementació de les empreses en els ports. 

 
• Facilitar la burocràcia i homologar les normatives. 
• Facilitar la creació de zones logístiques a prop dels ports comercials per impulsar el sector industrial. 
• Buscar sinèrgies amb les activitats econòmiques de l’entorn i esdevenir centres multiserveis. 
• Recuperar la formació professional de prestigi en els ports per aportar valor afegit. 
• Estudiar la possibilitat de modular el sistema de taxes portuàries per esdevenir més competitius. 
• Estudiar la construcció superestructura en funció de la demanda i assegurar el retorn de la inversió 

aplicant les taxes i el lloguer de l’espai a les empreses operadores. 
• Optimitzar els espais portuaris  

 
5.2 Fomentar la consolidació dels nous usos. 

 
• Obrir els ports a activitats de caràcter mediambiental i cultural i promoure-hi els centres d’oci nàutic. 
• Estudiar la promoció d’usos habitacionals associats a activitats portuàries. 
• Promoure elements de dinamització local. 

 
5.3 Promoure la construcció del corredor mediterrani. 

 
 

6. MANTENIR L’EXIGÈNCIA EN EL RESPECTE AL MEDIAMBIENT. 
 

6.1 Consolidar la feina de ports de la generalitat en la preservació del medi ambient. 
 

• Promoure l’excel·lència mediambiental a partir de la realització d’estudis d’impacte ambiental 
periòdics. 

• Sanejar les aigües interiors dels ports, millorar els controls dels residus i vessaments dels ports. 
• Millorar els serveis de valorització de residus en els ports. 
• Facilitar informació ambiental als usuaris dels ports i conscienciar a la ciutadania. 
• Consolidar criteris de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
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3.2.2 Sector Comercial  

 

  
 
 
 

A) Debilitats 

D’acord amb les opinions recavades, els agents consultats detecten com a principals debilitats del sector les 
següents: 
 
Poques i deficitàries connexions ferroviàries i accessos als ports. 
 
El mercat dels consignataris està sobredimensionat. 
 

• L’oferta de consignataris ha augmentat més que la demanda provocant una rebaixa dels preus. 
• Els consignataris no son receptius a la inversió en immobilitzat de superestructura pels riscos 

econòmics associats. 
• Poca implicació en campanyes de promoció interna dels ports per part dels consignataris. 

 
Operativitat millorable dels ports comercials. 
 

• La recollida de contenidors pel seu transport en els ports. 
• Manca de control sobre els operaris aliens a les instal·lacions dels ports. 
• Tramitació de serveis públics excessiva, cara i lenta. 
• Excés de rigor en aplicar les mesures europees. 
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B) Amenaces  

 
Les amenaces detectades pels agents dintre del sector comercial de les mercaderies, han estat les següents: 
 
La rendibilitat dels ports mitjans és cada vegada menor i genera desinterès dels grups inversors. 
 
Dimensions creixents dels vaixells (teu’s) dificulta les escales en ports catalans en un mercat cada vegada més 
volàtil. 
 
Conflictivitat laboral. 
 
Corporativisme dels consignataris per no entrar a més ports de la generalitat i reduir els preus. 
 
Competència entre els ports principals sense una estratègia comuna darrera. 
 
Dependència econòmica d’algun port a poques activitats portuàries (poc grau de diversificació del risc) 
 
Legislació europea en matèria de canvi del model energètic. 
 
Incertesa de la capacitat de creixement d’algunes instal·lacions portuàries de Ports de la Generalitat. 
 
El sector e-commerce està canviant els patrons de consum. 
 
 

C) Fortaleses   
 
Entre les fortaleses detectades al sector mercaderies dels nostres ports, es poden destacar les següents: 
 
Els ports de Catalunya són estratègics per a les grans cadenes logístiques. 
 

• Bona situació estratègica i bona connectivitat per carretera dels ports de Barcelona i Tarragona. 
• L’Àrea Metropolitana de Barcelona és la regió més exportadora de l’estat i és la porta marítima 

d'Aragó, la Rioja, el sud de França i Madrid. 
• Els vaixells provinents d’Àsia tarden tres dies menys a arribar a Barcelona que als ports del nord 

d'Europa. 
• El Hinterland de Girona és un territori dinàmic i productiu que necessita del Port de Palamós per 

connectar-se amb els seus mercats. 
 
Bon funcionament dels ports de Barcelona i Tarragona. 
 

• Ports especialitzats i amb mercats consolidats. 
• Treballadors ben formats i amb bones especialitzacions. 

 
Bones infraestructures portuàries. 
 

• Bona valoració de les terminals i bon nivell d’inversions. 
 
 
 

D) Oportunitats   
 
D’entre les detectades al sector es destaquen les següents:  
 
 
Augment continuat del sector logístic. 
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• Hi ha una demanda difusa entre els quatre grans ports del centre-nord d'Europa que representa 150 
milions de persones amb poder adquisitiu que poden ser abastits des dels ports catalans. 

• Els ports comercials de la Generalitat poden ser una alternativa en especialitzar-se en algun producte 
• Desenvolupament del Corredor Mediterrani incrementaria els fluxos de mercaderies (el mercat asiàtic 

ja és un dels que més creixen als Ports catalans) i que el port de Barcelona esdevingui un hub per a 
diferents tipus de productes. 

• Desenvolupament de les terminals multipropose. 
 
Palamós és l’únic port comercial de la província de Girona i té un hinterland dinàmic. 
 

 
 
 

E) Línies de treball   
 
Com a conclusions d’aquesta diagnosi de síntesi, s’han identificat unes línies de treball a nivell del sector 
comercial de mercaderies del sistema portuari català a considerar alhora d’establir les diferents línies 
d’actuació del pla de ports: 
 
 

1. PORTS DE LA GENERALITAT COM A AGENT ACTIU PER AFAVORIR EL SECTOR COMERCIAL. 
 

• Dissenyar una estratègia internacional de promoció dels ports catalans a Fires i altres tribunes 
sectorials, tal i com es fa amb creuers. 

• Promoure la creació de certes infraestructures (magatzems etc.) que facilitin la implementació 
d’empreses. 

• Promoure la competència entre les empreses operadores dels ports però no entre les Autoritats 
Portuàries. 

• Les terminals multipropose poden ser una bona alternativa en els ports comercials de la Generalitat. 
• El treball en càrrega general no contenidoritzada i vaixells no regulars és una bona estratègia pels 

ports catalans. 
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2. APOSTAR I DONAR SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DELS PORTS COMERCIALS DE LA GENERALITAT. 

 
• Palamós té un Hinterland interessant per a la implementació de més empreses consignatàries. 
• Impulsar la presència de serveis duaners de sanitat en els Ports de la Generalitat per a possibilitar 

trànsits que requereixen d’aquests serveis, ja que seria un avantatge comparatiu per a la indústria 
agroalimentària de Girona i del sud del país. 

• Avaluar la possibilitat d’activitats portuàries complementàries als ports de Barcelona i Tarragona. 
 
 

3. POSICIONAR-SE A FAVOR DEL CORREDOR MEDITERRANI COM A ELEMENT DE COMPETITIVITAT DELS PORTS 
CATALANS. 

 
• Millorar la connectivitat amb la resta d’Europa i la eficiència dels serveis portuaris per a que el factor 

escala lligat a la mida creixent dels mercants no afecti negativament a la competitivitat dels nostres 
ports. 

 
 
 
 
 

3.2.3 Sector Turístic i de Creuers 

 

A) Debilitats 
 
Les principals debilitats detectades pels agents consultats son les següents: 
 
L’estacionalitat del sector als ports de Catalunya genera pics d’ocupació i colls d’ampolla en les 
infraestructures, per exemple en els accessos per terra al port de Barcelona. 
 
Excessiva burocràcia. 
 
Les diferents marques turístiques de Catalunya no aprofiten tot el potencial del sector dels creuers. 
 
Les distàncies curtes entre ports dificulten les escales de creuers grans i generen competència entre ports. 
 
 

B) Amenaces 
 

Dintre de les respostes dels agents consultats es detecten les següents amenaces dintre el sector de 
passatgers: 
 
Mercat madur en el mediterrani. 
 

• Reducció dels índexs de creixements. 
 
Saturació turística de Barcelona. 
 

• Part d’opinió pública disconforme amb el model de turisme de Barcelona. 
• Possibilitat de tensions amb els municipis. 
• Preponderància de la marca Barcelona respecte les altres. 

 
Rendibilitat portuària baixa respecte a d’altres activitats. 
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C) Fortaleses 

 
De les consultes efectuades s’han extret les fortaleses següents: 
 
Barcelona és la primera potència creuerística d’Europa. 
 

• Parada obligatòria de gran part dels creuers pel Mediterrani. 
• Bona connectivitat amb rutes aèries comercials exclusives per a creueristes. 

 
L’operativa dels ports es va adaptant a l’augment de les dimensions dels vaixells. 
 

• Les terminals funcionen de manera eficient. 
 
El sector té un públic fidel i amb una despesa mitjana per creuerista elevada. 
 
 
 

D) Oportunitats 
 
Entre les oportunitats detectades destaquem les següents: 
 
El sector turístic serà un dels principals motors de creixement i ocupació. 
 
Alguns ports de la Generalitat representen un mercat alternatiu a les grans destinacions. 
 

• Les companyies de creuers demanen noves destinacions i els ports de Palamós, Roses i Sant Carles de la 
Ràpita poden constituir un circuit alternatiu de creuers petits. 

• Els Ports de la Generalitat tenen una oferta turística competitiva per ampliar la demanda de creuers. 
• El segment dels creuers petits també creix. 

 
El sector representa una oportunitat d’ocupació. 
 

• Les millors escoles de formació en hostaleria i restauració d’Europa es troben a Catalunya. 
 
Possibilitat de col·laboració entre els ports de titularitat estatal i els ports de la Generalitat. 
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E) Línies de treball 

 
Com a conclusions d’aquesta diagnosi de síntesi, les línies de treball identificades a nivell del sector turístic i 
de creuers del sistema portuari català han estat les seguents: 
 
 

1. RECOLZAR EL LIDERATGE DE BARCELONA QUE POT REVERTIR EN EL BENEFICI DELS PORTS DE LA 
GENERALITAT. 

 
1.1 Promoció turística que inclogui Barcelona. 

 
• Promocionar la marca Barcelona i Catalunya en el lloc d'origen del creuerista amb les entitats 

referència del sector. 
• Dissenyar estratègies comercials pels creueristes de segona i tercera visita per descentralitzar la oferta 

turística pel territori. 
 

1.2 Aposta pel turnaround. 
 

• Treballar en seguir ampliant el percentatge de turnaround per incrementar els ingressos i reduir les 
externalitats. 

 
 

2. APOSTAR PEL CREIXIMENT QUALITATIU D’ALGUNS PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA . 
 

• Estudiar els públics consumidors dels creuers dels ports de la Generalitat per definir les estratègies. 
• Millorar la connectivitat dels Ports de la Generalitat (rutes aèries de Girona i Reus). 
• Millorar els tràmits burocràtics per facilitar la feina de les empreses consignatàries. 
• Assegurar una operativa mínima que permeti l’activitat i redueixi els costos. 
• Treballar conjuntament amb les Autoritats Portuàries a Medcruise. 
• Dissenyar una oferta turística específica de cada port (Pla de Desenvolupament) tenint en compte la 

idiosincràsia de l’entorn. 
• Estudiar les demandes de les companyies de creuers per satisfer les seves necessitats. 
• Estudiar incentius a les companyies de creuers per fer escales en més d’un port de la Generalitat de 

Catalunya 
• Potenciant el cross selling dels touroperadors oferint diferents serveis. 
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3.2.4 Sector Nàutic /Esportiu  

 
 

A) Debilitats 
 
Segons opinions dels enquestats, les debilitats que es localitzen, son: 
  
Poca diversitat de serveis i en alguns ports no es compleixen els serveis mínims. 
 
Envelliment generalitzat dels usuaris i manca de relleu generacional. 
 
La forta pressió impositiva encareixen els amarradors. 
 
Davant escenaris de crisi de demanda, s’accentua la competència i tensions entre les diferents ofertes 
nàutiques. 
 
Disparitat de demanda en cada zona portuària. 
 
Alta estacionalitat concentrada a l’estiu. 
 
Poca capacitat per acollir eslores majors de 50 metres. 
 
La nàutica té una imatge d’elitisme. 
 
Massa protagonisme de la restauració. 
 
En general, els ports no estan adaptats per les empreses de xàrters. 
 
El sistema de reserves dels amarradors no és còmode ni senzill. 
 
Dificultat per trobar informació estadística del sector. 
 
 
 

B) Amenaces 
 
En quant a les amenaces que perceben els agents consultats destaquen les següents: 
 
No tenir en compte els hàbits de consum de les noves generacions. 
 
Externalitats que puguin generar les activitats econòmiques complementàries dels ports, sobretot oci nocturn. 
 
Els usos residencials turístics podrien arribar a generar problemes de convivència amb d’altres usos. 
 
Certes reticències municipals al sector dels megaiots. 
 
Poca adaptació dels ports als augments de les eslores. 
 
El sistema de boies genera impacte visual i mediambiental. 
 
No tots els ports tenen capacitat ni reuneixen les condicions necessàries per esdevenir un port base per grans 
eslores. 
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C) Fortaleses  
 
En contrapartida, se han realçat les següents fortaleses del sector nàutic/esportiu: 
 
 
Bona xarxa i bones instal·lacions de ports esportius  
 
Els ports nàutics són pols d’atracció turística. 
 
Bones pràctiques en la recollida de residus. 
 
Preus competitius pel sector dels megaiots. 
 
La nàutica és un generador de llocs de feina. 
 

D) Oportunitats  
 
Les principals oportunitats del sector nàutic /esportiu identificades son les següents:  
 
Canvis en els hàbits dels consumidors (pagament per ús). 
 
Les marines seques permeten una millor atenció a les embarcacions. El sector creu que convindria impulsar 
marines seques als ports. 
 

 
 
 
Es percep obertura dels clubs nàutics i ports esportius a la ciutadania. 
 
Saturació dels ports francesos del sector dels megaiots. 
 
Explosió de l’oci nàutic. 
 
El sector considera que els segments menors de 8 metres (32,6%), entre 8 i 12 metres (30,4%) i entre 12 i 24 
metres (23,9%) són els que més creixeran en els propers anys. 
 

• L’increment de les eslores provocarà una reordenació interna dels amarradors 
• Els gestors hauran d’adaptar-se als canvis de la demanda de manera àgil i eficaç i dotar-los de major 

flexibilitat per optimitzar les làmines d’aigua. 
• Les empreses de lloguer d’embarcacions compren, cada vegada més embarcacions en relació al 

consumidor privat. 
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E) Línies de treball 
 
Com a conclusions d’aquesta diagnosi de síntesi, les línies de treball identificades en el procés participatiu a 
nivell del sector nàutic /esportiu del sistema portuari català han estat les següents: 
 
 

1. CANVIAR EL MODEL D’OCI NÀUTIC ALS PORTS: MÉS OBERT, ACCESSIBLE, DIVERS I ATRACTIU. 
 

• Potenciar la creació de bases d’oci nàutic. 
• Actualment, el mercat ofereix material i equipament molt divers i accessible que permet múltiples 

maneres d’aproximar-se i gaudir del mar.  
• Els centres d’oci nàutic s’han d’adaptar a les demandes canviants dels clients: han de tenir un servei 

més personalitzat i subjecte a les expectatives. 
• Les escoles de vela i els clubs nàutics han de diversificar els seus productes als diferents perfils 

d’usuari (lloguer, perfil d’oci, perfil competitiu,etc..). 
• Promocions per al segment jove i la nàutica escolar, conjuntament amb campanyes de comunicació 

especials poden ajudar a la popularització del sector. 
 
 

2.  ESTUDIAR I IMPULSAR UNA SELECCIÓ D’UBICACIONS ESTRATÈGIQUES PER MARINES SEQUES. 
 

• Les marines seques permetrien cobrir part de la demanda dels camps de boies. 
• Permeten alliberar amarradors infrautilitzats dels ports. 
• Útils per a eslores no superiors als 8 metres i embarcacions de motor. 
• És necessari fer un estudi de l’impacte que podrien tenir, les externalitats que podrien generar i la 

viabilitat econòmica i logística en un context d’excés d’oferta d’amarradors. 
• Poden ser solució als pics de demanda. Una proposta alternativa a les marines seques són la instal·lació 

de pantalans flotants en els pics d’estiu. 
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3. FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓ DE LES EMPRESES DE XÀRTER EN ELS PORTS DE CATALUNYA. 
 

• Els ports s’han d’adaptar a les necessitats de les empreses de xàrter, ja que cada vegada tindran més 
pes. 

• Reserva de dàrsenes per l’explotació exclusiva del xàrter. 
• Procurar l’adaptació dels ports a l’augment de la rotació dels usuaris i als nous usos. 
• Increment de la promoció internacional per captar grups inversors i arribar a mercats internacionals. 
• Potenciar la navegació xàrter amb promoció conjunta de diferents ports i/o destinacions. 
• Implementar guies nàutiques en les principals llengües europees (distàncies, rutes, serveis, actius 

turístics,etc...) . 
 
 
 

4. ANALITZAR CONDICIONS PER EL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR DE LES GRANS ESLORES . 
 

• Estudiar la possibilitat d’especialitzar algunes instal·lacions com a port d’acollida del sector de les 
grans eslores. 

• Potenciar la presència dels ports de la Generalitat i de les empreses en les fires internacionals. 
• Garantir una amplia gama de serveis de qualitat per a les embarcacions i els usuaris, donant resposta, 

especialment, a les necessitats a les tripulacions i capitans atès que esdevé un factor clau alhora 
d’escollir port per a aquest sector. 

• Estudiar la possibilitat que ports catalans esdevinguin ports d’hivernada d’embarcacions que naveguen 
per les Illes Balears. 
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3.2.5 Sector Pesquer  

 

A) Debilitats 
 
Les principals debilitats detectades pels agents son les següents: 
 
El model de pesca actual no és sostenible a llarg termini. 
 

• Poc relleu generacional per la manca de perspectives de futur. 
• Catalunya importa més del 85% del peix que es consumeix. 

 
Falta eficàcia en el sector. 
 
Poca difusió de les activitats de pesca-turisme al públic en general. 
 

• No es disposen de zones específiques per a desenvolupar aquesta activitat. 
• Els pescadors perceben el pesca-turisme com a una activitat que vol substituir la seva professió. Els 

canals de comunicació no són sempre els adequats. 
 
Manca d’eficiència dels models de cogestió pesquera. 
 

• En els models de cogestió, els agents participants no sempre remen en la mateixa direcció i hi ha 
interessos contraposats. 

• Els interlocutors aliens al sector pesquer provoquen resultats negatius per al model de cogestió. 
 
 
 
Poc desenvolupament del sector de l’aqüicultura. 
 
Catalunya no disposa d’un institut oceanogràfic. 
 
Manca de valorització del peix.  
 
 

B) Amenaces  
 
 
En quant a les amenaces que perceben els agents consultats destaquen:  
 
La flota pesquera tendirà a reduir-se i generarà menys ocupació. 
 
Possibilitat d’el·litització en l’accés al mercat del peix fresc. 
 

• Perill de convertir el peix fresc en un producte gourmet amb preus elevats. 
 
Convertir el sector en una activitat residual més lligada a valors culturals i/o turístics perdent el seu valor 
com a pilar important de les economies locals. 
 
El sector no està plenament d’acord en generalitzar el model de cogestió pesquera entès com a model de 
gestió de regulació pesquera participat conjuntament per pescadors, comunitat científica, administració i 
ONG’s ecologistes.  
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C) Fortaleses   
 
En quant a les fortaleses, s’han realçat els següents punts: 
 
 
Els models de cogestió pesquera poden assegurar la sostenibilitat de la pesca. 
 
En els ports, no existeixen grans friccions entre la pesca, el turisme i la nàutica. 
 

• La pesca i el pesca-turisme són activitats complementàries i compatibles. 
 
Els ports pesquers generen atracció per l’activitat pesquera que s’hi desenvolupa. 
 
 

D) Oportunitats   
 
Els agents consultats també han detectat una sèrie d’oportunitats entre les quals destaquem les següents:  
 
Els mètodes de pesca i les tipologies de captures milloraran. 
 
Les identificacions geogràfiques protegides poden ser útils per a la valorització. 
 
El sector pesquer té predisposició a obrir-se a noves vies d’ingressos com la pesca-turisme, que poden suplir 
reduccions d’ingressos per captures. El sector considera la pesca-turisme com una línia estratègica interessant 
per seguir. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Página 56 de 194 

 
 

  

 



   

  
  
  
  

PLA DE PORTS DE CATALUNYA HORITZÓ 2030 

 

 
 
 
Conscienciació del sector per treballar en la direcció de la valorització del producte.  
 
La pesca artesanal és l’únic sector de la pesca que pot créixer. 
 
 

E) Línies de treball 
 
Com a conclusions d’aquesta diagnosi de síntesi, les línies de treball identificades en el procés participatiu a 
nivell del sector pesquer del sistema portuari català han estat les següents: 
 
 

1. POSAR EN VALOR EL PRODUCTE DEL MAR. 
 
 

1.1. Millorar les tècniques de venda del peix. 
 
• Potenciar les IGP (identificacions geogràfiques protegides) per posar en valor en peix. 
• Promoció d’espècies abundants però poc apreciades o no comercialitzades. 

 
1.2. Fugir del model de pesca extensiva i d’explotació màxima. 

 
 
 

2. GENERAR MAJOR CONSENS ENTORN DE L’APOSTA SELECTIVA DE MODELS DE COGESTIÓ PESQUERA. 
 

2.1. Aposta selectiva per a la cogestió, amb un model que posi de manifest la possible convivència del 
sector pesquer i la no sobreexplotació del fons marí. 

 
2.2. Afavorir la interconnexió entre sectors. 

 
• En els models de cogestió hi ha d’estar representats, principalment, administració, confraries i 

comunitat científica. 
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3. POTENCIAR EL TURISME PESQUER I LA PESCATURISME. 

 
3.1. Dissenyar la pesca-turisme com un element complementari però no substitutori de l’activitat 

pesquera. 
 

• Potenciar el seu paper com element de comunicació i difusió de la pesca per posar en valor l’activitat, 
la professió i el producte de venta. 

• Aplicar amb criteris que no desnaturalitzin la feina del sector. 
• Desenvolupar una adequada regulació dels espais dintre del port que permetin el correcte 

desenvolupament del pesca-turisme. 
 
 

3.2. Potenciar no només la pesca-turisme sinó el turisme pesquer en general. 
 

3.3. Possibilitat de desestacionaltzar el turisme pesquer més enllà de la temporada alta. 
 
 

4. APROFUNDIR EN LA DIMENSIÓ CULTURAL DELS PORTS I DE LA PESCA. 
 

 
4.1 Potenciar la valorització de la cultura marinera i de la feina dels pescadors. 

 
4.2 Identificar les peculiaritats de les pesca en cada zona per potenciar-ne les activitats. 
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3.2.6 Sector Tècnic  

 

A) Debilitats 
 
D’entre les debilitats detectades al sector tècnic pels agents consultats, s’identifiquen les següents: 
 
  
Poc desenvolupament industrials als ports de la Generalitat. 
 
Poca ajuda de l’administració i desavantatges competitives de les empreses industrial nàutiques respecte a la 
resta de països europeus.  
 
Indústria auxiliar subcontractada atomitzada i concentrada en nuclis industrials. 
 
Limitacions de capacitat per treballar amb grans eslores. 
 
Dificultat per exportar el model d’hivernada de megaiots de Barcelona a altres ports de la Generalitat per les 
necessitats tècniques i les capacitats de la indústria. 
 
 

B) Amenaces 
 
Com a amenaces percebudes pels agents destaquen les següents: 
 
 
Les crisis econòmiques redueixen la demanda d’amarradors. 
 
La reducció de la flota pesquera. 
 
Esplanades no legals d’hivernada d’embarcacions que fan competència al sector. 
 
Les cadenes productives requereixen de centralització per millorar l’eficiència. 
 
 

C) Fortaleses  
 
En quant a les principals fortaleses identificades pels agent, es poden destacar les següents:  
 
 
La indústria nàutica és fonamental per la dinamització econòmica dels ports. 
 
És una industria avesada a la reinversió en r+d+i. 
 
Genera ocupació de qualitat amb alts nivells formatius. 
 
Les empreses tendeixen a oferir serveis integrals 360º. 
 
Oferta de serveis de qualitat reconeguts internacionalment. 
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D) Oportunitats  

 
Els agents consultats han identificat com a oportunitats del sector els següents aspectes: 
 
 
Hi ha potencial per desenvolupar varadors per embarcacions de petita i mitjana eslora. 
 
El creixement del sector dels megaiots pot estimular la indústria de repair&refit auxiliar. 
 
Potencial creixement de Catalunya com a zona d’hivernada de megaiots. 
 
Fires internacionals de promoció del sector. 
 
Potencial mercat francès i millora de la competitivitat de les empreses catalanes. 
 
Mercat cada vegada més global. 
 

 
 

E) Línies de treball 
 
Com a conclusions d’aquesta diagnosi de síntesi, les línies de treball identificades en el procés participatiu a 
nivell del sector tècnic del sistema portuari català han estat les següents: 
 
 

1. DISSENYAR ESTRATÈGIES ACTIVES PEL SECTOR INDUSTRIAL 
 

• Definir una estratègia per liderar el repair&refit d’embarcacions nàutiques de totes les eslores basada 
en l’atracció d’inversió estrangera i uns serveis capdavanters per proximitat amb les bases nàutiques 
més importants de la mediterrània. 

• L’especialització de les drassanes de Ports de la Generalitat pot tenir cabuda en les cadenes 
productives de funcionament centralitzat. 

• Millorar la eficàcia en el control de la qualitat dels serveis i instal·lacions de varadors. 
• Potenciar zones d’hivernada per a megaiots mitjançant incentius i paquets de serveis per a potenciar 

les activitats de repair&refit associades. 
• Homologar la oferta de serveis que s’ofereix des dels varadors i promoure mecanismes de qualificació. 
• Donar representativitat el sector industrial en els òrgans consultius de l’administració portuària.  
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3.3 Anàlisi DAFO del Sistema Portuari Català 

L’anàlisi DAFO del sistema portuari esdevé necessari com a punt de partida de l’anàlisi del model actual. A 
partir dels resultats de les consultes participatives i d’un posterior anàlisi, s’ha realitzat una diagnosi de la 
situació actual del sistema portuari català. Per tal de conèixer la situació real del sistema portuari català i 
planejar l’estratègia de futur, es presenta a continuació un anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats) que té per objectiu descriure les característiques internes (debilitats i fortaleses) i analitzar la 
situació externa (amenaces i oportunitats) dels ports de Catalunya, per poder complir en un futur amb la visió 
definida al capítol anterior.  

S’han elaborat unes matrius DAFO “generals” del sistema portuari català, que fan referència principalment als 
aspectes de governança, transparència i innovació, i unes altres matrius DAFO específiques per cada àmbit 
portuari analitzat (nàutic/esportiu, pesquer, turístic i creuers, comercial, tècnic, i sinèrgia port/territori). 

 

3.3.1 DAFO general 

El sistema portuari pivota, de forma genèrica, sobre tres conceptes de gestió: la governança, la transparència i 
la innovació. Aquests tres conceptes interaccionen entre ells ja que d’una banda, la governança determina les 
polítiques i les pràctiques que més s’adeqüen al conjunt de processos i als interessos dels actors que participen 
de l’activitat portuària i, d’altra banda, la transparència i la innovació contribueixen a la millora de la gestió. 
Efectivament, els nous models de governança han de facilitar la transparència en la gestió i la rendició de 
comptes per una banda i el desenvolupament d’iniciatives innovadores per l’altra; les mesures de 
transparència afavoreixen l’accessibilitat a dades del sistema que contribueixen a la millora de la gestió, a 
crear un entorn obert que faciliti la innovació en processos, tecnologies i serveis i a la creació de plataformes 
per al desenvolupament de nous serveis innovadors; i la innovació, per la seva banda, ha de ser una component 
bàsica dels models de governança i ajudar a la implementació de noves mesures de transparència. Així dons, la 
definició d’una metodologia per a la gestió de la innovació i les polítiques “open data” i de foment de la 
transparència seran també objecte del nou Pla de Ports 

A continuació es presenta l’anàlisi DAFO dels tres components claus en matèria de gestió: 
 

• Anàlisi DAFO de Governança 
 

 Negatiu Positiu 

In
te

rn
 

DEBILITATS 
• Gestió bicèfala del sistema: Direcció General 

de Transports i Ports de la Generalitat 
• Inexistència d’un sistema integrat d’indicadors 

de gestió 
• Espais de diàleg entre administració portuària i 

gestors poc desenvolupats. 
• Insuficient manteniment de les instal·lacions 

en el tram final de les concessions 
• Escàs interès de les activitats portuàries a 

l’entorn urbà. 
• Cogestió estacional 

 
 

FORTALESES 
• Sistema molt desenvolupat, tant pel que fa al 

nombre d’infraestructures com a la seva distribució 
territorial. 

• La maduresa de les infraestructures permet 
concentrar-se en l’estratègia, la millora dels 
serveis i la gestió 

• La gestió de la Generalitat es valora positivament. 
• Potencial turístic del país- hinterland europeu 
• Oferta variada de serveis 
• Oferta formativa important. 
• No existeixen grans friccions entre els diferents 

sectors. 
• Associacionisme nàutic–esportiu molt desenvolupat 
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Ex
te

rn
 

AMENACES 
• Poques empreses gestores i d’escassa dimensió 
• Insuficient participació dels actors en la presa 

de decisions 
• Connexions viàries i ferroviàries insuficients. 
• Poca col·laboració entre gestors 

d’instal·lacions 
• Canvi climàtic: afectació sobre les 

instal·lacions, entorn marí i platges 
• Percepció social del sector: elitista i 

mediambientalment poc sostenible 
• Limitació d’accés d’embarcacions. 
• Impacte paisatgístic de les infraestructures 

OPORTUNITATS 
• Nous perfils de gestors amb més capacitat de gestió 

i d’inversió 
• Interconnectivitat portuària 
• Creació de plataformes comunes d’oferta de serveis 
• Cartes de serveis de totes les instal·lacions 
• Desenvolupament de l’administració electrònica i 

de les TIC 
• Desenvolupament d’un sistema d’indicadors de 

gestió 
• Noves àrees de creixement potencial: turisme 

pesquer, sector de xàrters, creuers,  
repair&refit,etc...  

• Reconversió d’espais portuaris infrautilitzats. 
• Caducitat de concessions i tramitació de nous títols 
• Entorn segur front a conflictivitat 
• Nova Llei de Ports 
• Polítiques d’adaptació al canvi climàtic.  

 

 
 

• Anàlisi DAFO de Transparència 
 

 Negatiu Positiu 

In
te

rn
 

DEBILITATS 
• Compliment parcial dels criteris elaborats per 

Transparència Internacional España en 
matèria d’informació sobre càrrecs, personal i 
retribucions; planificació, organització i 
patrimoni; informació sobre els òrgans de 
govern i legislatius; característiques de la 
pàgina web, informació comptable i 
pressupostària, ingressos, despeses i deutes; 
convenis i subvencions, subministradors i 
despeses dels serveis; informació sobre 
licitacions d’obres públiques i urbanisme i 
obres d’infraestructura 

• Deficiències en la publicació d’informació 
relativa a participació dels agents 

FORTALESES 
• Compliment total dels criteris elaborats per 

Transparència Internacional España en matèria de 
contractacions i visibilitat, canals i 
característiques d’accés a la informació pública 

• Utilitat de la pàgina web: informació accessible, 
correctament identificada 

• Catalunya és capdavantera en matèria de 
transparència segons Transparència Internacional 
España 

• Les deficiències detectades són fàcilment 
esmenables 

Ex
te

rn
 

AMENACES 
• Increment de l’exigència per part de 

Transparència Internacional España en el futur 
• Increment del número de documents 

formalitzats per Ports de la Generalitat que 
s’haurien de publicar 

• Gestió poc àgil de les publicacions 

OPORTUNITATS 
• Possibilitat de millorar el procés de publicació de 

documents i l’aspecte i usabilitat del web en 
general gràcies a la innovació tecnològica 

• Possibilitat de reestructurar el Portal de 
Transparència de Ports de la Generalitat 

• Futurs requisits legals a implementar sobre les 
obligacions dels concessionaris en matèria de 
transparència 
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• Anàlisi DAFO d’Innovació 

 
 Negatiu Positiu 

In
te

rn
 

DEBILITATS 
• Mancança d’un organisme específic dins de la 

Direcció General de Transports o de Ports de 
la Generalitat 

• Dificultats degudes a la coexistència de noves 
tecnologies amb les existents 

• Recuperació de la inversió a llarg termini 
• Reticència de canvis 

FORTALESES 
• Sistema molt desenvolupat, tant pel que fa al 

nombre d’infraestructures com a la seva 
distribució territorial 

• Catalunya amb reconeixement mundial com a pol 
d’innovació en alguns sectors 

Ex
te

rn
 

AMENACES 
• Valorització de les activitats tradicionals 
• Manca d’esperit innovador 
• Finançament i recursos limitats 

OPORTUNITATS 
• Noves àrees de potencial creixement: turisme 

pesquer, lloguer d’embarcacions, etc. 
• Sinergies amb altres sectors innovadors 
• Desenvolupament de noves tecnologies 
• Col·laboració amb empreses externes per a 

obtenir nous productes i finançament per part 
dels projectes 

• Impuls de la formació, la investigació i la 
tecnologia en l’àmbit portuari 

 

3.3.2 DAFO per àmbits portuaris 

Pel que fa a la gestió i a l’explotació del sistema portuari, aquest s’ha dividit en els següents àmbits portuaris: 
nàutic/esportiu, pesquer, turístic i creuers, comercial, tècnic i sinergia port-territori. L’anàlisi DAFO de cada 
un dels àmbits portuaris permet identificar les limitacions i les àrees de millora per generar avantatges en un 
futur. 

• Anàlisi DAFO del sector Nàutic/esportiu 
 

 Negatiu Positiu 

In
te

rn
 

DEBILITATS 
• Empreses de menor dimensió que la dels 

competidors europeus 
• Insuficient competència entre gestors 

potencials 
• Baixa pràctica social de la nàutica 
• Índex d’activitat associat al perfil d’usuari 

nàutic baix.  
• Utilització temporal de l’espai (cogestió 

estacional) 
• Poca oferta de lloguer d’embarcacions 
• Insuficient diversitat en els serveis i serveis 

bàsics no sempre satisfets 
• Diferents condicionants climàtics al llarg de 

la costa catalana 
• Alta dependència de la demanda local.  
• Falta d’indicadors útils de gestió i 

d’informació estadística  
• Envelliment dels usuaris i manca de relleu 

generacional 
• Els sistema de contractació de serveis no és 

àgil ni eficaç 
• Impactes ambientals associats a les activitats 

nàutiques – esportives 
• Percepció elitista del sector. 

FORTALESES 
• Associacionisme nàutic-esportiu molt desenvolupat 
• Clima privilegiat 
• Molts quilòmetres de costa 
• Projecció internacional en el món de les regates 

(medalles olímpiques, Copa Amèrica, Volvo Ocean 
Race, etc) 

• Catalunya es marca turística reconeguda 
internacionalment. Atracció turística 

• Bones infraestructures i ben distribuïdes al llarg de 
la costa 

• Oferta de formació nàutica potent. 
• Implantació de sistemes de gestió ambiental als 

ports esportius 
• Preus competitius en el sector dels mega-iots 
• El sector nàutic genera ocupació 
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AMENACES 
• Crítica des dels sectors mediambientalistes 
• Percepció social elitista del sector 
• Fiscalitat elevada 
• Manca d’una política de turisme nàutic 

orientada a les necessitats del mercat. 
• Disminució del poder adquisitiu dels clients 

potencials 
• Disparitat de demanda en cada zona 

portuària 
• Poca adaptació dels ports als augments 

d’eslores 
• Conflicte amb les activitats terciàries 

lúdiques ubicades als ports. 
 

OPORTUNITATS 
• Desenvolupament del subsector de lloguer 

d’embarcacions 
• Impulsar la mobilitat de la flota 
• Desenvolupament de noves tecnologies 
• Afavorir la competència i la professionalització de 

tot el personal 
• Promoció dels esports nàutics, de les escoles de 

vela i dels centres d’oci nàutic 
• Fomentar les escoles de vela dins l’educació: 

“Setmana blava” 
• Potenciar la vinculació dels serveis nàutics amb les 

destinacions turístiques. Captació de turisme 
nàutic 

• Captació de flota estrangera. 
• Hivernada i manteniment de grans eslores.  
• Adaptació del mercat als nous hàbits de consum de 

les noves generacions. Diversificació de serveis. 
• Fomentar l’ús de marines seques com a mesura de 

lluita contra l’estacionalitat del sector 
• Categorització dels ports en funció dels serveis 

que presten 
• Potenciar la integració port-ciutat 
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Anàlisi DAFO del sector Pesquer 

 
 Negatiu Positiu 

In
te

rn
 

DEBILITATS 
• Model de pesca poc sostenible a llarg termini  
• Dispersió en el sector 
• Costos d’explotació elevats que no es veuen 

acompanyats per una valorització del peix 
• Manca de relleu generacional 
• Dàrsenes pesqueres infrautilitzades 
• Falta de consens en els models de 

cogeneració pesquera  
• Manca de mesures de potenciació de 

l’aqüicultura 
• Alt percentatge de peix consumit a Catalunya 

importat 
• Dificultats per la pesca-turisme 
• Impactes ambientals associats a l’activitat 

pesquera 
• Gestió de residus difícil  

FORTALESES 
• Experiència del sector en totes les modalitats de 

pesca i tipus de pesqueria 
• Demanda forta i sostinguda que garanteix la 

comercialització dels productes 
• Alta qualitat dels productes i productes de gran 

valor comercial d’aquells que s’han fet 
campanyes de promoció com la gamba de 
Palamós, les anxoves de l’Escala, la tonyina 
vermella de l’Ametlla, etc. 

• Interès del turisme per redescobrir valors 
ambientals i tradicions culturals com la pesca 

• Associacionisme del sector  
• Fort arrelament social, tant a nivell històric com 

territorial. Moltes viles marineres i ports es van 
constituir per assentaments de pescadors 

• Gran acceptació del sector a nivell de mitjans de 
comunicació 

Ex
te

rn
 

AMENACES 
• Irrupció d’altres flotes en caladors en el que 

abans la flota tenia presència quasi única 
• Esgotament dels recursos disponibles per la 

contaminació marina, especialment per 
microplàstics, residus i sobreexplotació 
d’alguns caladors 

• Augment previsible del preu dels 
combustibles 

• Normativa cada cop més restrictiva 
• Normativa comuna en tots els sectors 

pesquers del Mediterrani 
• El·litització en l’accés al mercat del peix 

fresc 
• Elevada competència degut a l’entrada de 

peix de mercats exteriors 
• Reducció d’ajuts estatals i de subvencions al 

sector 
• Reducció de la flota amb menys ocupació 
• Afectació del canvi climàtic al sector  

OPORTUNITATS 
• Possibilitat de pesca en aigües internacionals 
• Desenvolupament d’un programa d’optimització 

de la capacitat pesquera als recursos disponibles 
• Firma de nous acords en caladors no explotats per 

països tercers 
• Oferir recursos formatius atractius per atraure 

nous col·lectius al sector 
• Foment d’una major presència de la dona en el 

sector 
• Aprofitament tecnològic 
• Recerca de nous recursos marins i/o sistemes de 

pesca més sostenibles ambiental i 
econòmicament. 

• Col·laboració amb investigadors científics per a 
obtenir nous productes i assegurar la sostenibilitat 
del model 

• Potenciació de la pesca-turisme com a activitat 
complementària a la principal 

• Valorització del peix de proximitat i de marca 
• Diversificació i millora dels sistemes de 

comercialització. 
• Possibilitat d’introduir identificacions 

geogràfiques protegides 
• Nous combustibles o fonts d’energia més 

sostenibles. 
• Increment dels sistemes de valorització de 

residus. 
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• Anàlisi DAFO del sector turístic i creuers 

 
 Negatiu Positiu 

In
te

rn
 

DEBILITATS 
• Insuficient oferta de serveis en alguns ports 
• Sector de creuers concentrat al port de 

Barcelona 
• Excessiva burocràcia 
• Potencial del sector desaprofitat per les 

marques turístiques 
• Les distàncies curtes entre ports consecutius 

dificulten les escales de creuers grans 
• Elevada ocupació espacials dels creuers front 

a baix volum de negoci a nivell portuari 
• L’estacionalitat del sector genera pics 

d’ocupació i colls d’ampolla en les 
infraestructures. Congestió estacional. 

• Impactes ambientals associats (contaminació 
d’aigües, generació de residus, contaminació 
atmosfèrica,...) 

FORTALESES 
• Infraestructures portuàries desenvolupades, 

atractives i adaptades a les dimensions dels 
vaixells 

• Barcelona i Catalunya són una marca turística 
reconeguda internacionalment 

• Creixent interès del turisme sostenible en 
contacte amb la naturalesa. 

• Actualització i desenvolupament continu dins del 
sector  

• Posició capdavantera en el sector dins l’Estat 
• Impacte econòmic i social positiu en el territori 
• Barcelona és la primera potència creuerísta 

d’Europa 
• Bona promoció del sector 
• El sector té un públic fidel amb una despesa 

mitjana per creuerista elevada 
• Catalunya és un destí atractiu pel xàrter de grans 

eslores  

Ex
te

rn
 

AMENACES 
• Creixement exponencial del mercat asiàtic en 

la indústria dels creuers 
• Mercat amb gran competència en el 

Mediterrani 
• Saturació turística de Barcelona  
• Estacionalitat de la demanda 
• Imatge turística  i mediambiental deteriorada 

pel recent auge del sector 
• Possibles tensions amb els municipis 
• Insostenibilitat del model de turisme de 

masses 
• Catalunya no és destinació pels gestors de 

rutes organitzades de xàrter 

OPORTUNITATS 
• Mercat de creuers del Mediterrani madur  
• Majors col·laboracions entre el port i les 

destinacions turístiques 
• Promocionar els Ports de la Generalitat com a 

mercat alternatiu a les grans destinacions 
• Aprofitar la demanda del sector per potenciar-lo 

com a motor de creixement i ocupació 
• Canvi del model energètic. 
• Dissenyar estratègies per descentralitzar la oferta 

turística 
• Promoció dels ports turn around 
• Networking entre operadors, ports i agents 

turístics per a evitar fragmentació del sector 
• Promoció del turisme organitzat de xàrter 
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• Anàlisi DAFO del sector Comercial 

 
 Negatiu Positiu 
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DEBILITATS 
• Connexions viàries i ferroviàries limitades 
• Limitació de calats en alguns dels ports 
• Manca de coneixement d’alguns ports en el 

teixit empresarial 
• Manca de desenvolupament del Corredor 

Mediterrani 
• Mercat dels consignataris sobredimensionat 
• Captació de trànsit limitada per la poca 

flexibilitat tarifària 
• Escassa col·laboració entre els ports de la 

Generalitat i els ports de Tarragona i 
Barcelona 

• Falta d’estratègia comuna entre els ports de 
Barcelona i Tarragona que afecta a la 
competitivitat. 

• Baixos nivells d’activitats que dificulten 
l’autofinançament dels serveis portuaris en 
els ports comercials de Ports de la 
Generalitat 

• Poc control sobre els operaris aliens a les 
instal·lacions dels ports 

• Impactes ambientals associats a les activitats 
comercials i de gestió de les mercaderies. 

FORTALESES 
• Bona xarxa de nuclis logístics repartits en el 

territori 
• Infraestructures portuàries adequades 
• Creixement sostingut de l’activitat als ports de 

Barcelona i Tarragona 
• Els ports de Catalunya són estratègics per a les 

grans cadenes logístiques 
• Bona posició estratègica en al ruta euroasiàtica. 
• Catalunya és un territori dinàmic que necessita els 

ports comercials per connectar les empreses amb 
els seus mercats 

• L’àrea de Barcelona és la regió més exportadora 
de l’Estat Espanyol 

• Catalunya és la porta marítima d’Aragó, la Rioja, 
el sud de França i Madrid 

• Personal portuari qualificat i amb bons graus 
d’especialització. 

Ex
te

rn
 

AMENACES 
• Globalització econòmica i conseqüent 

augment de la competència 
• Conflictivitat laboral lligada a les polítiques 

europees de liberalització de serveis 
• Dimensions creixents dels vaixells 
• Desinterès dels grups inversors pels ports 

mitjans 
• Canvi del model energètic 
• Poca aposta pel sector privat per els ports de 

la Generalitat 
• Alta dependència econòmica d’alguns ports a 

poques activitats portuàries. 
• Corporativisme entre operadors 
• La rendibilitat dels ports mitjans és cada 

vegada menor 
• Competència entre els ports principals sense 

una estratègia comuna 
• Legislació europea que penalitza les 

companyies que operen amb fuel 
• El sector e-commerce està canviant els 

patrons de consum 

OPORTUNITATS 
• Possibilitat d’atracció de capital estranger 
• Disminuir els temps d’operativa amb recursos 

tecnològics 
• Sector estretament lligat a la situació econòmica 

del país, en la qual es preveuen millores durant els 
pròxims anys 

• Col·laboració entre ports per complementar-se 
distribuint l’oferta 

• Disponibilitat de terreny per explotar 
• Augment continuat del sector logístic 
• Hinterland dinàmic del Port de Palamós 
• Capacitat de creixement dels ports comercials de 

la Generalitat sense grans inversions associades. 
• Impulsar la presència de serveis duaners de sanitat 

als ports comercials de la Generalitat 
• Desenvolupament del corredor mediterrani i de les 

connexions ferroportuaries. 
• Aprofitar la jerarquització dels ports de Catalunya 
• Canvi de tendència cap als Smart Port  
• Possibilitat de reconvertir algunes de les dàrsenes 

comercials infrautilitzades per a altres activitats 
portuàries 

• Noves tendències associades a l’e-commerce 
• Liberalització dels serveis portuaris 
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• Anàlisi DAFO del sector Tècnic 

 
 Negatiu Positiu 

In
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rn
 

DEBILITATS 
• Poc corporativisme dins el sector 
• Escassa promoció 
• Elevada competència dels països asiàtics 
• Mancança d’inversors estrangers 
• Distribució de serveis desigual al llarg de la 

costa  
• Limitacions per a donar servei a 

embarcacions de gran eslora  
• Indústria auxiliar subcontractada i 

atomitzada 
• Poca oferta d’instal·lacions aptes per a 

embarcacions multi-casc  
• Impactes ambientals associats a les activitats 

del sector tècnic 

FORTALESES 
• Elevada rendibilitat dels escars 
• Generació d’ocupació de qualitat amb alts nivells 

formatius 
• Oferta de serveis de qualitat reconeguts 

internacionalment 
• Tendència de les empreses a oferir serveis 360º 
• Estructura de costos laborals competitiva en 

comparació amb la resta de països europeus dels 
voltants 

• Disponibilitat de centres tecnològics de primer 
nivell al servei de la indústria 

• Bones comunicacions  
• Disponibilitat de proveïdors de serveis amb ampla 

experiència i reconeixement  

Ex
te

rn
 

AMENACES 
• Estancament del sector de drassanes  
• Manca de control en l’oferta d’esplanades 

d’hivernada fora dels recintes portuaris 
d’embarcacions que fan competència al 
sector 

• Reducció de la flota i conseqüent reducció de 
les reparacions 

• Adquisició dels materials en el mercat 
exterior.  

OPORTUNITATS 
• Millorar l’optimització dels espais i potenciar la 

millora tecnològica del sector 
• Creació de zones d’hivernada en zones portuàries 

amb baix índex d’ocupació  
• Aprofitament de les instal·lacions per impartir 

formació especialitzada en el sector 
• Col·laboració entre ports per complementar-se 

distribuint l’oferta 
• Reparació de iots 
• Atracció d’inversió estrangera 
• Aposta pel r+d+i  
• Promocionar el sector en fires internacionals 
• Potenciar les zones d’hivernada per al sector de 

les grans eslores. 
• Possibilitat d’accés de les empreses a programes 

de formació cofinançats 
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• Anàlisi DAFO del sector Sinergia Port-Territori 

 
 Negatiu Positiu 
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DEBILITATS 
• Escàs interès per part de la ciutadania en la 

vida portuària. 
• Poca diversificació de servei destinats a la 

ciutadania en general. 
• Pocs mecanismes per a formació en l’àmbit 

portuari.  
• Escassa connexió d’algunes instal·lacions  

portuàries amb l’entorn urbà. 
• Tensions entre activitats en alguns ports.   
• Manca de connexió entre activitats 

portuàries i municipals 
• Percepció dels ports com espais elitistes, 

excloents i tancats. 

FORTALESES 
• Infraestructures amb capacitat suficient per dur a 

terme activitats comunes. 
• Espais d’integració molt desenvolupats i ben 

resolts. 
• Negocis locals amb possibilitat d’aprofitar els 

serveis del port 
• Visió social positiva dels valors naturals i de 

diversitat litoral 
• Foment de noves activitats d’apropament de la 

població. 
• Visió compartida pels agents de reforçar les 

sinergies port-territori. 

Ex
te

rn
 

AMENACES 
• Interferències de les activitats socials en 

l’operativitat portuària 
• Garantir la compatibilitat entre seguretat i 

lliure accessibilitat 
• Consideració dels ports, per part d’alguns 

municipis, com a equipaments municipals i 
no com a infraestructures al servei 
d’activitats econòmiques i esportives  

• Tensions entre les diferents activitats que 
coexisteixen. 

OPORTUNITATS 
• Oferir recursos formatius atractius per fomentar la 

mà d’obra portuària de qualitat  
• Aprofitament del marc normatiu per millorar 

l’accessibilitat als espais públics. 
• Potenciar les campanyes dirigides a apropar la vida 

portuària a la ciutadania (portes obertes, visites, 
campanyes institucionals, etc...) 

• Fomentar la cooperació entre ciutats portuàries  
• Increment de l’oferta  de serveis complementaris 

vinculats a l’activitat portuària i oberts a la 
ciutadania. 

• Promocionar el peix de proximitat en els 
restaurants costers. 

• Promocionar activitats que compensin la demanda 
estacional de les marines. 

• Impulsar fórmules col·laboratives amb els serveis i 
la indústria del territori per atraure clients. 

• Estudiar fórmules habitacionals lligades a activitats 
portuàries.  

 

3.4 Prognosi Estratègica de l’Activitat Futura 

En base a l’evolució en els darrers anys dels diferents sectors d’activitat portuària a Catalunya i a una 
aproximació a les previsions de futur, en aquest capítol s’extreuen una sèrie de conclusions per a cadascun 
dels àmbits portuaris que permeten orientar la presa de decisions de cara a la implementació del Pla de Ports. 
Aquesta prognosi estratègica esdevé per tant essencial alhora d’identificar les línies d’actuació per a la 
consecució d’objectius. No obstant tota previsió de futur es pot veure afectada per diferents escenaris  que 
poden variar en funció, no tan sols del context extern econòmic, social i ambiental en el que es desenvolupin 
sinó també del resultat de la implementació de les pròpies línies d’actuació del pla. En aquest sentit el Pla 
pretén crear mecanismes d’anàlisis i revisió de les previsions d’evolució del sector per a generar la necessària 
simbiosi entre les polítiques portuàries aplicades i el seu efecte en termes d’evolució. D’aquesta manera es 
preveu que les conclusions extretes en aquest apartat es puguin anar adequant a la realitat d’evolució cada 
quatre anys atès que el propi pla determina la seva revisió amb aquesta periodicitat. 
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3.4.1 Sector comercial 

Durant el període de vigència de l’anterior Pla de Ports 2007-2015, els ports comercials de Catalunya en el seu 
conjunt han patit una progressiva davallada en el tràfic de mercaderies atribuïble a la crisi econòmica i, en 
especial, a la seva manifestació en el sector de la construcció. Aquesta davallada, amb algunes excepcions, es 
manté l’any 2016 (veure Figura 5). Una part significativa d’aquest descens de tràfic cal atribuir-la a la 
finalització de l’activitat al port industrial de Vallcarca l’any 2012. 

 

 
 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mercaderies carregades (t) 1.627.878 1.388.204 1.454.236 1.866.780 1.775.926 1.157.349 761.292 1.311.651 1.373.788 1.108.562 

Mercaderies descarregades (t) 686.454 506.784 394.727 265.620 361.406 268.147 213.705 252.959 237.592 219.897 

Figura 5. Evolució de la càrrega de mercaderies en els ports gestionats per Ports de la Generalitat. Font: Anuari 
estadístic Ports de la Generalitat. 

 

Si s’observa el comportament de cadascun dels ports en descàrrega i en càrrega de mercaderies (Figura 6 i 
Figura 7 respectivament), es veu que aquest ha estat desigual: 

• El port de Palamós atura la seva davallada l’any 2015, tendència que es consolida l’any 2016 amb una 
certa recuperació. 

• El port de Vilanova i la Geltrú ha patit un progressiu descens de tràfic en els darrers anys, amb 
oscil·lacions anuals significatives degut a que en funció de l’interès del principal operador, el trànsit es 
mou entre aquest port i el de Barcelona. El 2016 aquest port ha mostrat una notable recuperació. 

• El port d’Alcanar mostra una bona tendència malgrat algunes oscil·lacions molt significatives 
atribuïbles a la seva especialització. Cal destacar la importància relativa d’aquest port en la xifra 
global de tràfic dels ports de la Generalitat i la previsió d’increment per la recuperació de la industria 
cimentera. 

• El port de Sant Carles de la Ràpita també mostra importants oscil·lacions anuals en el conjunt de la 
mostra analitzada però sempre movent-se dins d’uns volums de trànsits molt reduïts que aconsellarien 
valorar la possibilitat de dedicar l’espai a activitats amb major valor afegit traslladant l’activitat al 
port d’Alcanar, ubicat a menys de 10 km, que disposa d’infraestructures adequades, millors condicions 
operatives i millors connexions, a més de suficient capacitat per poder acollir tota l’activitat del port 
de Sant Carles i els potencials creixements de trànsits.  
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Mercaderies descarregades: 

          Ports 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gestió Directa                     

Palamós 340.960 321.642 141.088 170.256 190.955 144.315 143.812 120.377 105.842 105.345 

Vilanova i la Geltrú 153.169 58.574 35.252 28.889 45.947 20.637 15.414 17.266 15.860 33.107 

Sant Carles de la Ràpita 19.745 5.899 13.372 9.152 15.537 3.074 5.380 7.807 6.744 1.336 

Industrials 
         

  

Vallcarca 0 6.155 0 0 0 0 0 0 0 0  

Alcanar 172.580 114.514 205.015 57.323 108.967 100.121 49.099 107.509 109.146 80.109 

Figura 6. Evolució de les mercaderies descarregades. Font: Anuari estadístic Ports de la Generalitat. 
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Mercaderies carregades: 

          Ports 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gestió Directa                     

Palamós 10.980 29.523 32.510 38.570 40.992 72.366 116.307 93.090 35.041 41.086 

Vilanova i la Geltrú 105.271 231.446 364.723 379.836 328.337 227.059 418.512 131.258 285.336 151.899 

Sant Carles de la Ràpita 3.900 7.629 5.955 6.203 2.526 5.383 4.641 8.343 13.132 9.489 

Industrials 

          Vallcarca 15.800 14.657 50048 198765 173091 60.952 0 0 0 0 

Alcanar 1.491.927 1.101.949 1.001.000 1.243.406 1.230.980 791.589 221.832 1.078.960 1.040.279 906.088 

Figura 7. Evolució de les mercaderies carregades. Font: Anuari estadístic Ports de la Generalitat. 

 

 

 

Pel que fa als ports de Barcelona i Tarragona, aquests també han viscut una progressiva davallada en el seu 
tràfic en els anys de la crisi econòmica, però des de l’any 2014 la tendència ha començat a invertir-se amb 
l’excepció de l’any 2016 on Tarragona va patir una lleugera caiguda (Figura 8). 
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Figura 8. Evolució de la càrrega de mercaderies comercials i industrials als Ports de Barcelona i Tarragona. Font: 

Autoritat Portuària de Barcelona i Autoritat Portuària de Tarragona. 

 

La recuperació econòmica fa preveure una tendència general a l’alça en els tràfics comercials. Segons 
l’Informe Anual de l’Economia Catalana elaborat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya, l’any 2016 el PIB català va créixer un 3,6 % i es va enfilar fins als 223.629 M€, 
prop de set mil milions més que el valor màxim de la sèrie històrica, registrat el 2008 (216.922 M€). Tal i com 
ja va succeir el 2015, l’any 2016 el creixement de Catalunya va ser superior al del conjunt de l’Estat (3,2%) i, 
en major mesura, al de la zona euro (1,8%). 

Pel que fa al 2017 el PIB català va continuar creixent per sobre de la majoria d’economies desenvolupades, 
amb un augment del 3,4 % d’acord amb els indicadors de conjuntura elaborats pel Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i arribant fins als 234.651 M€. A l’igual 
que els anys anterior, l’any 2017 el creixement a Catalunya va ser superior al del conjunt de l’estat (3,1 %) i al 
de la zona euro (2,3%) Cal destacar que el superàvit comercial va arribar als 27.000 M€ (12,1% del PIB) el 2016 i 
als 28.630 M€ (12,2 % del PIB) el 2017 i ja és el tercer més elevat entre els països de la UE, i que les 
exportacions de béns i serveis mantenen els excel·lents registres dels darrers anys, amb un increment del 4,1% 
el 2016 i del 6,3% el 2017, elements que se’ns dubte incidiran positivament en l’activitat comercial dels ports 
catalans i empenyeran la seva activitat a l’alça. 

Pel que fa al 2018, les previsions pronostiquen una desacceleració del ritme de la economia en dins dècimes 
fins al 2,9 % del PIB ( Previsions macroeconòmiques Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya) , dada superior a les previstes per al conjunt de l’estat (2,6 % del PIB) i de la 
zona euro (2,3% del PIB) 

És de preveure que el desenvolupament i millora d’infraestructures i serveis estratègics en matèria logística 
arreu del país (corredor mediterrani, millora dels centres logístics modals i les seves connexions, liberalització 
de serveis ferroviaris, etc...) puguin generar increments d’activitat en les dàrsenes comercials de Ports de la 
Generalitat. També caldria considerar l’efecte positiu que tindria dotar de major flexibilitat les taxes 
portuàries, fet que sens dubte podria millorar la competitivitat dels esmentats ports comercials.  
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3.4.2 Sector Pesquer 

 

El sector pesquer ha viscut una reducció de la seva flota tal i com s’observa a les figures 9 i 10. Aquest fet és 
atribuïble bàsicament a les polítiques encaminades a la transformació de la flota  però també a la progressiva 
incorporació de la tecnologia que incrementa la potència de les embarcacions. Així mateix, els oficis vinculats 
directament a la pesca apareixen com a poc atractius per a les noves generacions, fet que provoca la manca de 
continuïtat en empreses familiars. Atesa la previsible consolidació d’aquesta tendència, cal continuar pensant 
en l’optimització de les instal·lacions i estudiar formes per tal de donar major valor afegit al peix garantint 
així el manteniment d’un sector primari bàsic en un país amb una cultura gastronòmica on el peix és un 
producte essencial i cada cop més reivindicat com a part de la dieta mediterrània.  

En aquest sentit caldrà valorar la distribució geogràfica de les llotges per tal de poder assolir un nombre 
suficient de compradors que en un sistema de subhasta a la baixa garanteixi uns preus adequats per a sostenir 
l’activitat. 

Així mateix des de la perspectiva de la innovació i la sostenibilitat caldrà progressar en l’ús de fonts d’energia 
menys contaminants i amb eficàcia i rendibilitat suficient per garantir una reducció de costos al sector. La 
innovació en utilització de combustibles alternatius com biodièsel, GNL, hidrogen o complements eòlics han 
d’ajudar a reduir els impactes ambientals i costos operacionals de l’activitat pesquera. També la millora en la 
eficiència dels motors i la optimització de les operacions pesqueres amb tècniques com el aprofitament de les 
corrents de fons o de les marees poden esdevenir útils per a reduir la demanda energètica.  

Una de les fórmules de donar valor afegit al peix és disposar d’un reglament de marca o denominacions que en 
garanteixi la qualitat, de la mateixa manera que altres productes com el vi han aconseguit la seva valoració. 
Els ports com a infraestructura podrien donar cabuda a aquestes entitats reguladores. A més d’acord amb el 
reglament de les llotges caldrà vetllar per la correcta traçabilitat del peix. 

D’altra banda la sinèrgia amb el turisme en la forma de pesca-turisme o turisme pesquer, sigui embarcant-se o 
no a embarcacions pesqueres, ajuda a donar a conèixer el producte tot i que fins el moment, en tractar-se de 
sortides subjectes a uns horaris i condicions estrictes, no hagin estat gaire nombroses.  Així mateix, caldrà 
parar especial atenció en les possibilitats de donar a conèixer el sector a traves de la gastronomia o de les 
visites a les instal·lacions amb iniciatives com els itineraris didàctics pels molls o programes de turisme com el 
de Viles Marineres. 

 

 
Figura 9. Evolució de les embarcacions de pesca. Font: Direcció General de Pesca i Afers Marins. 
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Figura 10. Evolució del nombre d’embarcacions de pesca. Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. 

 

Tot i que les embarcacions modernes són més grans i tenen un rendiment superior, això no es tradueix en un 
increment de captures, fet atribuïble a l’esgotament de caladors i a les vedes periòdiques (Figura 10). 

 

 
Figura 11. Evolució de les captures i recaptació econòmica. Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. 
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Malgrat aquestes realitats, el volum econòmic del sector pesquer no ha disminuït, ans el contrari, tendència 
que es preveu que continuï els propers anys (Figura 12 i Figura 13). 

 
Figura 12. Vendes a les llotges catalanes. Font: Direcció General de Pesca i Afers Marins. 

 
Figura 13. Preu mig respecte les dades totals de captures de la pesca a Catalunya. Font: Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 

Caldrà, però, estar molt atents a l’impacte del factor mediambiental sobre el futur de la pesca a la 
Mediterrània i, de forma molt especial, a la contaminació, a les conseqüències de l’escalfament global i a 
l’eficàcia de les polítiques comunitàries per a la preservació dels caladors. L’Estratègia del Mediterrani de la 
Comissió Europea pretén recuperar les poblacions de peixos a través de plans de gestió de pesca nacionals i 
internacionals, limitacions de captures, requisits mediambientals i cooperació multilateral per tal que tots els 
països riberencs respectin les mateixes regles de joc.  

L’any 2003 els estats de la Mediterrània varen signar una declaració en la que assentaren les bases per tal de 
millorar la recerca científica, protegir les zones vulnerables i limitar la pesca. A partir d’aquí, els estats de la 
UE varen reduir les seves flotes.  
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Sens dubte que aquesta estratègia ha esmorteït la davallada imparable de captures i en alguns àmbits ha estat 
coronada per l’èxit. Tanmateix, a l’espera de l’eficàcia del nou paquet de mesures, en cap cas poden 
plantejar-se escenaris de futur gaire optimistes i cal considerar que les mesures de restricció de les captures a 
curt termini tindran un impacte negatiu en el sector. 

 

 
 

Com a possibles escenaris de futur es consideren els següents: 

 

1.-Estabilització de captures i manteniment de la flota 

En base a l’evolució de les captures, no es pot considerar que es tracti d’un escenari plausible a curt termini, 
encara que sí que ho podria ser cap al final del període de vigència del Pla. És de preveure la continuació en la 
tendència de disminució de les captures i, en tot cas, la seva incerta recuperació a mig termini dependrà de 
l’eficàcia de les polítiques impulsades per la Unió Europea i de l’èxit de les polítiques de valorització del 
producte tals com la creació de marques. 
 

2.-Disminució de captures i reducció de la flota 

Es tracta de l’escenari més plausible d’acord amb la tendència observada els darrers anys i no es detecten 
signes que prevegin un canvi de dinàmica en els propers anys. Caldrà, però, estar molt atents a l’impacte a mig 
termini de les polítiques de la Unió Europea, i el seu efecte en la recuperació dels caladors. Aquest és un 
factor a tenir molt en compte en les successives revisions quadrianuals del Pla. I, com anteriorment s’ha 
comentat, aquest paquet de mesures cal preveure que a curt termini limitarà les captures. 
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És probable, com també s’observa en els cicles temporals analitzats, que es mantingui el valor de les captures 
com a conseqüència dels ajustos del mercat i la manca de correspondència entre oferta i demanda. En aquest 
escenari cobra mes importància , si cal, l’aprofundiment en la recerca de tècniques pesqueres i combustibles 
més eficients que puguin contrarestar, via costos operacionals, l’efecte negatiu de la reducció de flota. També 
aspectes com la millora dels sistemes de comercialització i l’increment del valor afegit del producte 
esdevindran claus per a millorar els resultats del sector. En tot cas, es dibuixa un escenari a curt termini en el 
que les dàrsenes pesqueres aniran oferint nous espais buits derivats de la disminució de la flota, espais que 
poden ser ocupats per activitats complementaries que poden derivar en ingressos addicionals al sector com les 
derivades de la pesca-turisme que apareix com una alternativa plausible i punt de trobada entre la demanda 
turística i l’experiència professional.  

 

 

Aquicultura 

El subsector de l’aqüicultura ha reduït considerablement la seva producció però mostra una certa tendència a 
la recuperació (Figura 14), i es preveu la seva consolidació futura en paral·lel al que s’observa a nivell del 
nostre entorn. És un sector molt sensible a l’impacte de l’escalfament global i en els propers anys en pot patir 
les conseqüències, pel que caldrà fer un seguiment acurat de la seva evolució i necessitat d’instal·lacions. 

 

Any 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tn. 5.870,14 6.185,36 5.819,36 6.112,76 5.972,21 6.236,58 4.811,46 5.953,56 6.031,34 6.102,09 

Euros 16.781.969 18.007.232 16.734.407 17.493.223 16.532.292 16.754.943 10.772.578 12.405.423 15.814.292 16.875.987 

Taula 1. Evolució de la producció aqüícola marina. Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 

 
Figura 14. Evolució de la producció aqüícola marina. Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. 
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3.4.3 Sector nàutic/esportiu 

El desenvolupament nàutic/esportiu del sector ve condicionat, entre d’altres elements, per la dificultat 
d’incrementar l’oferta d’amarraments en unes infraestructures amb elevat grau de maduresa que només 
permeten la reconversió, així com per la gran complexitat de crear-ne de noves o ampliar les existents per la 
dificultat de fer-les compatibles amb les exigències mediambientals. En conseqüència, i cara a l’estratègia 
futura, aquesta limitació fa inviable realitzar una prognosi d’evolució fiable en base a les dades de 
població/renda/afluència turística/embarcacions/oferta actual d’amarradors i la comparativa amb el nostre 
entorn geogràfic, tal i com es va fer dins d’un altre context en la planificació portuària precedent. 

Les dades de l’annex 5 posen de manifest que durant la vigència de l’anterior Pla de Ports s’ha produït un 
notable increment de la oferta d’amarradors. És especialment significatiu l’increment de l’oferta de les eslores 
més petites (<6m), que alhora són les que presenten un grau d’ocupació promig inferior per quant són les que 
permeten sistemes alternatius d’emmagatzematge en sec. S’observa així mateix una tendència al creixement 
de les eslores intermèdies (8m-12m) amb un increment de les mànegues i de les embarcacions grans (>15m), 
tendències que es preveu es consolidin. 

Un percentatge important de les embarcacions de petita eslora es podria emmagatzemar fora de l’aigua, 
cedint l’espai a aquelles embarcacions de major eslora que no poden optar a emmagatzematges alternatius. 
Tanmateix, aquesta visió és negada per alguns actors privats del sector per quant entenen que va contra la 
tradició nàutica esportiva a Catalunya i consideren que serà difícil dur-la a la pràctica. En qualsevol cas, serà 
el mercat així com l’opció de l’administració en els concursos futurs d’orientar en els ports la transició cap a 
eslores més grans qui determinarà l’oferta i la demanda de marines seques.  

De l’anàlisi dels darrers concursos de renovació de concessions a Catalunya, s’aprecia que la transició cap a 
eslores més grans es manifesta de forma feble (veure taules següents, que mostren l’oferta d’amarraments 
segons eslores en els ports de Cambrils, Sant Carles de la Ràpita, Blanes i Llançà: comparativa entre la situació 
anterior i posterior al concurs). Així, prenent com a referència per a l'anàlisi els ports esmentats, s’observa 
com a tendència general un moderat increment de l’oferta de les eslores més grans (>12m) en detriment de les 
eslores menors, amb l’excepció del port de Sant Carles de la Ràpita on s’ha mantingut la distribució 
d’amarratges tal i com estava anteriorment , tot i que, s’ha de considerar la presència la mateix port d’una 
nova dàrsena esportiva amb capacitat per a eslores majors.   

 

Port de Cambrils: 

 

SITUACIÓ 

 

ANTERIOR POSTERIOR 

6m<L<8m 0 3 

8m<L<10m 128 129 

10m<L<12m 106 99 

12m<L<15m 115 127 

15m<L<20m 56 63 

L>20m 21 21 

Taula 2. Oferta d’amarraments segons eslores en el port de Cambrils. Font: Club Nàutic Cambrils. 
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Port de Blanes: 

 

SITUACIÓ 

 

ANTERIOR POSTERIOR 

6m<L<8m 199 96 

8m<L<10m 61 69 

10m<L<12m 0 51 

12m<L<15m 19 50 

15m<L<20m 8 38 

L>20m 0 5 

Taula 3. Oferta d’amarraments segons eslores en el port de Blanes. Font: Club Vela Blanes. 

 

 

Port de Sant Carles de la Ràpita: 

 

SITUACIÓ 

 

ANTERIOR POSTERIOR 

6m<L<8m 337 337 

8m<L<10m 166 166 

10m<L<12m 75 75 

12m<L<15m 50 50 

15m<L<20m 30 30 

L>20m 0 0 

Taula 4. Oferta d’amarraments segons eslores en el port de Sant Carles de la Ràpita. Font: Club Nàutic Sant Carles de 
la Ràpita. 

 

 

Port de Llançà: 

 

SITUACIÓ 

 

ANTERIOR POSTERIOR 

6m<L<8m 100 100 

8m<L<10m 290 256 

10m<L<12m 62 99 

12m<L<15m 39 36 

15m<L<20m 7 9 

L>20m 0 0 

Taula 5. Oferta d’amarraments segons eslores en el port de Llançà. Font: Club Nàutic Llançà. 
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Pel que fa als nivells d’ocupació anual dels diferents ports esportius, durant el període de vigència del Pla de 
Ports 2007-2015 s’observa una disminució d’aquesta i per tant un increment de les places lliures, amb un 
comportament desigual segons les eslores, destacant el bon comportament de les petites i de les grans eslores 
(<6m i >20m) (Figura ). 

 

 
Figura 15. Evolució de l’ocupació d’amarradors (en percentatge) en els anys 2008, 2010 i 2014. Font: Direcció 

General de Transports i Mobilitat. 

 

Tanmateix, és convenient fer un anàlisi diferenciat entre les tres zones de Catalunya (Sud/Tarragona, 
Nord/Girona i Centre/Barcelona) per quant s’observen comportaments diferenciats que permeten extreure 
conclusions útils de futur, tal i com posen de manifest les dades incloses a l’Annex 6.  

De l’anàlisi de les dades de cadascun dels ports incloses en l’esmentat annex en resulten les següents 
conclusions, per a cadascuna de les zones: 

 

 

 

 

A) Ports de la zona Sud:  
 

Pel que fa a Tarragona, es tracta de la zona que presenta uns índexs d’ocupació inferiors i l’oferta 
d’amarraments supera la demanda existent, fet que és menys evident en les eslores més petites. Cal, però, 
tenir en compte que un ràpid increment de la demanda d’amarraments destinats a grans eslores podria 
col·lapsar ràpidament una oferta molt reduïda d’aquesta tipologia d’amarraments. La comparació entre els 
diferents ports posa de manifest situacions molt diverses, amb ports amb índexs d’ocupació propers al 100 % en 
tots els trams d’eslores i d’altres que no superen el 20 %. L’evolució de l’ocupació en els darrers anys evidencia 
tendències dispars però existeix marge per a cobrir la demanda. La zona gaudeix d’unes condicions 
climatològiques més favorables per a establir fórmules de desestacionalització. Així mateix, les marines seques 
poden esdevenir una alternativa de futur pel cas que calgui  adequar la distribució d’amarraments a la 
demanda de grans eslores. 
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B) Ports de la zona Nord:  

Pel que fa a la zona de Girona, les dades disponibles evidencien uns alts índexs d’ocupació en la majoria dels 
ports i, en general, la tendència en els darrers anys és positiva, assolint-se o ratllant-se la plena ocupació en 
molts d’ells. És igualment d’aplicació als ports de la zona la consideració en relació a la manca d’oferta de 
grans eslores. Un aspecte a tenir en compte és el de l’estacionalitat de la demanda que és especialment 
negatiu en les instal·lacions ubicades a la demarcació, atès que son les que reben major demanda de 
transeünts i serveis en temporada alta. Per contra, en temporada baixa, les condicions climatològiques 
dificulten els esforços dels gestors per trobar fórmules de desestacionalització i ,a més, qualsevol possible 
increment de la demanda en temporada baixa pot esdevenir un problema per cobrir les necessitats de 
demanda en temporada alta que també és la que aporta més volum d’ingressos. Fórmules per alliberar 
amarraments en temporada alta com marines seques o incentius econòmics poden esdevenir útils. 

 

C) Ports de la zona Centre:  

I en relació a la zona de Barcelona, destaquen els alts índexs generals d’ocupació de la gran part de les 
instal·lacions amb excepció d’algun ports. Pel que fa a l’estacionalitat de la demanda, les instal·lacions de la 
zona presenten índexs d’ocupació alts i més estables al llarg de l’any i per tant aquest efecte es menys 
problemàtic. 

 

En quant a les diferents tipologies d’embarcacions nàutiques (motor i vela), no s’observen canvis significatius 
en la seva distribució entre els anys 2008 i 2014, tal i com s’observa a la Figura 14. 

 
Figura 14. Distribució per tipus d’embarcacions nàutiques (motor i vela ) els anys 2008 i 2014. Font: Direcció General 

de Transports i Mobilitat. 

 

Pel que fa a la tendència del mercat, el sector nàutic esportiu ha estat fortament colpejat per la crisi 
econòmica, i les mesures adoptades per incentivar-lo han tingut efectes molt limitats. La tendència actual és 
d’una progressiva recuperació, molt lluny encara de la xifra de vendes d’abans de la crisi econòmica, tal i com 
s’observa en els gràfics següents sobre l’activitat del sector a nivell estatal (Figura 15 i Figura 18). 
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Figura 15. Evolució mensual del mercat d’embarcacions d’esbarjo a nivell estatal (en número d’embarcacions). Font: 

Asociación Nacional de Empresas Náuticas. 

 

 

 
Figura 18. Variació interanual del mercat d’embarcacions d’esbarjo a nivell estatal (en número d’embarcacions). Font: 

Asociación Nacional de Empresas Náuticas. 

 

 

 

Segmentació per mercats de les embarcacions d’esbarjo a nivell estatal: 
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Mercat 2007 2016 2017 

MOTOS D'AIGUA 508 376 524 

VAIXELLS A MOTOR 2.758 933 974 

PNEUMÀTICS PLEGABLES 312 161 192 

PNEUMÀTICS SEMIRRIGIDS 515 297 323 

VELA 416 140 138 

Totals 4.509 1.907 2.151 

Figura 19. Segmentació per mercats de les embarcacions d’esbarjo a nivell estatal. Font: Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas. 

 

 
Figura 16. Matriculació de les embarcacions d’esbarjo a nivell estatal. Font: Asociación Nacional de Empresas 

Náuticas. 
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Figura 17. Segmentació per eslores de les embarcacions d’esbarjo a nivell estatal (en número d’embarcacions). Font: 

Asociación Nacional de Empresas Náuticas. 

 

Com mostra la Figura , les motos d’aigua i els pneumàtics semirígids, progressivament adquireixen major 
protagonisme dins del mercat nàutic esportiu. 

Un capítol a part mereixen les noves formes que està adoptant l’activitat nàutica esportiva i que estan 
adquirint un protagonisme creixent. Així, com s’observa als gràfics següents (Figura 18, Figura 19 i Figura 20) el 
mercat d’embarcacions de lloguer gaudeix d’una gran fortalesa i la seva activitat, contràriament amb el que 
s’observa amb caràcter general en el sector, està superant de llarg les xifres d’activitat anteriors al Pla de 
Ports 2007-2015 i, per tant, previs a la crisi econòmica. 

 

 
Figura 18. Evolució mensual de les embarcacions de lloguer a Catalunya. Font: Asociación Nacional de Empresas 

Náuticas. 
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Mercat 2007 2016 2017 

MOTOS D'AIGUA 47 23 39 

VAIXELLS A MOTOR 440 140 139 

PNEUMÀTICS PLEGABLES 49 21 25 

PNEUMÀTICS SEMIRRÍGIDS 88 39 55 

VELA 76 38 29 

Totals 700 261 287 

Figura 19. Segmentació per mercats de les embarcacions de lloguer a Catalunya. Font: Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas. 

 

 
Figura 20. Evolució mensual de les embarcacions de lloguer a nivell estatal. Font: Asociación Nacional de Empresas 

Náuticas. 

2007 

MOTOS D'AIGUA

VAIXELLS A MOTOR

PNEUMÀTICS PLEGABLES

PNEUMÀTICS SEMIRRIGIDS

VELA

2016 

MOTOS D'AIGUA

VAIXELLS A MOTOR

PNEUMÀTICS PLEGABLES

PNEUMÀTICS SEMIRRIGIDS

VELA

2017 

MOTOS D'AIGUA

VAIXELLS A MOTOR

PNEUMÀTICS PLEGABLES

PNEUMÀTICS SEMIRRIGIDS

VELA

0

50

100

150

200

250

300

350

Embarcacions de lloguer (incloses motos d'aigua) 

2007 2015 2016 2017

  
Página 86 de 194 

 
 

  

 



   

  
  
  
  

PLA DE PORTS DE CATALUNYA HORITZÓ 2030 

 
Dins de les noves fórmules d’activitat nàutica esportiva, cal considerar el xàrter (lloguer tripulat i no tripulat) 
que en les seves diferents modalitats apareix com una opció amb un futur prometedor. A tall d’exemple la 
taula següent reprodueix la evolució de les embarcacions dedicades a aquesta modalitat nàutica en el port 
esportiu de Cambrils, que inclou: 

1. Xàrter de pesca: sortides de mig dia, o de dia principalment. 
2. Embarcacions de xàrter a motor: sortides de dia, caps de setmana o fins i tot abonaments per sortides. 
3. Embarcacions de xàrter a vela (menys oferta): sortides de cap de setmana, o fins i tot de setmana.  
4. Xàrter de motos d’aigua: és una activitat que ha augmentat molt en els últims anys i complementa 

l’oferta d’activitats nàutiques (cursos de vela, parasailing, etc).  

 

 

2009 2017 

 

Nº embarcacions 

Xàrter de pesca 4 8 

Embarcacions de xàrter a motor 2 14 

Embarcacions de xàrter a vela 2 3 + 1 catamarà 

Xàrter de motos d'aigua 0 16 

Taula 6. Evolució del nombre d’embarcacions de xàrter al port de Cambrils des del 2009. Font: Club Nàutic Cambrils. 

 

 

 

En base a totes les dades anteriors, es dibuixen els següents escenaris de futur per al sector nàutic/esportiu a 
Catalunya: 

1. Escenari 0: manteniment de les tendències detectades. 

En el supòsit de no implementació de les accions previstes en el Pla de Ports per invertir o corregir les 
tendències del mercat, en l’escenari de futur més probable apareixen una sèrie d’incerteses que condicionaran 
els nivells d’ocupació de les instal·lacions portuàries. En aquest sentit cal preveure: 

a. D’una banda la tendència a l’increment general de les ocupacions, conseqüència de la millora 
econòmica, pot resultar esmorteïda pel problema de relleu generacional lligat amb el perfil d’edat 
mitjana avançada dels usuaris així com pel context actual de finalització de moltes concessions 
basades en models patrimonials de gestió. En base a les dades obtingudes dels últims contractes de 
gestió, la quantificació de l’impacte de la pèrdua d’usuaris amb títol de dret d’ús se situa entorn al 
20% del total. 

b. Un increment de la tendència ja evidenciada de l’increment percentual de les matriculacions 
de la llista 6 del Reial Decret 1027/ 1989, de 28 de juliol, sobre abanderament, matriculació de 
vaixells i registre marítim (embarcacions que s’exploten amb finalitats lucratives, tals com lloguer o 
xàrter) en detriment de les de la llista 7 de l’esmentat Reial Decret (embarcacions per a ús propi no 
lucratiu). 

c. Conseqüència de l’anterior, un increment de demanda d’amarraments per a grans eslores 
associat a la major oferta d’embarcacions per a xàrter que podria col·lapsar la disponibilitat 
d’aquest tipus d’amarraments. 
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2. Escenari 1: aplicació del Pla de Ports Horitzó 2030. 

Aquest escenari correspon amb la previsió de l’impacte derivat de la implementació de les mesures previstes al 
Pla de Ports. Un dels punts inspiradors de la política portuària dels propers anys serà el de potenciar els serveis 
i activitats portuaris amb l’objectiu d’optimitzar les instal·lacions actuals evitant desenvolupar-ne de noves. 
L’escenari ideal serà aconseguir la plena ocupació a les instal·lacions nàutiques, idea que inspira les línies 
estratègiques i accions del Pla de Ports. Així mateix, aquest escenari haurà de contemplar la resposta a les 
previsions dels apartats b) i c) de l’escenari anterior (increment de matriculacions de la llista 6 en detriment 
de la 7 i de la demanda d’amarraments per a grans eslores). Així doncs cal preveure: 

a. La tendència assenyalada a l’apartat a) de l’escenari anterior pot revertir-se i provocar a 
mitjà termini un increment addicional dels usuaris nàutics i de la demanda d’amarraments, 
com a conseqüència de l’aplicació de  les accions que preveu el Pla de Ports per a la promoció 
de la nàutica entre la ciutadania i especialment entre els més joves (que ha de neutralitzar la 
tendència a l’envelliment dels usuaris), de la promoció del potencial turístic dels ports 
catalans, de la millora en l’oferta de serveis portuaris, de la diversificació de serveis nàutics i 
de la promoció de nous perfils d’usuaris inspirats en la utilització del servei nàutic.  

b. El creixement de l’oferta d’embarcacions per a xàrter, implicarà un desplaçament en la 
dimensió d’eslores i la necessària reconversió d’una part d’aquesta cap a eslores més grans. 

c. Els futurs concursos podran valorar l’increment de l’oferta de marines seques per tal 
d’optimitzar el mirall d’aigua, adequar la distribució d’eslores a les necessitats del mercat i 
ajudar a la desestacionalització de la demanda. 

d. Atesa la inèrcia que l’efecte de l’aplicació de les mesures previstes al pla de ports pot tenir 
sobre la demanda, s’establiran indicadors als efectes d’avaluar-ne la evolució. Aquests 
indicadors serviran per a avaluar, cada quatre anys i dins del caràcter dinàmic del pla, el grau 
d’apropament a la plena ocupació. A tal efecte, s’estableixen els indicadors de grau 
d’ocupació (%) en temporada baixa (de octubre a maig) i grau d’ocupació (%)en temporada 
alta (de juny a setembre) així com d’altres dirigits a analitzar els perfils d’usuari nàutic. 

 

3.4.4 Sector turístic i creuers 

Pel que fa als passatgers de creuers, cal destacar la consolidació del port de Palamós ( 

Figura 21 i Figura 22) i, en molt menor mesura, cal considerar els ports de Roses i Sant Carles de la Ràpita  
(Taula 7).  

 
Figura 21. Evolució del nombre de passatgers creueristes al port de Palamós. Font: Anuari estadístic de Ports de la 

Generalitat. 
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Figura 22. Evolució del nombre de creuers al port de Palamós. Font: Anuari estadístic de Ports de la Generalitat. 

 

 

 

 

   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Roses  

   

241 

 

1.496 840 3.647 1.449 915 2.400 

Palamós  22.184 4.281 33.554 27.500 38.774 33.415 29.785 38.612 40.801 24.590 42.800 

Sant Carles de la 
Ràpita 

 

       

431 761 

 

 

   22.184 4.281 33.554 27.741 38.774 34.911 30.625 42.690 43.011 25.505 45.200 

Taula 7. Evolució del nombre de passatgers creueristes a nivell local. Font: Anuari estadístic Ports de la Generalitat. 

 

La previsió per l’any 2018 confirma la tendència positiva, i així la previsió pel port de Palamós és de 46 escales 
i aproximadament 46.000 passatgers, i pel port de Roses 13 escales i aproximadament 10.000 passatgers. 

Segons CLIA (Associació Internacional de Companyies de Creuers), el mercat europeu de creuers ha crescut 
durant els últims 10 anys fins assolir els 6,7 milions de passatgers l’any 2016 i la tendència en els pròxims 5 
anys continuarà essent creixent en tots els mercats europeus, especialment al mercat font alemany, amb una 
previsió de creixement de l’11,3% per cent, assolint el rècord de 2 milions de passatgers.   

El Mediterrani és la segona destinació de creuers del món amb més del 18% del total del mercat. Pel que fa als 
creueristes europeus, quatre de cada cinc escull fer un creuer a Europa, dels quals, la meitat d’ells tria la 
Mediterrània o les illes de l’Atlàntic. Atesa la situació crítica del Mediterrani Oriental aquesta zona ha deixat 
de formar part dels itineraris internacionals i segons estadístiques de Medcruise, el tràfic de creuers al 
Mediterrani Occidental comporta més de 20 milions de moviments de passatgers mentre que el Mediterrani 
Oriental només en mou 2,6 milions.  

La tendència del sector és la de construir creuers cada vegada més grans, vaixells amb capacitat per més de 
6.000 persones que només alguns ports a la Mediterrània com Barcelona, Civittavechia, Venècia, Palma o 
Màlaga poden rebre. 
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En aquest escenari la previsió pels ports de la Generalitat -Palamós, Roses i Sant Carles-, és la següent: 

• Port de Roses: 

La capacitat d’acollir vaixells d’envergadura dins del port és molt limitada però és possible el fondeig a la 
badia essent la meteorologia la seva principal amenaça. Aquest fet fa preveure que en el futur Roses 
mantindrà una tendència estable amb la demanda actual sense una previsió de grans creixements de 
passatgers.  

• Port de Palamós: 

El port de Palamós pot acollir vaixells de fins a 386 metres d’eslora i gran calat i és el port amb més projecció 
internacional. Per qüestions logístiques i operatives té un topall en la gestió aproximat de 2.500 passatgers per 
vaixell, preveient-se un creixement sostingut pels propers anys.  

• Port de Sant Carles de la Ràpita: 

El port de la Ràpita només pot acollir petits creuers de calat inferior als 6 metres ,aspecte que impedeix 
l’arribada la gran part de creuers de mida mitjana i gran. També disposa de zones protegides per al fondeig 
amb calat superior però a una distància del port d’unes 2,5- 3 milles. Així dons la capacitat d’acollida de 
creuers de Sant Carles es limita als petits creuers boutique. Per a garantir l’arribada de creuers al port es fa 
necessari continuar el treball de promoció de la destinació turística. 

 

 

 

Capítol a part mereix el comportament de les dues Autoritats Portuàries, Barcelona i Tarragona. En el cas del 
Port de Barcelona, la consolidació de la plaça com a destinació del turisme de creuers és inqüestionable, amb 
un augment imparable de passatgers. Pel que fa al Port de Tarragona, si bé el punt de partida és molt inferior i 
se situa en el 2012, durant els darrers anys el tràfic ha anat creixent de forma constant sent especialment 
important l’increment de l’últim any (2017). 

 

 

 

BARCELONA TARRAGONA 

2017 2.712.247 51.394 

2016 2.683.594 14.000 

2015 2.542.373 12.777 

2014 2.364.292 1.895 

2013 2.599.362 1.344 

2012 2.408.634 153 

2011 2.658.691 

 2010 2.347.976 

 2009 2.152.847 

 2008 2.074.554 

 2007 1.765.838 

 Taula 8. Evolució del nombre de passatgers de creuers als ports de Barcelona i Tarragona. Font: Autoritat Portuària de 
Barcelona i Autoritat Portuària de Tarragona. 
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En relació als passatgers turístics locals, es tracta d’un subsector que ha patit els embats de la crisi econòmica 
sobre l’economia familiar al nostre país, però que comença a manifestar una tendència a la recuperació que 
s’ha d’anar consolidant els propers anys. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

El Port de la Selva 5.490 3.660 1.830 1.830 

   

120 198 

 Roses 46.775 43.920 17.260 17.260 17.420 13.974 16.355 17.441 14.908 17.305 

L'Escala 31.729 8.491 8.677 8.677 11.710 8.794 9.173 8.681 10.034 10.673 

L'Estartit 114.730 60.678 52.791 43.945 37.168 68.944 74.015 68.959 64.575 75.110 

Palamós 14.500 16.470 1.808 

 

3.545 4.119 4.015 4.214 4.845 3.890 

Sant Feliu de Guíxols 150 

    

5.301 5.256 3.693 2.585 2.069 

Blanes 137.068 52.064 9.795 

 

10.541 12.892 13.729 12.258 12.346 17.887 

Arenys de Mar 2.881 2.890 2.610 2.500 2.400 2.449 2.250 2.000 2.240 2.450 

Vilanova i la Geltrú 

 

56 

 

61 

     

3.424 

Cambrils 53.292 46.144 45.601 44.485 48.579 43.604 39.563 52.802 53.676 53.501 

L'Ametlla de Mar 5.591 3.062 2.405 1.884 1.849 2.678 1.371 7.589 9.656 12.431 

Deltebre 131.361 118.157 135.954 107.799 91.188 108.523 71.468 71.692 126.892 96.867 

Amposta 

  

8.086 5.083 6.078 1.465 2.258 2.400 3.108 

 Sant Jaume d'Enveja 

        

3.729 7.475 

Sant Carles de la Ràpita 3.201 18.101 6.202 2.015 5.226 5.325 455 5.022 6.362 8.325 

  546.768 373.693 293.019 235.539 235.704 278.068 239.908 256.871 315.154 311.407 

Taula 9. Evolució del nombre de passatgers turístics locals. Font: Anuari estadístic Ports de la Generalitat. 

 

 
Figura 23. Evolució del nombre de passatgers turístics locals. Font: Anuari estadístic de Ports de la Generalitat. 
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3.5 Tendències d’innovació  

Com a complement a l’anàlisi estratègic realitzat (anàlisi DAFO i prognosi de l’activitat futura), s’han analitzat 
també les tendències d’innovació globals a nivell portuari que podrien ser aplicables al sistema portuari català. 
Aquestes tendències han estat un dels punts de partida per concretar posteriorment les línies estratègiques 
que s’han plantejat per assolir els objectius marcats pel Pla de Ports.  

A continuació es presenten les principals tendències detectades a nivell mundial en els àmbits de la gestió 
portuària, de la sostenibilitat ambiental, i de l’enfocament dels ports cap a les persones. 

 

3.5.1 SMART Ports 

En l’àmbit de la gestió intel·ligent dels ports, actualment s’estan desenvolupant tots aquells sistemes 
relacionats amb: 

• La sensorització 

Mitjançant la introducció de sensors terrestres, aeris i submarins s’aconsegueix una gestió més eficient dels 
serveis portuaris i s’optimitzen recursos. Alguns dels àmbits en els quals s’està avançant en aquest sentit són 
per exemple en la disminució de consums energètics, en la geolocalització, en el manteniment preventiu 
d’infraestructures, en la seguretat, etc.   

• La integració de la informació operativa en sistemes de gestió en temps real 

Disposar d’informació centralitzada en temps real facilita l’adquisició i el processament eficient de la 
informació necessària i orientar les decisions. Avui en dia la tecnologia de la informació està bolcada en el 
desenvolupament del Internet of Things (internet de les coses) i el Big Data (dades massives). 

• L’optimització de les operacions portuàries  

Creació de models que optimitzen el volum d’operacions en funció dels costos, dels preus, dels temps i dels 
recursos (energia, infraestructures, mà d’obra, etc).  

• La implantació d’administració telemàtica  

Implementació de serveis i aplicacions en tots els sistemes informàtics per agilitzar els tràmits i facilitar les 
gestions.  

• L’ajuda a la presa de decisions 

Engloba tots aquells sistemes orientats al post-procés dels resultats obtinguts per les diferents tècniques 
esmentades per desenvolupar models d’ajuda a la presa de decisions. Aquí intervenen de nou el Internet of 
Things i el Big Data. 

• La informació a l’usuari 

Tècniques enfocades a la divulgació d’informació de la manera més adequada, considerant les característiques 
de l’usuari i el nivell de precisió exigit per millorar els serveis oferts. Els canals principals de transmissió 
d’informació són panells digitals d’informació, missatgeria electrònica, alertes en aplicacions de smartphones, 
etc. 
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Figura 28. Equip de subministrament intel·ligent d’aigua i energia. 

 

• La millora de la seguretat 

Sistema basat en la gestió de les diferents mesures implementades en les anteriors tendències per millorar la 
seguretat dels usuaris, de les infraestructures i de la informació.  

 

Les diferents tendències en el marc dels Smart Ports identifiquen com a punt de partida en comú la gestió 
intel·ligent de les operacions que es duen a terme en el sistema portuari. En aquest sentit, es posa de 
rellevància la necessitat d’adquirir, centralitzar, tractar i utilitzar la informació dels ports catalans en temps 
real per tal d’atènyer una gestió més eficient en tots els nivells del sistema.  

 

3.5.2 GREEN Ports 

En l’àmbit de la millora de la qualitat ambiental i la reducció de l’impacte dels ports, actualment s’estan 
desenvolupant les següents tendències d’innovació: 

• Monitorització de la qualitat de les aigües portuàries 

Desenvolupar instruments per compatibilitzar l’activitat portuària amb la qualitat dels sistemes aquàtics 
afectats per aquesta activitat. Avaluant la qualitat per cada sistema és possible disposar d’informació suficient 
per contribuir a la sostenibilitat de les activitats, gestionant els riscos i els impactes ambientals de forma 
eficient.  

• Gestió dels residus 

Involucrar mesures de reducció, reutilització i reciclatge dels residus. 

• Minimització de la petjada de carboni  

Adoptar mesures per reduir les emissions de CO2 mitjançant l’estalvi energètic dels equips i incorporant l’ús 
d’energies renovables. En aquest sentit, s’està promovent per exemple l’ús del GNL (Gas Natural Liquat) com a 
combustible alternatiu tant a les embarcacions com a les infraestructures portuàries. 

• Sensibilització i difusió dels valors ambientals 

Conscienciar de la importància de col·laborar en la sostenibilitat ambiental a tots els sectors de la societat és 
vital per aconseguir els resultats esperats amb les mesures implementades.   

• Col·laboració amb activitats de recerca científica 
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Potenciar el desenvolupament de noves tecnologies impulsant la formació, la investigació, la tecnologia i 
l’intercanvi de dades. 

En base a les tendències identificades en l’àmbit dels Green Ports s’aprecia, d’una banda, la introducció de 
tecnologies com a eina per sumar esforços en sostenibilitat ambiental i, d’altra banda, la necessitat de 
sensibilitzar la societat en l’àmbit mediambiental mitjançant la publicació i difusió dels principals paràmetres i 
mesures ambientals per tal d’aconseguir una major resposta en les accions implementades. 

 

3.5.3 SOCIAL Ports 

En l’àmbit de la integració port-territori, actualment s’estan desenvolupant les següents tendències 
d’innovació: 

• Foment d’activitats socioculturals per l’apropament del port a la ciutat 

Organitzar activitats lúdiques i pedagògiques que apropin el port a la ciutadania, aconseguint així una 
valorització dels diferents sectors i un major aprofitament dels recursos.  

 

 
 

 

• Connexió de l’activitat portuària amb altres activitats econòmiques del voltant 

Impulsar fórmules col·laboratives amb els serveis del territori per atraure clients i incrementar l’oferta 
comercial, habitacional i de restauració.  

• Millora de la connectivitat virtual 

Aprofitar la tecnologia a l’abast de la ciutadania per incrementar la divulgació d’informació i facilitar les 
diferents operacions portuàries. 
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• Millora de l'accessibilitat 

Adequar les infraestructures al marc normatiu per tal de garantir l’accés als espais públics i la seguretat en les 
diferents activitats desenvolupades.  

 

 

 
Figura 24. Accés a la llotja del Port de l’Ametlla de Mar. 

 

 
Figura 25. Habilitació de places de pàrquing per a persones amb mobilitat reduïda. 
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• Promoció del turisme nàutic responsable 

Dur a terme les activitats nàutiques en consonància amb el respecte del medi ambient i de la seguretat pròpia 
i aliena. 

 

 
 

 

El conjunt de tendències innovadores en Social Ports indiquen l’enriquiment dels diferents sectors portuaris 
per mitjà de la creació de sinergies compartides. És per tant indispensable facilitar el desenvolupament 
d’activitats comunes per tal d’aconseguir una major permeabilitat en els límits entre les activitats portuàries i 
les del territori. 
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4 OBJECTIUS DEL PLA DE PORTS DE CATALUNYA 

L’anàlisi estratègic del sistema portuari català realitzat al capítol anterior ha permès determinar els objectius 
de Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030. Aquests pretenen il·lustrar les bases sobre les quals es fonamentarà 
el Pla de Ports per atènyer la situació futura desitjada i definida per la visió del sistema portuari català.  

Els objectius del Pla de Ports fins l’horitzó 2030 són els següents: 

• Potenciar l’aprofitament econòmic i social de les infraestructures. 
• Garantir la sostenibilitat ambiental en el desenvolupament de l’activitat portuària.  
• Impulsar els ports com a elements generadors de sinergies territorials. 
• Fomentar la competitivitat i la qualitat dels serveis a partir de la formació en els diferents sectors. 
• Captar demanda mitjançant la promoció conjunta de tot el sistema portuari i dels serveis que s’hi 

presten. 
• Assegurar un creixement sostenible de l’activitat implantant la innovació dins del sistema portuari 

català. 
• Fer efectius en el sistema portuari els principis de transparència, accés a la informació i bon govern.  

 

Per tal d’aconseguir els objectius fixats, es proposa una jerarquització de les directrius a desenvolupar en 
l’horitzó temporal del Pla de Ports. Així doncs, dels objectius definits anteriorment se’n desencadenen unes 
línies estratègiques, que es concreten en unes línies d’actuació, i aquestes  es posen en pràctica mitjançant 
una sèrie d’accions a dur a terme. En els següents capítols es defineixen totes les directrius proposades al Pla 
de Ports. 

 
Figura 26. Jerarquització de les directrius a desenvolupar. 

 

 

OBJECTIUS I 
BASES DEL PLA 

LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 

LÍNIES 
D'ACTUACIÓ ACCIONS 
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5 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Com a resultat de l’anàlisi estratègic i un cop definits els objectius del Pla de Ports, es determinen a 
continuació les línies estratègiques que han d’articular les línies d’actuació per fer front als reptes plantejats 
en el sistema portuari català en els pròxims anys. Les set línies estratègiques a seguir són les següents: 

1) Governança 

Els objectius del sistema portuari català i les tendències detectades a nivell internacional revelen certes 
necessitats a les quals cal donar resposta mitjançant la implantació d’aspectes innovadors en matèria de 
governança i el desenvolupament de nous òrgans.  

2) Transparència en la gestió i la rendició de comptes 

Complir amb els requisits de les lleis de transparència i amb els indicadors internacionals de transparència és 
una prioritat, i per tal de satisfer-la és necessari ampliar la informació facilitada pel portal de Transparència 
de Ports de Generalitat i garantir el compliment de les obligacions per part dels gestors portuaris.  

3) Sostenibilitat econòmica 

Per tal de permetre el desenvolupament de les diferents activitats que es duen a terme dins el sistema 
portuari català és necessari fomentar l’auto-finançament d’aquestes, la competitivitat en l’oferta de serveis i 
la creació i el desenvolupament empresarial i d’ocupació. 

4) Sostenibilitat ambiental, mitigació  i adaptació al canvi climàtic 

Les tendències d’innovació en matèria de millora de la qualitat ambiental i de reducció de l’impacte del port 
en el medi denoten la necessitat d’adoptar noves mesures mediambientals pro-actives en aquest àmbit. 
Complementàriament, les mesures de mitigació i adaptació del sistema al canvi climàtic requereixen d’un 
compromís clar per part de tots els sectors de la societat i, en aquest sentit, el sector portuari ha 
d’interioritzar aquests reptes.    

5) Interconnectivitat portuària 

Implementar una gestió integrada de les activitats portuàries dels diferents ports de Catalunya és 
imprescindible per optimitzar recursos i poder actuar de forma consistent amb els diferents escenaris. Es 
treballarà, per tant, per desenvolupar una plataforma de gestió integrada que permeti facilitar informació en 
temps real i processar la informació de manera eficient.  

6) Sinergia Port-Territori 

Apropar el port al territori té nombrosos beneficis des d’ambdós punts de vista. D’una banda, es fomenta el 
desenvolupament d’activitats culturals, turístiques i esportives que enriqueixen la societat. D’altra banda, el 
port crea vincles amb altres activitats econòmiques i desperta l’interès dels diferents sectors, permetent la 
professionalització i valoració d’aquests.  

7) Innovació 

La globalització del marc actual exigeix disposar de la capacitat d’adaptació necessària per donar resposta als 
canvis constants amb solucions de valor diferenciades de forma eficient. En aquest sentit, implantar un model 
d’innovació que permeti innovar de forma constant i sistemàtica és fonamental per ser competitius.  
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Figura 27. Línies estratègiques del Pla de Ports. 
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6 LÍNIES D’ACTUACIÓ I ACCIONS 

Seguint la jerarquització de directrius comentada anteriorment (veure Figura 26), les línies d’actuació que es 
descriuen a continuació responen a les línies estratègiques presentades, i a la seva vegada es desenvolupen i es 
concreten en una o varies accions.  

Les accions plantejades tenen un grau de definició suficient i entitat per sí mateixes per tal que siguin de fàcil 
aplicació. Tot i així, el següent esquema no pretén ser un llistat exhaustiu de totes les mesures possibles, sinó 
una estructura on es puguin incorporar en el futur noves mesures alternatives o complementàries.  

S’han distingit les línies d’actuació i accions relacionades directament amb les set línies estratègiques 
descrites al capítol anterior (governança, transparència, sostenibilitat econòmica, sostenibilitat ambiental, 
interconnectivitat, sinergia port-territori i innovació) i les línies d’actuació i accions vinculades directament 
amb cadascun dels sectors portuaris analitzats (nàutic/esportiu, pesquer, turístic i creuers, comercial i tècnic). 

 

 

6.1 Línies d’Actuació i Accions Generals 

A continuació es desenvolupen les línies d’actuació generals que es proposen al Pla de Ports de Catalunya i que 
deriven directament de cadascuna de les set línies estratègiques establertes. Per cadascuna de les línies 
d’actuació es descriuen també les accions concretes que se’n deriven. 

 

6.1.1 Governança 

 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen relacionades amb la línia 
estratègica de governança, i a continuació es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 

GOVERNANÇA 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Implementar el Consell de Ports de 
Catalunya 

o Potenciar el treball en Plenari i Comissions 
o Establir el calendari anual de reunions del Plenari i 

les Comissions 
Potenciar la creació de Consells 
Portuaris 

o Desenvolupar el Reglament de funcionament dels 
Consells Portuaris 

Establir fórmules d’agrupació per la 
gestió portuària 

o Avaluar els projectes/estudis/serveis susceptibles de 
ser gestionats conjuntament 

o Avaluar específicament la promoció conjunta de varis 
ports 

o Establir les fórmules per a fer possible les eventuals 
agrupacions 

Introduir i avaluar periòdicament els 
KPI’s de gestió de cada port 

o Definir el sistema d’indicadors a nivell de cada 
instal·lació 

o Establir la fórmula i termini d’adaptació per part dels 
gestors portuaris 

o Establir els mecanismes de gestió del sistema 
d'indicadors i el sistema d’avaluació 

Taula 10. Línies d’actuació i accions relacionades amb la governança. 

 

 

 

  
Página 100 de 194 

 
 

  

 



   

  
  
  
  

PLA DE PORTS DE CATALUNYA HORITZÓ 2030 

 
• Implementar el Consell de Ports de Catalunya  

 
o Potenciar el treball en Plenari i Comissions 

Actualment i d’acord amb la Llei 5/1998 de ports de Catalunya existeix un òrgan consultiu 
anomenat Consell Assessor vinculat a la empresa pública Ports de la Generalitat. En aquest sentit 
es considera positiu potenciar el seu paper com a òrgan independent de consulta i assessorament 
de tot el sistema portuari, a mode de Consell de Ports, de tal manera que pogués assessorar a tots 
els organismes que exerceixen competències en matèria portuària. Aquest ens, que seria una 
evolució del preexistent Consell Assessor de Ports de la Generalitat, podria funcionar en Plenari i 
Comissions i, en tot cas, seria d’interès la constitució d’una Comissió d’Innovació atès el seu 
caràcter transversal i estratègic. Per a garantir la eficàcia de l’òrgan s’hauran d’integrar en ell 
representants de l’administració i dels sectors interessats en l’àmbit portuari en els termes que es 
determinin per reglament, i ,per tal de garantir-ne la representativitat i eficàcia, s’ha de garantir 
el caràcter indelegable de la representació. Així com s’assigna al Plenari la interlocució general 
sobre els aspectes que li confereix la legislació, les comissions han de tenir un caràcter 
especialitzat esdevenint el fòrum apropiat per tal que els diferents grups d’interès de l’àmbit 
portuari puguin transmetre i debatre les inquietuds sectorials. 

o Establir el calendari anual de reunions del Plenari i les Comissions  

Per tal de garantir l’eficàcia d’aquest organisme serà necessari determinar el calendari de 
constitució del Consell –prèvia aprovació de la seva norma de funcionament- i de sessions del 
Plenari que es preveu siguin dos per any. Així mateix es fixarà el calendari de reunions de la 
Comissió d’Innovació i el propi Plenari haurà de determinar les altres comissions a constituir i el 
seu calendari de reunions. Tant el calendari de sessions del Plenari com de les comissions hauran 
de mantenir la necessària coherència per tal de garantir una gestió àgil i eficaç d’aquests nous 
instruments de participació. 

• Potenciar la creació de Consells Portuaris 
 

o Desenvolupar el Reglament de funcionament dels Consells Portuaris  

Tal i com s’ha comentat en l’anàlisi previ, es considera positiu extrapolar la figura consultiva del 
Consell de Ports de nivell general portuari a nivell local en els ports. Els consells portuaris són 
òrgans de caràcter consultiu de cadascun dels ports que integren el sistema portuari. El Reglament 
haurà de determinar-ne el seu caràcter potestatiu i professional, la composició i el funcionament. 
L’interès dels sectors que conviuen a cada port i la percepció de la seva utilitat serà el que en 
determinarà la constitució. El caràcter professional de la seva composició n’assegurarà l’eficàcia i 
l’orientació dels seus membres a la millora del port. La composició haurà de ser equilibrada i 
garantir la representativitat de les activitats que conviuen a cada port. 
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• Establir fórmules d’agrupació per a la gestió portuària 

  
o Avaluar els projectes/estudis/serveis susceptibles de ser gestionats conjuntament 

L’Agrupació d’Autoritats Portuàries és una fórmula existent en el dret comparat i alineada amb la 
política portuària de la UE. Té caràcter voluntari i persegueix l’eficàcia en la gestió a través de la 
identificació de projectes comuns i la cerca de sinergies. Un primer pas per incorporar aquesta 
figura a la governança dels nostres ports passarà per identificar els projectes i serveis en els quals 
aquesta via col·laborativa pot aportar beneficis als ports participants. 

o Avaluar específicament la promoció conjunta de varis ports 

Un aspecte en el qual sembla evident l’existència de sinergies és el de la promoció conjunta 
portuària, ja sigui per proximitat, per la complementarietat de serveis o per la capacitat 
desenvolupada de gestionar de forma col·laborativa l’oferta de serveis de diferents ports. 

o Establir les fórmules per a fer possible les eventuals agrupacions 

Jurídicament són diverses les fórmules que poden adoptar les iniciatives d’Agrupació d’Autoritats 
Portuàries, pel que caldrà identificar-les establint-ne la idoneïtat en funció del seu objectiu i la 
tipologia d’activitat a realitzar o servei a gestionar conjuntament. 

 

• Introduir i avaluar periòdicament els KPI’s (Key Performance Indicator) de gestió de cada port 
 

o Definir el sistema d’indicadors a nivell de cada instal·lació 

Els KPI’s o indicadors de gestió s’apliquen de forma generalitzada a la gestió privada i cada cop de 
forma més generalitzada a la gestió dels serveis públics. Com no podia ser d’altra manera, el 
sistema portuari progressivament ha anat incorporant aquesta eina útil de seguiment i avaluació 
de la gestió, fet que es fa evident en els països del nostre entorn. El sistema d’indicadors de 
gestió permetrà monitoritzar el compliment dels objectius del Pla de Ports per a cadascun i a 
cadascun dels ports del sistema.  

o Establir la fórmula i termini d’adaptació per part dels gestors portuaris 

La implementació del sistema de KPI’s en cap cas pot representar un cúmul de feina addicional 
per als diferents gestors. Ha de tenir solidesa, ha de ser fàcil de gestionar, requereix un temps per 
a la incorporació al sistema de gestió de cada port i d’adaptació, que caldrà definir i ha de ser 
percebut com una eina útil per part dels diferents gestors. 

o Establir els mecanismes de gestió del sistema d'indicadors i el sistema d’avaluació 

De la mateixa manera que la gestió del sistema de KPI’s s’ha de caracteritzar per la facilitat 
d’aplicació per part dels gestors portuaris, també ha de ser senzill el seu seguiment per part de 
l’Administració Portuària. 
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6.1.2 Transparència en la gestió i la rendició de comptes 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen relacionades amb la línia 
estratègica de transparència, i a continuació es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 

 

TRANSPARÈNCIA 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Ampliar la informació facilitada per 
l'Administració portuària 

o Determinar el període i continguts d’adaptació del 
model de transparència de l’Administració 
Portuària. 

o Mantenir actualitzat el Portal de Transparència de 
Ports de la Generalitat i del Departament de TES 

o Introduir transparència ambiental 

Tutelar el compliment de les obligacions 
dels gestors portuaris en matèria de 
transparència 

o Concretar i definir les obligacions per a donar 
compliment al dret d'accés dels ciutadans 

o Garantir el compliment de les obligacions de 
publicitat activa i el període d’adaptació 

Instruments de recollida d'opinió  o Realització de sondejos d'opinió sobre la percepció 
social dels ports 

Taula 11. Línies d’actuació i accions relacionades amb la transparència. 

 

• Ampliar la informació facilitada per l'Administració portuària 
  

o Determinar el període i continguts d'adaptació del model de transparència de l’Administració 
Portuària 

El sistema portuari català haurà d’adaptar-se a les exigències que, en matèria de transparència, 
estableixi la Generalitat de Catalunya  i , fins i tot, implementar possibles mesures addicionals 
que puguin suposar un valor afegit. En aquest sentit es pot considerar com a referència els criteris 
establerts per la ONG, Transparència Internacional que avalua i puntua periòdicament els 
diferents models internacionals i que ha esdevingut un referent en matèria de transparència, bon 
govern i accés a la informació. 

 

o Mantenir actualitzat els Portals de Transparència de Ports de la Generalitat i del Departament 
de TES 

La informació exigida per la normativa de transparència té caràcter dinàmic pel que caldrà 
continuar amb la permanent actualització del portal per complir el que determina la llei. 

 

o Introduir transparència ambiental 

El dret dels ciutadans a conèixer les dades relatives a la qualitat del medi ambient i de la seva 
gestió s’incorporarà al sistema portuari i, a l’efecte, s’hauran de desenvolupar els mecanismes per 
tal de fer-lo efectiu. 
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• Tutelar el compliment de les obligacions dels gestors portuaris en matèria de transparència 
  

o Concretar i definir les obligacions per a donar compliment al dret d'accés dels ciutadans 

Un dels pilars sobre el que s’assenten les polítiques de transparència és el dret d’accés a la 
informació per part dels ciutadans. L’exercici d’aquest dret en el sistema portuari comportarà 
l’establiment de mesures d’accés a la informació legalment exigible tant pel que fa a 
l’Administració Portuària com a cadascun dels ports que integren el sistema. 

o Tutelar el compliment de les obligacions de publicitat activa i el període d’adaptació  

La normativa de transparència estableix així mateix les obligacions de publicitat activa que en tot 
cas s’hauran fer efectius per al conjunt del sistema i per a cadascun dels ports que l’integren i que 
fa referència a informació institucional, organitzativa i de planificació; informació de rellevància 
jurídica i informació econòmica, pressupostaria i estadística. 

 

• Instruments de recollida d’opinió 
 

o Realització de sondejos d’opinió sobre la percepció social dels ports 

L’opinió dels usuaris del sistema portuari en un sentit ampli o dels diferents actors que participen 
en la seva gestió constitueix un element important a l’hora de determinar l’eficàcia de les 
mesures i l’evolució dels ports i un referent per la presa de decisions que repercuteixin en la 
millora del sistema i en l’assoliment dels objectius determinats pel Pla. En aquest sentit, les 
enquestes d’opinió, els sondejos o els portals d’opinió seran instruments que permetran completar 
la informació recollida en els diferents consells previstos al Pla (de Ports i Portuaris). 
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6.1.3 Sostenibilitat econòmica 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen relacionades amb la línia 
estratègica de sostenibilitat econòmica, i a continuació es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 

 
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Fomentar la competitivitat dels ports 
o Diversificar, ampliar i redissenyar l'oferta de serveis 
o Captar nous mercats 
o Fomentar la innovació tecnològica 

Vetllar per la seguretat, l’operativitat i 
la funcionalitat de les infraestructures  

o Optimitzar la utilització de les infraestructures 
portuàries 

o Establir plans de manteniment i conservació de les 
instal·lacions amb revisions periòdiques de les 
infraestructures i superestructures 

o Incorporar tecnologia de seguretat i manteniment i 
actualitzar protocols  

o Mantenir incentius als contractes de concessió que 
fomentin la inversió i millora de les infraestructures 

o Definir recomanacions en matèria d'operativitat i de 
manteniment dels ports i de les infraestructures 

o Definir un protocol per determinar la previsió de 
reserves per al manteniment i la gestió 
d'infraestructures portuàries 

Promoure la col·laboració entre 
diferents gestors o operadors 

o Establir models col·laboratius entre activitats i 
serveis de diferents ports 

o Aprofundir en la col·laboració público-privada i 
privada-privada 

Desenvolupar els instruments de 
planificació i ordenació de cada port 

o Dotar a les instal·lacions portuàries de pla especial 
portuari. 

o Implementar plans estratègics portuaris   

Internalitzar els costos del sistema o Garantir la sostenibilitat econòmica del sistema 
portuari a través dels recursos generats pel sistema 

Potenciar la qualitat de la gestió i dels 
serveis 

o Garantir la professionalització del sector 
o Promoure la millora de la formació dels gestors i 

treballadors del port 
o Rendibilitzar serveis i impulsar la implantació d’un 

sistema de gestió de qualitat 

Taula 12. Línies d’actuació i accions relacionades amb la sostenibilitat econòmica. 

 

• Fomentar la competitivitat dels ports 
 

o Diversificar, ampliar i redissenyar l'oferta de serveis 

El sistema portuari català té la necessitat de captar nous usuaris  en les diferents modalitats que 
permet la oferta. L’entorn és d’alta competència i seria un error limitar-la als ports del propi 
sistema. Els ports catalans han de ser capaços de captar usuaris en competència amb els altres 
ports de la Mediterrània i a l’efecte, la millora dels serveis oferts i l’adaptació a les noves 
demandes del mercat es constitueix com un dels elements clau de la competitivitat del sistema.  
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o Captar nous mercats 

En la línia abans exposada, aquesta necessitat és especialment necessària en la nàutica esportiva, 
caracteritzada per un progressiu envelliment dels usuaris. La qualitat dels ports catalans i 
l’atractiu de la nostra costa, combinada amb la variada oferta d’activitats de lleure i culturals del 
país, confereixen un altíssim potencial d’atracció al sistema portuari català. Aquesta realitat 
unida a una oferta de serveis adequada a la demanda i a una promoció intel·ligent han de 
permetre assolir l’objectiu de captació de nous mercats. 

o Fomentar la innovació tecnològica 

La innovació constitueix un element clau i transversal del Pla de Ports, que ha d’integrar-se de ple 
en la gestió del sistema portuari. En concret, la innovació tecnològica permetrà millorar o 
incorporar nous productes, serveis i processos, que contribuiran a fomentar la competitivitat dels 
ports catalans. 

 

• Vetllar per la seguretat, l’operativitat i la funcionalitat de les infraestructures 
  

o Optimitzar la utilització de les infraestructures portuàries 

Tenint en compte que el sistema portuari català disposa d’unes infraestructures madures, és una 
prioritat treure’n el màxim rendiment mitjançant la gestió òptima dels seus usos. Per fer-ho 
possible, es proposa anar cap a un model d’ús del sòl més compacte que s’adeqüi a la logística i a 
la seguretat requerida pel desenvolupament de les diferents activitats portuàries. 

o Establir plans de manteniment i conservació de les instal·lacions amb revisions periòdiques de 
les infraestructures i superestructures 

Per tal de poder destinar les infraestructures i superestructures a cobrir els serveis per els quals 
han estat dissenyades durant la totalitat de la seva vida útil, és necessari establir plans de 
manteniment i de conservació per assegurar-ne la seva operativitat i funcionalitat. Així mateix, la 
valoració i la justificació de les accions esmentades es durà a terme mitjançant sistemes de 
control i auditories periòdiques.  

o Incorporar tecnologia de seguretat i manteniment i actualitzar protocols  

Es potenciarà el desenvolupament de processos innovadors tant en termes de seguretat com de 
manteniment d’infraestructures per tal de garantir la màxima operativitat. La tecnologia 
s’incorporarà en els protocols de seguretat i manteniment mitjançant revisions visuals amb 
enregistrament de dades, sensors que permetin activar les mesures de seguretat i inhabilitar 
l’accés a les instal·lacions, instrumentació d’infraestructures, etc.  

o Mantenir incentius als contractes de concessió que fomentin la inversió i millora de les 
infraestructures  

Per tal d’assegurar unes condicions òptimes durant la totalitat del recorregut de les concessions, 
es valoraran i es recompensaran els esforços realitzats per part dels concessionaris en matèria de 
seguretat, d’operativitat i de millora de les infraestructures i serveis existents. Aquesta mesura 
pretén incentivar inversions constants i evitar problemes lligats a l’obligatorietat de lliurar les 
instal·lacions en condicions òptimes durant l’últim tram de les concessions. 

o Definir recomanacions en matèria d'operativitat i de manteniment dels ports i de les 
infraestructures 

Amb l’objectiu d’assegurar una operativitat i un manteniment òptim i homogeneïtzat als diferents 
ports, s’hauran de definir unes recomanacions que facilitin la seva gestió. Es preveu que les 
esmentades recomanacions s’estableixin en l’horitzó temporal de 4 anys a partir de la publicació 
d’aquest Pla. Per tal d’adoptar les pràctiques recomanades en termes d’operativitat i de 
manteniment, es proposaran vies de difusió dirigides als principals actors portuaris involucrats. 
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o Definir un protocol per determinar la previsió de reserves per al manteniment i la gestió 

d'infraestructures portuàries 

La gestió i el manteniment de les infraestructures portuàries implica un seguit d’inversions al llarg 
de la seva vida útil. Per tal de fer front a les contingències que es puguin presentar i no trobar-se 
amb períodes d’inestabilitat durant els quals no es garanteixin les màximes prestacions, caldrà 
garantir que es disposa dels recursos econòmics necessaris assegurant provisions comptables. 

 

 
 

• Promoure la col·laboració entre diferents gestors o operadors 
 

o Establir models col·laboratius entre activitats i serveis de diferents ports 

Els nous reptes als que ha de fer front el sistema portuari català i, específicament els derivats de 
la necessitat de captar nous usuaris, la incorporació de la innovació i la millora constant en la 
gestió, requereixen de la posada en pràctica de fórmules col·laboratives entre els diferents ports. 
Aquest repte s’haurà d’afrontar de manera molt decidida en els propers anys i, en aquest sentit, 
les fórmules d’Agrupació d’Autoritats Portuàries, en seran una de les vies. 

o Aprofundir en la col·laboració público-privada i privada-privada 

El model de gestió indirecta del sistema portuari a través de clubs nàutics o empreses s’ha 
manifestat com a una de les fortaleses del sistema portuari català i, per tant, es tracta d’un 
model en el que es vol aprofundir en els propers anys. La incorporació de la professionalització en 
la gestió serà una fortalesa que garantirà la vigència del model. Així mateix i en la línia definida 
en l’apartat anterior, els acords entre privats per tal d’assolir objectius d’interès comú i 
importants per al conjunt del sistema, seran una de les línies que hauran de definir la gestió 
futura del sistema. 
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• Desenvolupar els instruments de planificació i ordenació de cada port  
 

o Dotar a les instal·lacions de plans especials portuaris  

Com a instrument de planificació urbanístic derivat, caldrà garantir que les diferents instal·lacions 
portuàries disposen, de forma actualitzada , el corresponent pla especial que ordeni els espais i 
usos portuaris.  

o Implementar plans estratègics portuaris  

Es potenciarà la redacció de plans estratègic que defineixen les estratègies futures d’evolució de 
l’activitat en les diferents instal·lacions portuàries. Aquests instruments ajuden a millorar la 
eficiència orientant les polítiques portuàries cap a la optimització de la instal·lació. Es pretén per 
tant, establir les estratègies d’evolució que garanteixin, en cada cas, una millora de la qualitat 
dels serveis, una gestió eficient i un creixement sostenible tot garantint aspectes com 
l’autosuficiència econòmica, la integració territorial i el respecte al medi ambient.  

 

• Internalitzar els costos del sistema 
 

o Garantir la sostenibilitat econòmica del sistema portuari a través dels recursos generats pel 
sistema 

El sistema portuari català haurà de continuar essent autosuficient des de la perspectiva financera, 
fet que comporta que els recursos generats pel propi sistema han de permetre el seu sosteniment, 
reservant-se l’aportació de recursos del pressupost públic per als supòsits extraordinaris i, 
específicament, per a determinades necessitats inversores. 

• Potenciar la qualitat de la gestió i dels serveis 
 

o Garantir la professionalització del sector 

Un sistema portuari de qualitat requereix una gestió professionalitzada. A l’efecte, caldrà adoptar 
accions per tal d’afavorir la qualificació dels gestors i personal al servei dels ports i alhora 
garantir-ne la formació i reciclatge permanent. 

o Promoure la millora de la formació dels gestors i treballadors del port 

El sistema portuari català s’enfronta amb la necessitat permanent de millorar la seva oferta i el 
nombre i la qualitat dels seus serveis per tal de captar nous usuaris en un entorn d’alta 
competència. En aquest horitzó, la professionalització dels seus directius i del conjunt del 
personal que hi presta serveis apareix com a una necessitat a la que cal donar resposta i que 
l’administració contemplarà des de dues vessants, la de l’oferta d’accions adreçades a la formació 
permanent del personal i la de l’exigència de qualificació en els concursos per a la gestió indirecta 
dels ports. 

o Rendibilitzar serveis i impulsar la implantació d’un sistema de gestió de qualitat 

En la línia de la millora de la eficiència i de la qualitat del sistema i dels serveis oferts per 
cadascun dels ports, caldrà també impulsar fórmules que incideixin en la rendibililtzació dels 
serveis portuaris així com la implantació dels sistemes de gestió i conseqüent certificació dels 
serveis portuaris. 
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6.1.4 Sostenibilitat ambiental, mitigació  i adaptació al canvi climàtic 

 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen relacionades amb la línia 
estratègica de sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic, i a continuació es descriu 
cadascuna de les accions amb més detall. 

 
 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Contribuir a la mitigació del canvi 
climàtic 

o Elaboració de l’inventari de Referència d'Emissions (IRE) 
per al conjunt del sistema portuari català 

o Estratègia de mitigació de les emissions de GEH del 
sistema portuari català 

o Estratègia d’impuls de les energies renovables i de baix 
impacte ambiental i electrificació progressiva dels ports.  

o Estratègia portuària per a una mobilitat sostenible 

Adaptació al canvi climàtic 

o Monitorització de dades climàtiques i batimètriques 
o Estratègia d’adaptació al canvi climàtic adaptar les 

infraestructures al canvi en el patró del clima marítim i 
del transport sedimentari 

Gestionar de forma sostenible els 
recursos naturals 

o Preservació d’hàbitats d’interès i espècies protegides 
o Prevenció, minimització i correcció d’afectacions als 

espais naturals protegits 
o Establir criteris d'integració paisatgística 
o Prevenció i gestió eficient dels residus 
o Optimitzar el consum d'aigua 
o Optimitzar el consum d'energia 
o Prevenció de la contaminació atmosfèrica 
o Prevenció de la contaminació acústica i lluminosa 

Garantir la qualitat de les aigües i 
prevenir, minimitzar i corregir totes 
les formes de contaminació d’aquestes 

o Programa de seguiment i control ambiental de la qualitat 
de les aigües portuàries en col·laboració amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua 

o Mesures per a la millora de la qualitat de les aigües 
portuàries i la prevenció de la contaminació d’aquestes 

Contribuir a l'estratègia de gestió 
sedimentària del litoral  

o Elaborar i implementar una planificació de gestió 
integral de dragats i de restitució sedimentària. 

Incorporar la gestió del risc i 
minimitzar la vulnerabilitat en front 
als riscos naturals i tecnològics 

o Elaborar i revisar periòdicament els Plans 
d’autoprotecció (PAU) de les instal·lacions portuàries 

o Realitzar actuacions d’informació, formació i simulacres 
al personal vinculat als ports en matèria 
d’autoprotecció. 

Preservar i posar en valor els elements 
de valor patrimonial, social i cultural 
existents 

o Senyalització informativa i foment de visites guiades o 
autoguiades 

Dur a terme formació i mesures de 
sensibilització en matèria de 
sostenibilitat ambiental 

o Impartir formació en l'àmbit mediambientals per als 
diferents professionals involucrats en el sistema 

o Realitzar campanyes i actuacions de sensibilització per 
als usuaris de les instal·lacions portuàries 

Taula 13. Línies d’actuació i accions relacionades amb la sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi 
climàtic. 
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• Contribuir a la mitigació del canvi climàtic 

 
o  Elaboració de l’Inventari de Referència d'Emissions (IRE) per al conjunt del sistema portuari 

català 

El primer pas per establir una Estratègia de mitigació i valorar-ne els seus efectes és conèixer les 
emissions de GEH en l’escenari de referència. El punt de partida a partir del qual s’estableixen els 
objectius de reducció d’emissions. Es preveu: 

- L’establiment, conjuntament amb l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de la metodologia per 
a la realització de l’Inventari de Referència d’Emissions del sistema portuari. 

- El càlcul d’emissions de GEH i establiment de l’IRE d’acord amb la metodologia acordada. 

Els ports de Barcelona i Tarragona realitzaran el seu propi inventari per part de les respectives 
autoritats portuàries. Es preveu poder coordinar-se amb les mateixes per tal que les metodologies 
de càlcul siguin assimilables. 

o Estratègia de mitigació de les emissions de GEH del sistema portuari català 

Conegudes les emissions de l’any de referència, es preveu l’articulació d’una Estratègia de 
mitigació de les emissions de GEH del sistema portuari català per contribuir a l’assoliment dels 
compromisos de reducció d’emissions de Catalunya. 

L’Estratègia definirà els objectius de reducció i les actuacions a desenvolupar per a la reducció 
d’emissions tals com la millora de l’eficiència energètica, la reducció de l’ús de combustibles 
fòssils, l’increment de l’ús d’energies renovables i de l’autosuficiència energètica, l’impuls i els 
incentius  per als vehicles amb baixes emissions de GEH, la implantació del vehicle elèctric per a 
satisfer la mobilitat interna de les zones portuàries, el foment de l’adhesió al Programa d’Acords 
Voluntaris, entre moltes d’altres que pot contenir. 

L’Estratègia definirà els mecanismes a utilitzar per a l’assoliment dels objectius que estableixi. 
Les actuacions a implantar seran d’implantació directa en el cas de ports de gestió directa per 
part de la Generalitat i s’aniran requerint conforme finalitzin els títols d’autoritzacions o 
concessions i/o es renovin o se n’atorguin de noves en la resta de ports (algunes mesures o 
actuacions poden ser d’obligat compliment i d’altres poden introduir-se en els criteris de valoració 
per a noves concessions). En determinats casos es podrà requerir la implementació de certes 
mesures als gestors privats directament en el marc dels respectius títols concessionals o 
contractuals. 
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o Estratègia d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i electrificació 

progressiva dels ports 

 

Atès que la sostenibilitat ambiental és un àmbit d’aplicació transversal en tots els sectors del 
territori, s’estima necessari millorar l’eficiència energètica del sistema portuari establint sinergies 
amb altres sectors per tal que els beneficis associats al canvi energètic tinguin una major 
repercussió. A banda de fomentar l’ús d’energies renovables de forma global, es particularitzarà 
pel sistema portuari català potenciant la recerca de mesures que prioritzin les energies amb baix 
impacte mediambiental.  

En aquest sentit, es prosseguirà amb les actuacions que ja s’estan duent a terme per a la 
progressiva electrificació dels ports per tal de facilitar la connexió a la xarxa elèctrica local de la 
flota de vehicles i la connexió dels vaixells, així com la substitució de vehicles per models 100% 
elèctrics, etc. i la progressiva substitució del consum de combustibles fòssils als ports. 

Entre d’altres s’avaluarà la possibilitat d’implementar cadenes logístiques d’energies de baix 
impacte ambiental com ara bé GNL i GLP. 

En qualsevol cas, la reducció d’emissions passa necessàriament per la reducció de la dependència 
de combustibles fòssils i l’aposta per les renovables. L’Estratègia d’impuls de les energies 
renovables i de baix impacte ambiental i electrificació dels ports preveu establir les actuacions 
necessàries per materialitzar aquesta aposta. 

o Estratègia portuària per a una mobilitat sostenible 

Les actuacions a implantar en matèria de mobilitat sostenible es preveu que estiguin integrades en 
l’Estratègia de mitigació de les emissions de GEH del sistema portuari català. Específicament en 
l’àmbit de la mobilitat es preveu elaborar una diagnosi completa de la mobilitat actual del sistema 
portuari català i establir una Estratègia per a la mobilitat sostenible. 

L’Estratègia definirà els objectius a assolir i les actuacions a desenvolupar per a un canvi modal en 
la mobilitat tals com l’ús de vehicles i maquinària no contaminant, sempre que sigui 
operativament possible, la millora i promoció del transport públic, potenciar el transport 
ferroviari de mercaderies, l’elaboració de plans de mobilitat i plans de desplaçament, mesures per 
a facilitar l’ús de mitjans de transport no motoritzat, entre moltes d’altres que pot contenir. 

L’Estratègia definirà els mecanismes a utilitzar per a l’assoliment dels objectius que estableixi. 
Les actuacions a implantar seran d’implantació directa en el cas de ports de gestió directa per 
part de la Generalitat i s’aniran requerint conforme finalitzin els títols d’autoritzacions o 
concessions i/o es renovin o se n’atorguin de noves en la resta de ports (algunes mesures o 
actuacions poden ser d’obligat compliment i d’altres poden introduir-se en els criteris de valoració 
per a noves concessions). En determinats casos es podrà requerir la implementació de certes 
mesures als gestors privats directament. 

 

• Adaptació al canvi climàtic 
 

o Monitorització de dades climàtiques i batimètriques  

Per tal d’implantar mesures d’adaptació al canvi climàtic i mitigar les conseqüències en la mesura 
del possible, és necessari adoptar una gestió proactiva. Això implica disposar d’una predicció 
climàtica fiable del nostre entorn per tal de conèixer, de forma anticipada, les conseqüències que 
es derivaran del canvi climàtic. Així doncs, es preveu implantar un sistema de monitorització de 
dades climàtiques a cadascuna de les instal·lacions del sistema portuari (temperatura, pressió, 
humitat, nivell del mar i onatge) i de dades batimètriques per tractar-les posteriorment per 
conèixer les tendències i adoptar les mesures necessàries. 
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o Estratègia d’adaptació al canvi climàtic 

Es preveu l’avaluació de la incidència del canvi climàtic a cadascuna de les instal·lacions del 
sistema portuari per tal d’avaluar-ne la vulnerabilitat i poder proposar mesures d’adaptació de les 
infraestructures al canvi en el patró del clima marítim i del transport sedimentari. En base al 
monitoratge establert, caldrà doncs estudiar la modificació de l’onatge, direccions, freqüència de 
temporals, augment del nivell del mar, marees meteorològiques, increment del nombre d’episodis 
de pluja intensos, major freqüència d’esdeveniments meteorològics extrems, etc..per identificar 
els nous paràmetres de disseny i l’efecte dels nous patrons de transport sedimentari sobre 
l’operativitat de les infraestructures. Així, mitjançant la monitorització de dades climàtiques i la 
seva interpretació serà possible anticipar-se als canvis i adaptar les infraestructures i les mesures 
de dragats de cada port.  

Les possibles mesures necessàries d’adaptació a implantar (sempre amb la preceptiva avaluació 
ambiental) podrien ser, entre d’altres: 

- Recréixer la cota de coronació dels dics de recer 

- Implantació d’elements de protecció addicional en bocana (contradics, martells, elements 
dissipadors, etc.) 

- Construir una berma davant del dic o dics exempts 

- Redefinir la planta del port, de manera que pugui afrontar millor els possibles canvis de 
direcció de l’onatge o l’increment de l’onatge difractat 

- Altres mesures innovadores que es pugui plantejar estudiar 

 

• Gestionar de forma sostenible els recursos naturals 
 

o Preservació d’hàbitats d’interès i espècies protegides 

Atès que les activitats que es desenvolupen en els ports i des dels ports poden tenir efectes 
negatius sobre el medi, i específicament sobre hàbitats d’interès i espècies protegides en l’àmbit 
d’influència dels ports, el Pla preveu: 

- L’elaboració d’una Guia de requeriments i bones pràctiques ambientals per als diferents usos i 
activitats desenvolupades als ports i en el seu àmbit d’influència amb la participació de les 
administracions competents, amb la finalitat de protegir els hàbitats d’interès i espècies 
protegides, així com considerar les seves determinacions en els plecs de concessions de les 
activitats. La guia inclourà les determinacions necessàries per evitar especialment les 
afectacions als herbassars de fanerògames marines. 

- Establir un canal de comunicació amb les administracions competents del seguiment i control 
de l’estat i les afectacions a les praderies de fanerògames marines, per conèixer l’evolució de 
les més properes als ports (fins a 1 km) i establir accions correctores en cas d’identificar-se 
una afectació directa causada per l’activitat d’un port. 

- Col·laboració amb l’administració ambiental per a la detecció de la possible colonització a 
l’interior dels ports d’espècies invasores que puguin arribar a conseqüència del trànsit de 
vaixells. En cas positiu, establir una xarxa de vigilància o plans de control per part de les 
administracions competents.  

o Prevenció, minimització i correcció d’afectacions als espais naturals protegits 

- Per aquells ports adjacents a Espais Naturals Protegits, es preveu col·laborar amb els gestors 
dels mateixos per tal d’analitzar i identificar, conjuntament amb ells, quins són els impactes 
ambientals detectats sobre els valors de l’espai natural que poden ser atribuïbles als usos i 
activitats del port i acordar l’establiment i implantació de les mesures i actuacions per a 
prevenir-los, minimitzar-los, corregir-los o compensar-los. 
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- Establiment d’un canal de comunicació amb els gestors dels espais naturals protegits propers 

als ports (<1km) per tal d’aplicar accions correctores en cas d’identificar-se una afectació 
directa causada per l’activitat d’un port. 

- Determinar i aplicar la millor fórmula per a la gestió del Port de l’Estany Gras, en què s’ha 
declarat l’espai inclòs al PEIN i xarxa Natura 2000 “Cap de Santes Creus-Litoral meridional 
tarragoní”, per tal de garantir la compatibilització dels seus usos amb l’elevat valor ambiental 
i paisatgístic d’aquest espai. 

 

o Establir criteris d'integració paisatgística 

Amb l’objectiu de minimitzar les afectacions de l’activitat portuària al paisatge litoral, es preveu 
l’establiment i la introducció d’uns criteris d’integració paisatgística. El Pla preveu l’elaboració 
d’una guia de directrius i criteris d’integració paisatgística per als diferents usos i activitats als 
ports i incorporar determinacions al respecte en els plecs de concessions de les instal·lacions 
d’usos i activitats i aplicar-los en les revisions o modificacions de Plans Especials o en els nous 
Plans directors urbanístics portuaris amb la finalitat de millorar la qualitat del paisatge portuari. 

 

o Prevenció i gestió eficient dels residus 

Per tal d’aconseguir una adequada prevenció i gestió dels residus el Pla preveu: 

- L’elaboració d’una Guia de requeriments i bones pràctiques ambientals per als diferents usos i 
activitats desenvolupades als ports i en el seu àmbit d’influència amb la participació de les 
administracions competents per a maximitzar la reducció o prevenció de residus, la 
reutilització i el reciclatge, així com incorporar les seves determinacions en els plecs de 
concessions de les activitats i instal·lacions. 

- La continuïtat de l’elaboració i implantació dels Plans de recepció i manipulació de residus per 
a la seva correcta gestió ambiental als ports: elaboració de plans, codis de bones pràctiques, 
implantació i revisió periòdica cada 3 anys. 

- Promoure la instal·lació de punts nets als ports i dàrsenes, especialment en àrees portuàries 
d’alta generació de residus per a la gestió dels residus i realització d’actuacions de 
sensibilització realitzades al respecte.  

 
Figura 28. Neteja de fons marins. 
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o Optimitzar el consum d'aigua 

La previsió d’increment de capacitat dels ports i la seva transformació cap a un ús de 
desenvolupament econòmic, industrial, turístic i social ha d’anar acompanyada d’una avaluació de 
la capacitat d’abastament de les xarxes locals d’aigua de les que en depenen. En tots els casos 
particulars cal promoure que els ports afrontin l’estudi de la viabilitat d’obtenció o utilització de 
recursos propis locals si existeix la possibilitat (i preferentment quan vagi acompanyada d’un 
estalvi de l’energia associada en l’obtenció i transport). 

L’aigua utilitzada als ports es pot oferir amb diferents qualitats en funció dels usos a que finalment 
aquestes es destinin amb diferenciació de xarxes (per les característiques dels pantalans pot ser de 
fàcil aplicació la instal·lació d’una nova xarxa). En funció de les característiques particulars de 
cada port, dins del marc del desenvolupament del Pla es preveu estudiar, al nivell que pertoqui, la 
viabilitat d’implantar algunes de les alternatives següents:  

- Fomentar l’obtenció i aprofitament de nous recursos d’aigua 

Bé sigui a través instal·lacions als ports d’una xarxa d’aigua salada (complementaria a la xarxa 
d’aigua dolça potable d’abastament) que provingui d’una captació marina per accions de 
manteniments d’activitats compatibles del port; bé sigui fomentant la instal·lació als ports 
d’una xarxa d’aigua (complementària a la xarxa d’aigua potable d’abastament) procedent de 
la recuperació de captacions d’aqüífers més locals de la zona del port; bé sigui fomentant les 
oportunitats d’utilització de recursos d’aigua regenerada pre-potable als ports. 

- Fomentar i introduir mesures per a l’estalvi d’aigua 

Bé sigui mitjançant la implantació, a través dels concessionaris o entitats gestores, de 
campanyes per a l’estalvi d’aigua; amb mesures com l’establiment de mecanismes de control 
particularitzats als amarradors, limitació de volums de despesa mensual, gravació de tarifes en 
funció del trams consumits, implantació, de sistemes de limitació a l’ús d’aigua en les zones 
dels varadors públics i privats tals com la instal·lació d’aparells similars al funcionament d’un 
autorentat tradicional de vehicles manual, entre moltes d’altres possibles. 

- Fomentar l’estudi i la eficiència de les xarxes d’abastament d’aigua potable dels ports. 

Els estudis i mesures per les quals hi hagi viabilitat d’acord amb els mateixos seran de 
redacció o implantació directa en el cas de ports de gestió directa per part de la Generalitat i 
s’aniran requerint conforme finalitzin els títols d’autoritzacions o concessions i/o es renovin o 
se n’atorguin de noves en la resta de ports (algunes mesures o actuacions poden ser d’obligat 
compliment i d’altres poden introduir-se en els criteris de valoració per a noves concessions). 
En determinats casos es podrà requerir la implementació de certes mesures als gestors privats 
directament. 

o Optimitzar el consum d'energia 

L’optimització del consum d’energia està íntimament relacionat amb la mitigació del canvi 
climàtic i s’aborda en la corresponent línia d’actuació. 

o Prevenció de la contaminació atmosfèrica 

La línia d’actuació en relació amb la contribució a la mitigació del canvi climàtic incideix 
directament en la reducció de la contaminació atmosfèrica: la millora de l’eficiència energètica; 
la promoció de la diversificació energètica i de la producció i ús d’energies renovables als ports i 
la promoció d’un model de mobilitat sostenible, tant pel que fa a la mobilitat terrestre com 
marina contribuiran directament a la reducció de l’impacte sobre la qualitat de l’aire. 

A banda d’això, el Pla preveu l’elaboració d’una Guia de requeriments i bones pràctiques 
ambientals per als diferents usos i activitats desenvolupades als ports que incorporarà les 
adequades mesures de minimització de la contaminació atmosfèrica per totes aquelles actuacions 
que puguin generar contaminació, especialment de partícules (ús de maquinària, operacions de 
maneig de productes pulverulents, etc.).  
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o Prevenció de la contaminació acústica i lluminosa 

La contaminació acústica té afectacions sobre la salut, la qualitat de vida, el comportament social 
i el desenvolupament cognitiu així com sobre les espècies faunístiques que poden estar prop dels 
ports. La normativa sectorial estableix els requeriments i sistemes de control de les emissions 
acústiques de les activitats. 

En relació amb l’afectació als espais naturals protegits adjacents als ports per contaminació 
acústica, en aquells ports que limiten amb un espai natural protegit (12 ports), en el marc de les 
revisions de Plans Especials i d’altres instruments de planificació portuària es realitzaran estudis 
acústics específics en coordinació amb els gestors de l’espai protegit i, si escau, s’aplicaran les 
mesures necessàries per minimitzar, corregir o compensar la incidència del port sobre l’espai 
protegit en aquest vector. Aquests estudis podran ser incorporats en els plecs de prescripcions en 
la renovació o atorgament de noves concessions. 

En termes de contaminació lumínica caldrà garantir l’aplicació els criteris que estableix el present 
Pla i en qualsevol cas complir amb la normativa sectorial al respecte. 

En relació amb l’afectació als espais naturals protegits adjacents als ports per contaminació 
lluminosa, en aquells ports que limiten amb un espai natural protegit (12 ports) s’haurà de 
controlar especialment i minimitzar la intrusió lumínica generada mitjançant l’aplicació de les 
prescripcions de la normativa de referència atès que la contaminació lumínica altera els cicles 
vitals de plantes i animals amb hàbits de vida nocturns. 
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• Garantir la qualitat de les aigües i prevenir, minimitzar i corregir totes les formes de contaminació 
d’aquestes  

 

 
o Programa de seguiment i control ambiental de la qualitat de les aigües portuàries en 

col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua 

Establiment d’una xarxa d’indicadors de la qualitat de les dàrsenes: definició dels indicadors, la 
freqüència i els objectius específics per a cada indicador, de forma particularitzada i adaptada a 
la situació de cada port a fi d’interpretar de forma adequada els resultats obtinguts. La xarxa 
d’indicadors poden ser variables al llarg del temps tot considerant la necessària coherència per a 
comparacions temporals. S’estableix una revisió d’indicadors cada 4 anys (mateix termini que en 
la resta de revisions/actualitzacions del Pla). 

Els gestors, públics o privats, dels ports efectuaran controls en les aigües de les dàrsenes com a 
mesura d’autocontrol i, a través dels resultats obtinguts,  s’establirà la correlació amb les 
avaluacions dels diferents indicadors realitzades a les masses d’aigua costanera que envolten els 
ports, de forma coordinada amb l’Agència Catalana de l’Aigua. Es requerirà als nous concessionaris 
la condició d’aplicar una xarxa d’indicadors dissenyada en la proporcionalitat del cas particular, 
de les possibilitats econòmiques i de les activitats que permetin assolir les finalitats del Programa 
de seguiment i control ambiental de la qualitat de les aigües portuàries. 

 

o Mesures per a la millora de la qualitat de les aigües portuàries i la prevenció de la 
contaminació d’aquestes 
 

- Eliminació progressiva del risc de llocs susceptibles d’abocament directes  en les àrees 
potencialment contaminants dels ports a través de l’habilitació d’una xarxa perimetral 
d’embornals a fi que els efluents líquids i sòlids que es puguin generar finalitzin en un dipòsit 
d’elements de desbast de sòlids, de captació d’hidrocarburs o de qualsevol vessament 
accidental a fi que siguin gestionats de forma la forma adequada (mitjançant intervencions 
directes o condicions en les concessions). 

- Programar les instal·lacions sanitàries adequades (mitjans i instal·lacions per a la recepció 
d’aigües residuals dels vaixells connectades o no a la xarxa de clavegueram) i en la proporció 
estratègica de distribució (d’acord amb la magnitud del port) en l’atorgament de noves 
concessions, per evitar així el risc de mala praxi d’abocaments a port a través dels sanitaris 
dels vaixells  

- Estudiar la viabilitat de fórmules per a afavorir la renovació de l’aigua interior dels ports que 
presentin una qualitat notablement alterada o dolenta, o puguin afectar de retruc a les 
masses d’aigua on pertanyen i en la mesura possible executar-les (preferentment emprant 
aquelles mesures que no requereixin d’energia associada i si fos el cas, preferentment a través 
d’energies renovables generades al mateix port amb l’objectiu de no traspassar l’impacte a 
d’altra vector). 

- Prosseguir amb la implantació de Plans interiors marítims (PIM) en tots els ports per tal de 
disposar dels recursos i protocols necessaris per gestionar eficaçment el vessament o 
abocament accidental de productes contaminants (hidrocarburs, aigües brutes, substàncies 
nocives transportades a granel o altres substàncies perjudicials). 
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• Contribuir a l'estratègia de gestió sedimentària del litoral 
 

o Elaborar i implementar una planificació de gestió integral de dragats i de restitució 
sedimentària 

Elaborar i implementar una planificació de gestió integral de dragats i de gestió de sorres que 
integri les actuacions a realitzar als ports i a les platges adjacents a aquests, la identificació dels 
dipòsits marítims autoritzats i els criteris per a facilitar i agilitzar la tramitació dels dragatges 
periòdics així com la contribució dels ports, en tant que reservoris de sorra, en les actuacions 
d’alimentació de platges. 

Es redactarà un pla de gestió integral dels dragats per a donar resposta de forma coordinada i 
coherent a les necessitats de dragat dels ports catalans i a les necessitats de restitució de platges 
adjacents i aconseguir una gestió més eficient del material dragat prioritzant la reinserció del 
material en la dinàmica sedimentària litoral. A tal efecte es tindran en consideració les previsions 
que es puguin derivar del Pla d’Ordenació del litoral i resta d’estudis en matèria de transport 
sedimentari de la costa catalana que puguin realitzar les administracions competents als efectes 
d’aconseguir la major efectivitat possible en matèria d’alimentació de platges.  

De forma paral·lela, aquest pla de gestió permetrà als gestors portuaris establir previsions i 
facilitar la tramitacions d’autorització dels dragatges i d’abocaments del material. Aquesta 
planificació té, per tant, un doble benefici permetent un millor aprofitament dels recursos i una 
solució als problemes d’aterrament als ports. 

Es tracta de l’elaboració, aprovació i aplicació d’un document programàtic i de planificació de les 
activitats de dragats recurrents i deposicions de ports que prevegi les millors destinacions en cada 
cas, una solució per a les actuacions d’urgència derivades de fenòmens meteorològics i la millora 
de la gestió ambiental, així com les actuacions per a contribuir al manteniment de les platges. Als 
efectes de facilitar la gestió eficient del material dragat, el document haurà d’incloure les 
diferents vies per a la reinserció del material en funció de la zona i la proposta, si escau, de nous 
dipòsits marítims. 

El document haurà d’abordar aspectes de diverses afeccions com: l’afecció a la qualitat de les 
aigües costaneres, a la granulometria dels sediments, dels elements contaminants i a les 
comunitats biològiques Durant la confecció del document serà convenient la col·laboració i 
aportació de l’ACA. 

 
Figura 29. Dragat i aportació a platja. 
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• Incorporar la gestió del risc i minimitzar la vulnerabilitat en front als riscos naturals i tecnològics 

 

Pel que fa als riscos naturals, el risc d’incendis forestals, per la proximitat d’un gran nombre de ports a 
menys de 500 m de distància de zones forestals amb un risc alt o molt alt d'incendi forestal, i el risc 
d’inundació, tant per risc d'inundació d'origen marí com provinent dels cursos fluvials, són els riscos 
rellevants al sistema portuari. Altres riscos analitzats i amb rellevància en alguns dels ports analitzats, si bé 
amb un caràcter més minoritari, són el risc químic en establiments industrials, el risc per transport de 
mercaderies perilloses i el risc nuclear.  Es proposa 

 

o Elaborar i revisar periòdicament els Plans d’autoprotecció (PAU) de les instal·lacions portuàries 

Els ports d’interès general i els ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguin 
d’interès general, estan inclosos en l’Annex I, epígraf A apartat c)7 del Decret 30/2015, de 3 de 
març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i estan obligats, entre d’altres mesures, 
a elaborar un pla d’autoprotecció. 

o Realitzar actuacions d’informació, formació i simulacres al personal vinculat als ports en 
matèria d’autoprotecció. 

En relació a l’autoprotecció és important que els treballadors vinculats als ports, així com els 
operaris que realitzin obres en l’àmbit portuari coneguin les mesures d’autoprotecció adients en 
cas d’activació d’algun dels plans d’emergència dels riscos que afecten el seu àmbit d’actuació. 

 

• Preservar i posar en valor els elements de valor patrimonial, social i cultural existents 
 

o Senyalització informativa i foment de visites guiades o autoguiades 

Es fomentarà la identificació dels principals elements de valor patrimonial, social i cultural 
existents als ports (l’Estudi Ambiental Estratègic identifica els elements de patrimoni 
arquitectònic i arqueològic en determinats ports) i la seva posada en valor mitjançant 
senyalització informativa i/o visites guiades o autoguiades si s’escau. 

En qualsevol cas s’aplicaran totes les mesures establertes en la normativa sectorial de patrimoni 
arquitectònic i arqueològic per garantir la preservació dels elements que s’identifiquin. 

 
• Dur a terme mesures de sensibilització 

 
o Impartir formació en l'àmbit mediambiental per als diferents professionals involucrats en el 

sistema 

Una implementació de les mesures ambientals proposades eficaç podrà aconseguir-se si tots els 
sectors professionals del sistema (personal de ports, responsables de clubs nàutics, confraries de 
pescadors, personal d’empreses i indústries en els ports, agents turístics, etc.) participen 
activament. Per tal de crear consciència i d’establir uns objectius compartits es realitzaran 
formacions que abasteixin les principals problemàtiques mediambientals en l’àmbit portuari. Es 
proposta dissenyar els continguts i format formatiu dirigit als diferents perfils professionals en els 
següents àmbits (i en d’altres que es puguin considerar necessaris) i impartir la formació als 
diferents ports on sigui aplicable. 

La formació pot tenir una part comuna per als diferents ports i una part específica aplicable a la 
situació i realitat de cada port en particular: 

- Prevenció de la contaminació de l’aigua i la bona praxi en matèria d’abocaments i neteja de 
sentines, d’acord amb la normativa vigent. 

- Prevenció i gestió dels residus (en tots els sectors representats als ports) i retirada de 
deixalles marines. 
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- Prevenció de l’afectació a hàbitats i espècies d’interès en l’àmbit d’influència del port. 
- Donar a conèixer les iniciatives per a la millora ambiental del Sistema portuari i implicar els 

agents clau en la seva implantació: 
o Mitigació del canvi climàtic: reducció d’emissions 
o Adaptació al canvi climàtic 
o Seguiment, control i millora de la qualitat de les aigües 
o Planificació de dragats i gestió sedimentària 
o Criteris d’integració paisatgística 
o Optimització del consum d’aigua 
o Optimització del consum d’energia 
o Prevenció de la contaminació acústica i lluminosa 

 
- Realitzar actuacions d’informació i formació al personal vinculat als ports en matèria 

d’autoprotecció. 

 

o Realitzar campanyes i actuacions de sensibilització per als usuaris de les instal·lacions 
portuàries 

Tant important és que els sectors professionals portuaris participin de les accions mediambientals 
proposades com que ho facin els usuaris de les instal·lacions. A més, atès que els usuaris poden ser 
temporals, cal incidir en el compliment de les mesures de forma regular. Gràcies a la formació 
dels diferents actors del sistema portuari la sensibilització continua dels usuaris serà més eficaç. 
Així mateix, es fomentarà la presència de sensibilització ambiental durant jornades de portes 
obertes als ports o bé mitjançant cartells amb bones pràctiques a les instal·lacions.  

Es proposa dissenyar actuacions d’educació i sensibilització ambiental en relació amb la 
contaminació de l’aigua i la bona praxi en matèria d’abocaments i neteja de sentines, d’acord 
amb la normativa vigent, i desenvolupar-les rotativament a tots els ports (p.ex. jornades, 
xerrades, campanyes informatives, etc.) en matèria de: 

- Prevenció de la contaminació de l’aigua 
- Prevenció i gestió dels residus 
- Reducció i eficiència en el consum d’aigua i energia 
- Coneixement dels hàbitats i espècies d’interès en l’àmbit d’influència del port: del seu valor i 

les mesures necessàries per a la seva preservació 
- Altres que es puguin considerar necessàries 

 

 

6.1.5 Interconnectivitat portuària 

 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen relacionades amb la línia 
estratègica de interconnectivitat portuària, i a continuació es descriu cadascuna de les accions amb més 
detall. 

 

INTERCONNECTIVITAT PORTUÀRIA 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Proporcionar serveis d'informació i gestió relatius 
al sistema portuari  

o Desenvolupar una plataforma de gestió integrada del 
sistema portuari 

o Agilitzar tràmits administratius 

Taula 14. Línies d’actuació i accions relacionades amb la interconnectivitat portuària. 
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• Proporcionar serveis d'informació i gestió relatius al sistema portuari 
 

o Desenvolupar una plataforma de gestió integrada del sistema portuari català 

S’entén la interconnectivitat portuària com la gestió integrada de les activitats portuàries dels 
diferents ports de Catalunya. Per tal de donar resposta a aquesta directriu, caldrà desenvolupar 
una plataforma de gestió integrada de tot el sistema portuari català, el principal objectiu de la 
qual serà disposar d’informació centralitzada i en temps real de tots els ports de Catalunya per tal 
de facilitar l’adquisició i el processament eficient d’aquesta informació per a la presa de decisions 
per part de la Generalitat. 

En primer lloc caldrà definir les necessitats d’aquesta plataforma comuna de gestió, determinant 
la informació concreta que sigui d’utilitat per la Generalitat (per exemple ocupació/disponibilitat 
d’amarres, ocupació/disponibilitat de places d’aparcament, serveis portuaris oferts, paràmetres 
mediambientals, dades de gestió, etc.), així com la freqüència i el format en el qual s’haurà de 
transmetre aquesta informació, i també els serveis i funcions que es vulguin oferir en aquesta 
plataforma.  

Amb aquesta finalitat, els ports catalans hauran d’adaptar les seves instal·lacions amb els 
sistemes, equips i dispositius necessaris per poder ser integrats en el nou sistema i proporcionar la 
informació necessària que asseguri una fiabilitat, una qualitat i una periodicitat adequada del 
servei.  

La Generalitat centralitzarà i tractarà totes les dades, i publicarà la informació que sigui d’utilitat 
per el sistema portuari (com per exemple característiques i serveis de cada port, alertes per 
temporals, estat del procés d’innovació, etc). 

Així mateix, s’aplicaran els acords reglamentaris per garantir un bon ús de les informacions 
disponibles respectant els criteris de transparència i privacitat. 

Aquesta plataforma suposarà doncs una millora del servei ofert per el conjunt del sistema portuari 
català, ja que permetrà disposarà de la informació més rellevant del sistema de forma 
centralitzada, actualitzada, i permetrà a la Generalitat processar aquestes dades i prendre els 
decisions més adequades a cada moment.  
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o Agilitzar tràmits administratius 

Per tal de disposar d’un sistema portuari més àgil, és necessari reduir els obstacles administratius, 
simplificant els tràmits i gestions necessàries. S’adoptaran mesures que permetin reduir i unificar 
els tràmits necessaris i que millorin l’eficiència dels recursos, per exemple promovent 
l'administració electrònica, organitzant jornades específiques, etc. L’objectiu principal és eliminar 
els obstacles legals i administratius i reduir els terminis necessaris per a qualsevol tràmit portuari.  
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6.1.6 Sinergia Port-Territori 

 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen relacionades amb la línia 
estratègica de sinergia port-territori, i a continuació es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 

 

SINERGIA PORT-TERRITORI 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Fomentar els ports catalans com a 
destinació turística 

o Avaluar la possibilitat de realitzar promoció conjunta 
entre diferents ports 

o Col·laborar amb agents turístics 
o Integrar els ports catalans dins la marca turística 

Catalunya 
o Associar ports a destinacions turístiques  
o Oferir serveis turístics 

Generar demanda de serveis i d'espais 
portuaris 

o Promocionar els serveis i els espais portuaris 
o Organitzar jornades de portes obertes als ports 

Fomentar la formació  o Implantar formació conjunta de l'Administració i el 
privat 

Generar sinergies socials i econòmiques 
amb el territori i amb el teixit 
empresarial  

o Organitzar jornades de portes obertes als ports 
o Implicar els ports en esdeveniments esportius i socials 

del territori 
o Impulsar activitats i serveis per tal que el port 

participi de la vida social del territori 
o Impulsar la contractació de patrocinis amb entitats 

privades 
o Impulsar la implicació dels Ajuntaments en la millora 

del port i el seu entorn  

Taula 15. Línies d’actuació i accions relacionades amb la sinergia port-territori. 
 

 
• Fomentar els ports catalans com a destinació turística 

 
o Avaluar la possibilitat de realitzar promoció conjunta entre diferents ports  

El sistema portuari català s’enfronta a una competència d’alta qualitat a l’entorn mediterrani i 
europeu en el seu conjunt. Per tal de fer front a aquest repte, el posicionament conjunt del 
potencial turístic del sistema portuari català apareix com una oportunitat d’atracció d’usuaris 
potencials però requereix la prèvia orientació dels ports a la demanda, generant propostes de 
productes, serveis i valor. La combinació de l’oferta d’infraestructures i serveis dels ports i el 
potencial natural, cultural o gastronòmic de Catalunya han de contribuir a l’eficàcia d’aquesta 
acció. 

o Col·laborar amb agents turístics 

L’atractiu turístic dels ports catalans és innegable, i en aquest sentit sembla oportú buscar vies de 
col·laboració amb els agents turístics, coneixedors dels mercats actuals i potencials i de les 
oportunitats de promoció en els diferents mercats. Per posar en valor aquests actiu i millorar la 
capacitat d’atracció de nous usuaris, els ports amés dels serveis pròpiament portuaris, poden 
oferir experiències als usuaris potencials i fer-ho d’acord amb els agents turístics. L’oferta i 
orientació de les estacions nàutiques és un bon exemple a seguir 
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o Integrar els ports catalans dins la marca turística Catalunya 

En la línia abans expressada, els valors del sistema portuari justifiquen la seva incorporació dins 
de la marca turística Catalunya i les seves accions de promoció i, específicament, incorporar-los 
dins del programa de marques i segells del Pla de Màrqueting turístic de Catalunya que 
desenvolupa i gestiona l’Agència Catalana de Turisme. 

o Associar ports a destinacions turístiques 

La vinculació de ports a algunes de les principals destinacions turístiques del país pot contribuir a 
reforçar el seu atractiu i és una via de promoció fins al moment inexplorada en la que caldrà 
treballar de manera conjunta tant amb els responsables de la política turística del país com 
responsables locals i regionals. L’experiència de les estacions nàutiques abans esmentada es un 
valor a considerar. 

o Oferir serveis turístics 

Per tal de desenvolupar el potencial turístic dels ports catalans, a més de les accions descrites 
anteriorment, caldrà que cadascuna de les instal·lacions incorpori a la seva oferta, els serveis que 
poden incrementar el seu potencial cara al turisme nàutic i esportiu (noves modalitats d’oferta 
com xàrter, lloguer d’embarcacions, pesca esportiva, busseig, etc) com pels transeünts 
(bugaderia, dutxes, oferta habitacional, guarderia, supermercat, etc). 

 

• Generar demanda de serveis i d'espais portuaris 
 

o Promocionar els serveis i els espais portuaris 

Una part significativa de la població local i dels visitants que Catalunya rep anualment 
desconeixen els serveis que presten els ports així com els serveis que s’ubiquen dins de cada 
instal·lació. Sembla doncs necessari realitzar accions adreçades a expandir-ne el coneixement 
entre els usuaris potencials. 

 

• Fomentar la formació 
 

o Implantar formació conjunta de l'Administració i el privat 

Actuació que s’ha d’implementar en base a la col·laboració entre actors del sistema portuari i 
entitats públiques com Acció; l’agència de la Generalitat per a la competitivitat de l’empresa que 
disposa de línies de treball orientades al coneixement; les Cambres de Comerç, Industria i 
Navegació amb presencia a tot el territori i capacitat i experiència en l’àmbit de la formació 
presencial i on-line en idiomes, competències tècniques, formació directiva i actualització de 
coneixements; les Escoles Nàutiques o el Departament d’Educació gestor dels programes de 
formació professional 

 

• Generar sinergies socials i econòmiques amb el territori i amb el teixit empresarial   
 

o Organitzar jornades de portes obertes als ports 

Es tracta d’una acció que practiquen molts ports europeus, en molts casos coincidint amb el Dia 
Marítim Europeu que se celebra el 20 de maig amb notable èxit i que contribueix a l’apropament 
de la ciutadania a les instal·lacions portuàries, al seu coneixement i valoració. 

o Implicar els ports en esdeveniments esportius i socials del territori 

Tractant-se d’una línia de treball que fa anys que molts ports han posat en marxa, cal aprofundir-
hi per tal de reforçar el vincle entre els ports i les poblacions del seu entorn de manera que els 
ciutadans, siguin o no usuaris del serveis portuaris, percebin els ports com a instal·lacions 
beneficioses per la comunitat. 
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o Impulsar activitats i serveis per tal que el port participi de la vida social del territori 

Amb idèntic objectiu que el punt anterior, els ports s’han d’apropar a la ciutadania, no només 
implicant-se en les activitats que les administracions o entitats del territori desenvolupen, sinó 
també promovent les seves pròpies activitats adreçades i obertes a la ciutadania en general. Es 
tracta d’una línia de treball que fa anys que molts ports han empès i que caldrà potenciar. En 
aquest sentit, els nous Consells Portuaris poden ajudar a identificar aquestes activitats i serveis. 

o Impulsar la contractació de patrocinis amb entitats privades 

La col·laboració públic-privada i privada-privada té un ampli camp de treball i desenvolupament 
en les accions de patrocini i mecenatge, i els ports i les activitats que s’hi desenvolupen en poden 
ser actors tant des de la perspectiva de beneficiar-se dels patrocinis com essent patrocinadors 
d’activitats i projectes que es desenvolupen al territori. 

o Impulsar la implicació dels Ajuntaments en la millora del port i el seu entorn 

Els ports estan ubicats en un territori i en un o, excepcionalment, varis termes municipals. 
Aquesta realitat fa, entre altres derivades, que els ports siguin altament dependents dels 
ajuntaments per aspectes que van des del seu desenvolupament urbanístic, els accessos o la 
prestació de servis municipals tals com la neteja o seguretat. En interès mutu del port i els seus 
usuaris i la ciutat, cal impulsar vies col·laboratives i els Consells Portuaris poden esdevenir un 
instrument útil per fer-ho efectiu. 
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6.1.7 Innovació 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen relacionades amb la línia 
estratègica de innovació, i a continuació es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 

INNOVACIÓ 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Establir, impulsar i donar continuïtat a 
un procés d'innovació al sistema portuari 
català 

o Desenvolupar un model d’innovació 
o Crear una Comissió d'Innovació 
o Establir mesures per afavorir la implantació 

d’empreses innovadores 

Taula 16. Línies d’actuació i accions relacionades amb la innovació. 

 

• Establir, impulsar i donar continuïtat a un procés d'innovació al sistema portuari català 
  

o Desenvolupar un model d’innovació  

Permetre la implantació de la innovació dins del sistema portuari català, fomentant-la i 
desenvolupant-la en els diferents sectors portuaris. La participació del conjunt del sistema 
portuari en tots els nivells permetrà avançar contínuament cap a un sistema portuari més 
competitiu. Per assegurar un procés d’innovació global (tant tecnològicament com en la gestió, 
processos o serveis) i uns resultats alineats amb els objectius del Pla de Ports, s’ha establert un 
model de innovació que defineix la seva organització, metodologia i un calendari d’implantació i 
seguiment. Aquest model de innovació queda definit amb detall al capítol 9.3 del present 
document. 

o Crear una Comissió d'Innovació 

Serà necessari reunir els representants dels diferents sectors portuaris per coordinar i fomentar la 
innovació dins del sistema portuari i posteriorment mesurar i avaluar els resultats obtinguts. 
Caldrà la creació d’un òrgan anomenat Comissió d’Innovació que actuï de nexe d’unió i intercanvi 
entre els usuaris/stakeholders i el Consell de Ports. Aquesta comissió es defineix amb més detall 
al capítol 9.3.1.2 del present document. 

o Establir mesures per afavorir la implantació d’empreses innovadores 

S’establiran mesures per afavorir la implantació d’empreses relacionades amb la innovació, 
facilitant per exemple la utilització d’espais portuaris, participant en la difusió de la seva 
activitat, etc. La implantació d’aquestes empreses serà una ajuda en l’impuls de la innovació dins 
del sector portuari català. 
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6.2 Línies d’Actuació i Accions per Sectors Portuaris 

Per tal d’amplificar l’impacte de les línies estratègiques definides en els diferents nivells del sistema portuari, 
es determinen  a continuació les actuacions i les respectives accions a implementar en cada sector portuari 
analitzat (nàutic/esportiu, pesquer, turístic i creuers, comercial i tècnic). 

 

6.2.1 Sector nàutic/esportiu 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen en el sector nàutic/esportiu, i a 
continuació es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 

SECTOR NÀUTIC/ESPORTIU 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Promocionar els esports nàutics 

o Potenciar la nàutica esportiva, les escoles de vela i 
els centres d'oci nàutic 

o Reforçar la vinculació dels ports esportius amb la 
destinació turística per potenciar el seu paper com a 
actiu 

o Organitzar esdeveniments esportius de rellevància 
o Integrar la formació nàutica a les escoles 
o Integrar centres de formació nàutica als ports 

Arribar a un públic més ampli 

o Diversificar l'oferta de serveis i l'especialització 
o Avaluar la possibilitat d’impulsar usos habitacionals 

temporals vinculats als usos nàutics i marítims 
o Adaptar els serveis les infraestructures a les 

necessitats dels usuaris  
Donar resposta a la demanda de grans 
eslores 

o Oferir serveis de qualitat que s'adaptin a les seves 
necessitats 

Categorització dels ports o Establir els criteris per categoritzar els ports 
esportius 

Establir mesures i condicions de 
seguretat  

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris 
per donar compliment als codis internacionals de 
seguretat i que suposin un distintiu 

Taula 17. Línies d’actuació i accions en el sector nàutic/esportiu. 

 

• Promocionar els esports nàutics 
  

o Potenciar la nàutica esportiva, les escoles de vela i els centres d'oci nàutic  

Mitjançant la potenciació dels esports nàutics es pretén arribar als diferents nivells 
d’especialització en el sector, obrint-lo a un perfil d’usuaris més divers i no únicament d’alt 
rendiment. Aquest model més obert permetrà captar un nou públic d’ús regular, donar a conèixer 
la pràctica de la nàutica esportiva i estendre la seva pràctica. Entre d’altres, es fomentarà la 
col·laboració de l’activitat nàutica en esdeveniments socials del territori on participi un públic 
diversificat, s’organitzaran esdeveniments competitius amateurs i per aficionats de totes les edats 
on participin tant escoles, clubs, associacions o entitats. 
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Figura 38. Vaixells de nàutica popular al Port de Palamòs. 

 

o Reforçar la vinculació dels ports esportius amb la destinació turística per potenciar el seu 
paper com a actiu  

Oferir al flux de turisme de Catalunya una oferta nàutica i esportiva de qualitat per tal que la 
demanda augmenti i esdevingui un reclam turístic. Els ports són un actiu més del territori dels 
quals se’n pot extreure una alta productivitat i un elevat benefici social. Per tant, les sinergies 
territorials tindran un paper fonamental ja que les activitats nàutiques seran un complement de 
l’oferta turística de la regió i caldrà promocionar-les conjuntament. La promoció podrà dur-se a 
terme per mitjà de diferents canals com ara bé la participació en diferents fires internacionals del 
sector, oferint paquets turístics que combinin activitats nàutiques amb altres de renom en el 
territori (gastronòmiques, esportives, culturals, etc) o establint avantatges competitius amb el 
sector hoteler i de la restauració.  

    
Figura 39. Visitants contemplant el dic de recer del Port de Llança, amb l’obra del artista Carles Bros. 
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o Organitzar esdeveniments esportius de rellevància  

A través d’esdeveniments esportius de rellevància al territori es pretén donar a conèixer el sector 
i atraure l’interès per aquesta pràctica esportiva incrementant el nombre d’usuaris. 
Indirectament, el territori haurà de posar a la disposició dels esdeveniments els serveis necessaris 
per tal d’acollir l’afluència del públic i dels participants. Aquesta mesura, de la mateixa manera 
que la resta d’accions desconnectades a priori de l’activitat turística, té potencial per atraure un 
flux de públic continu i fomentar l’ús de les instal·lacions nàutiques durant tot l’any.  

o Integrar la formació nàutica a les escoles 

Des de les autoritats portuàries cal cercar la col·laboració administrativa amb les administracions 
locals, amb el Departament d’Educació o altres òrgans per tal d’integrar dins el programa de  
centres educatius (escoles, centres de formació, escoles esportives del territori, etc) la formació 
nàutica amb activitats regulars. Exemple d’aquestes poden ser la incorporació de la “Setmana 
Blava” al calendari acadèmic on els escolars destinin un seguit de jornades a la pràctica d’esports 
nàutics i a la sensibilització amb l’ecosistema marí.  

o Integrar centres de formació nàutica als ports 

Oferir serveis de formació nàutica a diferents nivells. D’una banda, a nivell recreatiu caldrà 
proporcionar els coneixements bàsics a un públic poc habitual en aquest àmbit per poder gaudir de 
les diferents activitats en total seguretat. D’altra banda, a nivell professional, el contacte directe 
amb l’entorn nàutic facilitarà posar en pràctica els conceptes nàutics i assolir una formació més 
complerta.  

 

• Arribar a un públic més ampli  
 

o Diversificar l'oferta de serveis (lloguer, xàrter, etc) i l'especialització 

Promoure la nàutica popular per incentivar la captació d’usuaris que no disposin d’embarcacions 
de propietat i rendibilitzar així l’ús de les infraestructures. Aquesta iniciativa promouria com a 
conseqüència els esmentats centres de formació nàutica alhora que atrauria un nou públic 
consumidor de la resta de serveis oferts.  

o Avaluar la possibilitat d’impulsar usos habitacionals temporals vinculats als usos nàutics i 
marítims 

 

Es pretén avaluar la possibilitat de facilitar, mitjançant usos habitacionals temporals, la 
realització d’estades de nàutica esportiva. Aquestes estades tant es podran enfocar des del punt 
de vista de la nàutica esportiva d’alt rendiment mitjançant l’intercanvi d’esportistes de diferents 
centres internacionals, com de la nàutica recreativa. L’ús habitacional podria permetre 
l’organització de campus d’estiu, colònies, estades turístiques i esdeveniments de team building 
per a empreses amb la nàutica esportiva com a focus principal.  

o Adaptar els serveis i les infraestructures a les necessitats dels usuaris 

La diversificació dels usuaris de la nàutica esportiva marcat principalment per públic de diferents 
edats o amb necessitats especials és un factor que s’ha detectat de forma generalitzada i al qual 
cal donar resposta mitjançant l’adaptació de les infraestructures i dels serveis. En la mateixa 
línia, cal possibilitar la realització de les activitats recreatives a la totalitat del públic facilitant-
ne així l’accés i el desenvolupament.  
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• Donar resposta a la demanda de grans eslores  

 
o Oferir serveis de qualitat que s'adaptin a les seves necessitats 

Disposar de serveis de qualitat adreçats a les necessitats dels capitans i de les tripulacions que es 
puguin desenvolupar amb professionalització i relativa immediatesa. En aquest sentit, serà 
necessari comptar amb sinergies territorials per disposar de tècnics qualificats en els diferents 
àmbits, principalment amb empreses dedicades al manteniment i la reparació de vaixells. 
L’experiència demostra que el mercat de les grans eslores genera un elevat desenvolupament 
econòmic del territori en els diferents sectors laborals creant oferta de llocs de treball i consumint 
els serveis existents. Per tant, cal beneficiar-se de l’impacte positiu que genera aquest públic en 
l’economia i assolir una posició competitiva respecte la resta de sistemes portuaris, aprofitant que 
les principals destinacions en els mesos d’estiu i primavera es concentren al Mediterrani.  

• Categorització dels ports 
 

o Establir els criteris per categoritzar els ports esportius 

Es considera positiu definir els criteris per establir categories de ports esportius, d’acord amb el 
nivell i la qualitat de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen. 

 

• Establir mesures i condicions de seguretat 
 

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar compliment als codis 
internacionals de seguretat i que suposin un distintiu 

En el sector nàutic, hi conviu un usuari molt heterogeni pel que fa als coneixements de les 
pràctiques nàutiques i als usos que en fan de les instal·lacions. Per aquest motiu és important fer 
especial incís en les mesures, requisits i condicions de seguretat i donar-les a conèixer a tots els 
actors. Així mateix, cal reforçar i estendre les bones pràctiques en seguretat tant activa com 
passiva i en tots els elements implicats (usuaris, embarcacions, instal·lacions portuàries, etc) per 
reduir al màxim el nombre d’incidències, reaccionar de forma eficient a les emergències i actuar 
de forma preventiva amb els principals riscos com ara bé integrant mesures contra incendis. 
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6.2.2 Sector pesquer 

 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen en el sector pesquer, i a 
continuació es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 
 

SECTOR PESQUER 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Explorar fórmules de valor afegit  

o Reforçar la marca "peix de llotja" 
o Potenciar activitats complementàries com la pesca-

turisme  
o  

Foment de polítiques de reducció de 
costos del sector 

o Foment del canvi energètic 
o Gestió eficient de recursos 
o Fomentar sinèrgies amb altres sectors 

Gestionar de forma eficient els residus 
pesquers  

o Aplicar models de valorització de 
residus/d’economia circular  

Optimització de la distribució de les 
activitats pesqueres 

o Definir els criteris per catalogar una dàrsena com a 
pesquera  

Establir mesures i condicions de 
seguretat  

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris 
per donar compliment als codis internacionals de 
seguretat, suposant així, un distintiu 

Taula 18. Línies d’actuació i accions en el sector pesquer. 

 
• Explorar fórmules de valor afegit  

 
o Reforçar la marca "peix de llotja" 

Potenciar el consum i la valorització del peix de proximitat en el procés de comercialització, en la 
part que el port pugui contribuir. Per tal de sensibilitzar la població vers el producte de qualitat, 
es fomentarà l’obertura al públic de les diferents activitats dutes a terme pel sector. Aquest 
objectiu es pot atènyer mitjançant visites a llotges, atorgant un distintiu a restaurants i 
peixateries associades directament amb la llotja o organitzant activitats culinàries o de tast amb 
“peix de llotja”. 
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o Potenciar activitats complementàries com la pesca-turisme  

Amb l’objectiu de sensibilitzar, valorar l’art pesquer i el seu producte, es potenciarà el 
desenvolupament d’activitats lúdiques coordinades amb activitats portuàries com poden ser: 
gaudir d’una jornada a bord d’una embarcació pesquera, visites a la llotja, tast de plats elaborats 
amb productes de la pesca, etc. 

 

 
Figura 30. Pescadors del Port de Deltebre. 

 

 

• Foment de polítiques de reducció de costos del sector 
 

o Foment del canvi energètic 

Per tal de millorar la competitivitat del sector pesquer, cal  potenciar la recerca de mesures que 
prioritzin les energies amb baix impacte mediambiental. En aquest sentit, es poden estudiar 
canvis en la manera de gestionar energèticament els vaixells de pesca, que permetin assolir un 
estalvi que faci més rendible l’explotació pesquera. Així mateix, és important prosseguir amb la 
progressiva electrificació del ports per tal de facilitar la connexió a la xarxa elèctrica local, la 
progressiva substitució del consum de combustibles fòssils, així com avaluar la possibilitat 
d’implementar cadenes logístiques d’energies de baix impacte ambiental com ara bé GNL i GLP.  

o Gestió eficient de recursos 

Incentivar una gestió eficient dels recursos, tant materials, com humans i econòmics. Facilitar 
eines a les confraries de pescadors perquè mitjançant programes específics puguin realitzar una 
gestió eficient de l’activitat pesquera, d’acord amb les necessitats actuals. 

o Fomentar sinèrgies amb altres sectors 

Impulsar la diversificació econòmica creant col·laboracions i sinèrgies amb altres sectors 
econòmics del territori com poden ser el turisme, la cultura i la indústria.  
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• Gestionar de forma eficient els residus pesquers  

 
o Aplicar models de valorització de residus 

Una quantitat no menyspreable de peixos pescats arriba al port i ha de ser gestionada com a 
residu. S’ha d’aprofundir en la recerca de mecanismes per a la seva valorització. Degut al fet que 
suposen una font important de minerals, proteïnes i grasses, son susceptibles de transformació per 
comercialitzar-los posteriorment per a usos productius. Aquests poden se útils pers al sector 
alimentari, el químic, l’industrial o en el camp de la biotecnologia. 

D’altre banda, també hi ha altres tipus de residus relacionats amb la pesa, com ara els olis de 
motor, les xarxes de pesca, el porex, etc, que també podrien entrar en programes de valorització 
de residus. 

 

• Optimització de la distribució de les activitats pesqueres 
 

o Definir els criteris per catalogar una dàrsena com a pesquera 

Els ports pesquers són aquells que es destinen a la descàrrega de pesca fresca des de les 
embarcacions utilitzades per la seva captures o que serveixen de base a aquestes embarcacions 
per beneficiar-se dels serveis d’atracament, fondeig, avituallament, reparació i manteniment. Es 
important, per tant, definir els criteris a complir per tota dàrsena per poder ser catalogada com a 
pesquera. D’aquesta manera, les dàrsenes catalogades com a tals hauran de respectar els 
esmentats criteris. Així mateix, qualsevol dàrsena no catalogada com a pesquera no podrà 
desenvolupar aquestes activitats al no disposar dels recursos necessaris establerts en els criteris.   

 

• Establir mesures i condicions de seguretat 
 

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar compliment als codis 
internacionals de seguretat, suposant així, un distintiu. 

En el sector pesquer, la seguretat laboral pren especial importància degut a l’entorn en el qual es 
desenvolupa l’activitat i cal, doncs, respectar les recomanacions en tot moment. Reforçar i 
estendre les bones pràctiques en seguretat tant activa com passiva i en tots els elements implicats 
per reduir al màxim el nombre d’incidències, reaccionar de forma eficient a les emergències i 
actuar de forma preventiva amb els principals riscos es fa doncs imprescindible. Així mateix, la 
seguretat també és d’aplicació en el marc de la qualitat de l’aliment i de la seva manipulació. Per 
aquest motiu, es potenciaran fórmules distintives de control de qualitat que vagin més enllà de les 
normes establertes i permetin valoritzar el producte.  
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6.2.3 Sector turístic i creuers 

 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen en el sector turístic i creuers, i a 
continuació es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 

SECTOR TURÍSTIC I PASSATGERS 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Fomentar la col·laboració entre el port i 
la destinació turística 

o Desenvolupar sinergies amb les activitats portuàries i 
les del territori 

o Promocionar els ports de la Generalitat com a mercat 
complementari a les grans destinacions, 

Establir mesures i condicions de 
seguretat 

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris 
per donar compliment als codis internacionals de 
seguretat, suposant així, un distintiu 

Garantir una oferta equilibrada i 
diversificada d’usos terciaris als ports 

o Establir els criteris per garantir un desenvolupament 
sostenible i ordenat d’usos terciaris  

Promoure mesures d’estalvi energètic o Facilitar l’alimentació elèctrica directa als creuers 

Taula 19. Línies d’actuació i accions en el sector turístic i creuers. 

 

• Fomentar la col·laboració entre el port i la destinació turística 
  

o Desenvolupar sinergies entre les activitats portuàries i les del territori 

Potenciar el hinterland i desenvolupar activitats destinades al turisme de passatgers és 
indispensable per tal d’atraure un flux turístic que pugui gaudir dels productes, de la gastronomia 
i de la cultura local.  

o Promocionar els ports de la Generalitat com a mercat complementari a les grans destinacions  

Alguns dels ports amb un gran trànsit de creuers pateixen una sobresaturació durant el període 
estival. Aquest fet es pot traduir en una oportunitat per tal que els ports de menor escala guanyin 
mercat aprofitant la proximitat a les grans destinacions o bé dirigint-se a un públic alternatiu.  

 

 

• Establir mesures i condicions de seguretat 
  

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar compliment als codis 
internacionals de seguretat, suposant així, un distintiu. 

Disposar dels recursos necessaris pel desenvolupament de les activitats en total seguretat és una 
premissa indispensable per augmentar la demanda i poder respondre a aquesta oferint uns serveis 
competents i diversos.  

• Garantir una oferta equilibrada i diversificada d’usos terciaris als ports 
 

o Establir els criteris per garantir un desenvolupament sostenible i ordenat d’usos terciaris 

Les zones de servei dels ports representen un atractiu, tant per a usuaris com per a visitants i 
inversors, que les transforma en actius especialment demandats per a la implantació d’activitats 
terciàries de qualitat. Cal garantir un desenvolupament sostenible i ordenat dels usos terciaris 
(comercial, restaurador, etc) de qualitat als ports que puguin servir per al desenvolupament social 
i econòmic del territori, tot garantint que el desenvolupament d’aquestes activitats no afecti al 
normal desenvolupament de les activitats portuàries. 
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• Promoure mesures d’estalvi energètic  
 

o Facilitar l’alimentació elèctrica directa als creuers 

Es promourà l’adaptació de les xarxes elèctriques dels ports perquè puguin subministrar energia 
elèctrica directament als creuers durant la seva estada al port, evitant així que mantinguin en 
marxa els seus motors i que emetin una gran quantitat de contaminants a la zona portuària. 
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6.2.4 Sector comercial 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen en el sector comercial, i a 
continuació es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 

SECTOR COMERCIAL 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Incrementar l'activitat en el sector 

o Millorar la connectivitat i l'accessibilitat als grans 
nuclis logístics  

o Realitzar un anàlisi actualitzat de les possibilitats de 
cabotatge (Ro-Ro) entre ports 

o Possibilitar sinergies entre els ports i els serveis 
portuaris (remolcatge, amarratge, practicatge, etc) 

Millorar l'operativitat comercial o Optimitzar l'explotació de les superfícies disponibles 

Promoure mesures d’estalvi energètic o Facilitar l’alimentació elèctrica directa als vaixells 
comercials. 

Establir mesures i condicions de 
seguretat  

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris 
per donar compliment als codis internacionals de 
seguretat, suposant així, un distintiu 

Taula 20. Línies d’actuació i accions en el sector comercial. 

 

• Incrementar l'activitat en el sector  
 

o Millorar la connectivitat i l'accessibilitat als grans nuclis logístics  

S’aposta per la vertebració del territori i la dotació dels grans nuclis logístics amb infraestructures 
que millorin l’accessibilitat. Amb aquestes mesures es vol aconseguir una captació de demanda i 
una obertura a nous mercats.  

o Realitzar un anàlisi actualitzat de les possibilitats de cabotatge (Ro-Ro) entre ports 

En les rutes de cabotatge, les embarcacions Ro-Ro (Roll-On/Roll-Of) són les que ofereixen més 
flexibilitat degut a la capacitat per integrar-se amb altres tipus de transport. Per aquest motiu, es 
pretén estudiar la possibilitat de cabotatge (Ro-Ro) entre ports realitzant un anàlisis de la 
competitivitat d’aquest mitjà de transport considerant les principals implicacions legislatives i els 
beneficis que se’n derivarien a nivell econòmic i ambiental. Entre d’altres beneficis, destaquen la 
reducció dels nivells de congestió a les carreteres, de la contaminació de l’aire i de la 
contaminació acústica. 

o Possibilitar sinergies entre els ports i els serveis portuaris (remolcatge, amarratge, practicatge, 
etc) 

L’objectiu d’establir sinergies entre els ports i els serveis portuaris és el creixement dels tràfics i 
dels entorns econòmics, complementant les principals avantatges de cada port en termes de 
posició geogràfica, accés a diferents mercats, vincles marítims i comercials, etc. 
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Figura 31. Descàrrega d’un vaixell comercial al Port de Palamòs. 

 

• Millorar l'operativitat comercial 
 

o Optimitzar l'explotació de les superfícies disponibles 

Per tal d’aconseguir una operativitat comercial competitiva i un servei de qualitat, cal maximitzar 
l’ocupació de les superfícies disponibles per a l’activitat comercial. En cas que l’activitat 
comercial no sigui suficient per garantir la viabilitat i el rendiment d’espais comercials, 
s’estudiaran fórmules de reconversió d’espais per a altres activitats. Es contemplarà tant la 
reconversió d’espais per a desenvolupar activitats portuàries existents al port com la incorporació 
de noves activitats comercials que puguin generar major tràfic.  

 

• Promoure mesures d’estalvi energètic 
  

o Facilitar l’alimentació elèctrica directa als vaixells comercials 

Es promourà, en la mesura de lo possible, l’adaptació de les xarxes elèctriques dels ports perquè 
puguin subministrar energia elèctrica directament als vaixells comercials durant la seva estada al 
port, evitant així que mantinguin en marxa els seus motors i que emetin una gran quantitat de 
contaminants a la zona portuària. 

 

• Establir mesures i condicions de seguretat 
 

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar compliment als codis 
internacionals de seguretat, suposant així, un distintiu 

Disposar dels recursos necessaris pel desenvolupament de les activitats en total seguretat és una 
premissa indispensable per augmentar la demanda i poder respondre a aquesta oferint uns serveis 
competitius i diversos. A més, és imprescindible reforçar i estendre les bones pràctiques en 
seguretat tant activa com passiva i en tots els elements implicats per reduir al màxim el nombre 
d’incidències, reaccionar de forma eficient a les emergències i actuar de forma preventiva amb 
els principals riscos. 
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6.2.5 Sector tècnic 

La següent taula resumeix les línies d’actuació i les accions que es proposen en el sector tècnic, i a continuació 
es descriu cadascuna de les accions amb més detall. 

 

SECTOR TÈCNIC 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS 

Reactivar i impulsar el sector de 
construcció i reparació d’embarcacions 

o Col·laborar amb el teixit empresarial local 
o Fomentar la integració empresarial per tal 

d'impulsar l'especialització i la millora de la qualitat 
del servei 

o Fomentar la formació especialitzada en el sector 
o Impulsar la aplicació de les tecnologies digitals de la 

industria 4.0 
o Explorar maneres d’abordar l’accés al finançament  
o Estimular la recerca i la innovació 

Aconseguir una distribució equilibrada 
de l’oferta d’escars 

o Donar cobertura a tota la flota 
o Fomentar la complementarietat entre ports  

Promocionar el sector per atraure 
inversors o Promocionar el sector en fires internacionals  

Fomentar zones d’hivernada  o Aprofitar i reactivar zones amb baix índex de 
demanda  

Establir mesures i condicions de 
seguretat  

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris 
per donar compliment als codis internacionals de 
seguretat, suposant així, un distintiu 

Taula 21. Línies d’actuació i accions en el sector tècnic. 

 

• Reactivar i impulsar el sector de la construcció i de la reparació d’embarcacions 
  

o Col·laborar amb el teixit empresarial local  

Una vegada més, comptar amb sinergies territorials resulta necessari per disposar de tècnics 
especialitzats i així donar resposta a la demanda del sector. Per tal de crear sinergies entre el 
sector de la construcció i reparació d’embarcacions i el teixit empresarial local, es poden 
fomentar esdeveniments on  posar en comú les necessitats d’uns i l’oferta de serveis d’altres per 
respondre a aquestes. Aquesta col·laboració estratègica permetrà fer més eficient i productiva 
l’activitat del sector alhora que s’impulsa la creació d’un clúster tècnic. 

o Fomentar la integració empresarial per tal d'impulsar l'especialització i la millora de la qualitat 
del servei  

El sector tècnic és un sector que requereix una gran capacitat d’adaptació a la demanda del client 
i, per tant, una especialització completa i professionalitzada. Mitjançant la integració 
empresarial, es pretén aconseguir sinergies que millorin la qualitat del servei a curt i a llarg 
termini. Amb pràctiques com l’esmentada creació d’un clúster o a través de programes comuns 
entre empreses locals, centres de formació i el propi sector tècnic portuari s’impulsaria 
l’emprenedoria i l’especialització del sector. 

o Fomentar la formació especialitzada en el sector 

El sector tècnic és un sector molt exigent i que necessita d’una constant actualització per 
adaptar-se a l’evolució de les tècniques i els processos. Per tal d’assegurar un futur del sector 
professionalitzat, és necessari oferir una formació específica mitjançant, per exemple, cursos amb 
la col·laboració de professionals del sector, pràctiques en les instal·lacions portuàries, etc.  
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o Impulsar la aplicació de les tecnologies digitals de la industria 4.0 

Les tecnologies digitals de la industria 4.0 (Internet of Things, modelització i simulació, Big Data, 
plataforma digital, Impressores 3D, robòtica, realitat virtual, ciber seguretat, etc) ja s’han 
començat a aplicar als Escars 4.0 i als vaixells intel·ligents. L’impuls d’aquestes tecnologies als 
escars catalans permetrà incrementar el seu nivell d’eficiència i competitivitat, i en conseqüència 
assegurar la seva futura sostenibilitat.  

o Explorar maneres d’abordar l’accés al finançament  

Segons el projecte europeu Leadership2020, l’accés al finançament s’ha convertit en el factor més 
important en la competència dels contractes internacionals de construcció naval. L’objectiu seria 
doncs explorar maneres d’abordar l’accés al finançament, incloent el finançament de millores 
ambientals i la diversificació en nous mercats (oportunitats de finançament del BEI).  

o Estimular la recerca i la innovació 

Tal i com preveu el projecte europeu Leadership2020, la recerca, el desenvolupament i la 
innovació (R+D+I) del sector de construcció naval s’hauria de centrar en explotar noves 
oportunitats de mercats emergents i estimular la recerca i la innovació. En aquest sentit, la 
investigació podria orientar-se per exemple en aconseguir vaixells amb eficiència energètica i 
sense accidents tècnics. 

• Aconseguir una distribució equilibrada de l’oferta d’escars 
  

o Donar cobertura a tota la flota   

Per tal de posicionar-se en el territori, és necessari disposar dels recursos necessaris per satisfer la 
demanda existent. Així, cal oferir i especialitzar-se  en els serveis requerits per els diferents tipus 
i dimensions de la flota potencial.  

o Fomentar la complementarietat entre ports  

L’especialització en el sector i les possibles restriccions pel que fa a tècniques emparades, espai 
disponible o clients, denota la necessitat dels ports d’actuar de forma conjunta i complementant-
se. Alineat amb aquesta iniciativa caldria establir connexions entre els diferents ports i facilitar la 
informació idònia per tal que el client pugui rebre el servei adaptat a la seva necessitat concreta.  

• Promocionar el sector per atraure inversors  
 

o Promocionar el sector en fires internacionals 

La presència del sector en fires internacionals facilita l’obertura a nous mercats, posicionar-se 
entre la competència i donar a conèixer els serveis oferts per incrementar els usuaris del sistema. 
Una visió més amplia i internacionalitzada del sector permetria projectar-se, intercanviar bones 
pràctiques, posar en comú el coneixement d’experts en diversos àmbits i establir una xarxa de 
col·laboració.  

• Fomentar zones d’hivernada 
   

o Aprofitar i reactivar zones amb baix índex de demanda 

L’estacionalitat del sector relacionat amb la pràctica nàutica és un problema estès a diversos 
ports catalans. Per tal de donar sortida a les instal·lacions de les quals es disposa, es proposa 
estudiar la viabilitat de convertir les zones amb baix índex de demanda en zones d’hivernada. 

  

• Establir mesures i condicions de seguretat 
   

o Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar compliment als codis 
internacionals de seguretat, suposant així, un distintiu 
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Disposar dels recursos necessaris pel desenvolupament de les activitats en total seguretat és una 
premissa indispensable per augmentar la demanda i poder respondre a aquesta oferint uns serveis 
competents i diversos. A més, reforçar i estendre les bones pràctiques en seguretat tant activa 
com passiva i en tots els elements implicats per reduir al màxim el nombre d’incidències, 
reaccionar de forma eficient a les emergències i actuar de forma preventiva amb els principals 
riscos és imprescindible. 

 

 

 
Figura 32. Simulacre d’incendi en un vaixell esportiu al port del Garraf. 

 

 

 

6.3 Indicadors de Seguiment del Pla de Ports 

 

Els indicadors de seguiment són un element clau de tot programa per permetre l’avaluació de les principals 
directrius establertes i valorar en quina mesura s’assoleixen els objectius fixats. 

Per tal que els indicadors siguin d’utilitat, aquests han de ser clars, senzills i verificables. S’ha optat per 
adoptar una tipologia quantitativa d’indicadors que permeti avaluar de forma objectiva l’evolució de la 
implementació del Pla de Ports de Catalunya.  

A continuació es presenten els indicadors de seguiment associats a les principals línies d’actuació del Pla de 
Ports. S’han definit només aquells indicadors que permetin aportar informació rellevant sobre la 
implementació del Pla i avaluar el grau de compliment del mateix. Així mateix, i de forma complementària, 
s’incorporaran a l’anàlisi els corresponent indicadors d’eficiència (KPI’s) que es defineixen per a cada sector. 

La revisió i avaluació de la implementació del Pla de Ports es realitzarà cada 4 anys, i permetrà anar adaptant 
les directrius i actuacions proposades en cas necessari. 
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6.3.1 Indicadors generals 

Les següents taules recull els indicadors de seguiment associats a les línies d’actuació relacionades amb les 
línies estratègiques del Pla de Ports, i que són: 

• Governança 
• Transparència en la gestió i rendició de comptes 
• Sostenibilitat econòmica 
• Interconnectivitat portuària 
• Sinergia port-territori 
• Innovació 
• Sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic 

 

En un primer quadre es recullen els indicadors referents a totes les línies estratègiques proposades a excepció 
dels corresponents a la línia de sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic que , ates el 
major volum d’indicadors proposats es recull en una segona taula.  

LÍNIES D'ACTUACIÓ INDICADORS 

1) GOVERNANÇA 

Implementar el Consell de Ports de Catalunya - Adaptació als criteris del pla de ports (si/no) 
- Nombre de Comissions constituïdes  

Potenciar la creació de Consells Portuaris - Nombre de Consells Portuaris Constituïts (total i 
%) 

Establir fórmules d’agrupació de gestió portuària 

-  Nombre i finalitat d’agrupacions de gestió 
constituïdes.  
- Nombre de ports adherits a cadascuna de les 
agrupació constituïda. 
 

Introduir i avaluar periòdicament els KPI’s de gestió 
de cada port 

- Nombre de gestors que han introduït el sistema de 
KPI's en la seva gestió (total i %) 

2) TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES 

Ampliar la informació facilitada per l'Administració 
portuària 

- Grau de compliment dels criteris esatablerts en 
matèria de transparència de l’Administració 
Portuària (%) 

Adaptació a les obligacions dels gestors portuaris 
en matèria de transparència 

- Nombre de gestors portuaris que s'han adaptat a 
les obligacions per garantir el dret d'accés (total i 
%) 
- Nombre de gestors portuaris que s'han adaptat a 
les obligacions de publicitat activa (total i %) 

Instruments de recollida d'opinió  - Nombre de sondejos d’opinió realitzats sobre la 
percepció social dels ports 
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LÍNIES D'ACTUACIÓ INDICADORS 

3) SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

Vetllar per la seguretat, l’operativitat i la 
funcionalitat de les infraestructures 

- Nombre de plans de manteniment establert (total 
i %) 
- Nombre d'inspeccions tècniques realitzades, 
certificades o auditades (total i %) 
- Definició de recomanacions en matèria 
d’operativitat portuària (si/no) 
- Definició de recomanacions en matèria de 
manteniment d’instal·lacions portuàries (si/no) 
- Definició de protocol per determinar reserves 
pressupostàries per a manteniment i gestió (si/no) 
- Nombre d’instal·lacions amb reserves 
pressupostàries implantades d’acord amb el 
protocol (total i %) 

Promoure la col·laboració entre diferents gestors o 
operadors 

- Nombre d'instruments de col·laboració público-
privada formalitzats (per sectors i natura) 
- Nombre d'instruments de col·laboració privada-
privada formalitzats (per sectors i natura) 
 

Desenvolupar els instruments de planificació i 
ordenació portuària  

Nombre de ports amb plans especials aprovats 
(totals i %) 
Nombre de plans estratègics redactats. (totals) 

Potenciar la qualitat de la gestió i dels serveis - Nombre d’instal·lacions que disposen de sistemes 
de gestió de qualitat certificats (total i %) 

5) INTERCONNECTIVITAT PORTUÀRIA 

Proporcionar serveis d'informació i gestió relatius al 
sistema portuari  

- Posada en funcionament d’una plataforma de 
gestió integrada del sistema (si/no, grau de 
funcionalitats implementades en %)  
- Nombre d’usuaris de la plataforma (total i per 
funcionalitats)  

6) SINERGIA PORT-TERRITORI 

Fomentar els ports catalans com a destinació 
turística 

- Nombre d'accions de promoció conjunta 
- Nombre de col·laboracions amb agents turístics. 
- Integració dels ports catalans a la marca turística 
Catalunya (si/no)  
- Nombre de ports integrats en d’altres marques 
turístiques (nombre i designació de la marca)  
- Nombre de ports que ofereixen serveis turístics 
(total i %) 
- Tipologia i usuaris de serveis turístics anual. 
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LÍNIES D'ACTUACIÓ INDICADORS 

Fomentar la formació  
- Nombre d'accions de formació de gestors i 
treballadors portuaris (per tipologia indicant 
nombre d’assistents)  

Generar sinergies socials i econòmiques amb el 
territori i amb el teixit empresarial  

- Nombre de ports que realitzen jornades de portes 
obertes (total i %)  
- Nombre d'activitats (esportives, socials, 
culturals,...) obertes al municipi promogudes en 
cada port (indicant tipologia)  
- Nombre de visites d'escoles als ports 
- Nombre d’accions dirigides al teixit empresarial 
del territori. 
 

7) INNOVACIÓ 

Establir, impulsar i donar continuïtat a un procés 
d'innovació al sistema portuari català 

- Nombre d'idees proposades 
- Nombre d’idees acceptades  
- Nombre d’idees implementades 

 

Els indicadors proposats per a la línia estratègica de sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi 
climàtic s’indiquen en la següent taula: 

 

4) SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS INDICADORS 

Contribuir a la 
mitigació del canvi 
climàtic 

o Elaboració de l’inventari de 
Referència d'Emissions (IRE) per al 
conjunt del sistema portuari català 

o Estratègia de mitigació de les 
emissions de GEH del sistema portuari 
català 

o Estratègia d’impuls de les energies 
renovables i de baix impacte 
ambiental i electrificació progressiva 
dels ports.  

o Estratègia portuària per a una 
mobilitat sostenible 

o Emissions de GEH en l’any de 
referència adoptat (t de CO2eq) 

o Emissions estalviades amb les 
mesures implantades (t de CO2eq) 
(anual) 

o Emissions totals (t de CO2eq) 
(anual) 

o Emissions relatives per sectors 
[nàutic-esportiu / pesquer / 
passatgers / comercial/tècnic] per 
unitat de càlcul de cada sector 
(anual) 

o Ports adherits al Programa 
d’Acords voluntaris 

Fomentar 
l'adaptació al canvi 
climàtic 

o Monitorització de dades climàtiques i 
batimètriques 

o Estratègia d’adaptació al canvi 
climàtic adaptar les infraestructures 
al canvi en el patró del clima marítim 
i del transport sedimentari 

o % de ports monitoritzats 

o % de ports amb anàlisi de 
vulnerabilitat realitzada 

o % de ports amb implantació de 
mesures d’adaptació 
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4) SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS INDICADORS 

Gestionar de forma 
sostenible els 
recursos naturals 

 
 

o Preservació d’hàbitats d’interès i 
espècies protegides 

o Prevenció, minimització i correcció 
d’afectacions als espais naturals 
protegits 

o Seguiment dels indicadors de 
l’estat de conservació dels 
hàbitats i espècies d’interès 
identificats en l’Estudi Ambiental 
Estratègic (adjacents o a menys 
d’1km dels ports) calculats pels 
òrgans/administracions 
competents (p.ex. Xarxa de 
vigilància de la qualitat dels 
herbassars de fanerògames 
marines, cartografia d’hàbitats 
d’interès comunitari i d’hàbitats 
amenaçats, presència d’espècies 
protegides etc.). (si /no) 

o Seguiment dels indicadors de 
presència d’espècies invasores 
que estableixin i calculin els 
òrgans/administracions 
competents coordinadament amb 
els gestors dels ports. (si /no) 

o Prevenció i gestió eficient dels residus 

o Nombre de ports amb plans de 
residus (total i %) 

o Nombre d’instal·lacions amb 
recollida selectiva (total i %) 

o Volum d’olis residuals 
recollits/nombre d’embarcacions 

o Optimitzar el consum d'aigua 

o Volum d’aigua consumit total  

o Volum d’aigua consumit per port i 
sectors ) [nàutic-esportiu / 
pesquer / passatgers / 
comercial/tècnic] per unitat de 
càlcul de cada sector 

o Nombre d’instal·lacions 
d’aprofitament de recursos hídrics 
propis locals (de mar, regenerades 
o d’aqüífers locals. 

o Optimitzar el consum d'energia 

o Consum energètic total (elèctric i 
combustibles) 

o Consum energètic (elèctric i 
combustibles) per port i sectors ) 
[nàutic-esportiu / pesquer / 
passatgers / comercial/tècnic] per 
unitat de càlcul de cada sector 

o Nombre d’instal·lacions d’energies 
renovables 
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4) SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS INDICADORS 
o Nombre de ports amb punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics 
(total i %) 

Garantir la qualitat 
de les aigües i 
prevenir, 
minimitzar i 
corregir totes les 
formes de 
contaminació 
d’aquestes 

o Programa de seguiment i control 
ambiental de la qualitat de les aigües 
portuàries en col·laboració amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua 

o Mesures per a la millora de la qualitat 
de les aigües portuàries i la prevenció 
de la contaminació d’aquestes 

Nombre de ports que assoleixen els 
objectius de qualitat establerts 
coordinadament amb l’ACA derivat 
de la mesura dels paràmetres 
revisables cada 4 anys: 

o Concentració d’hidrocarburs: 
objectiu 1 mg/l. 

o Oxigen en superfície i en fondària: 
objectiu O2 fons: nº mostres 
anòxia <10%. 

o Salinitat en superfície i en 
fondària. 

o Temperatura en superfície i en 
fondària. 

o Clorofil·la a: Objectiu mitjana 
Chl-a 6 µg/l. 

Als 15 ports de més risc de presentar 
problemàtiques de qualitat de l’aigua 
identificats en l’Estudi Ambiental 
Estratègic es proposa, a més, 
realitzar els següents controls: 

o Coure 

o Contaminants orgànics 

o Metalls pesants 

Contribuir a 
l'estratègia de 
gestió 
sedimentària del 
litoral  

o Elaborar i implementar una 
planificació de gestió integral de 
dragats i de restitució sedimentària. 

o Volum de sorres mobilitzades 
aportades a la franja activa de les 
platges (emergida i submergida) 

o Nombre deports amb actuacions 
sedimentàries (total i %) 

Incorporar la gestió 
del risc i 
minimitzar la 
vulnerabilitat en 
front als riscos 
naturals i 
tecnològics 

o Elaborar i revisar periòdicament els 
Plans d’autoprotecció (PAU) de les 
instal·lacions portuàries 

o Realitzar actuacions d’informació, 
formació i simulacres al personal 
vinculat als ports en matèria 
d’autoprotecció. 

o Nombre de dàrsenes i ports amb 
pla d’autoprotecció 
homologat/nombre total de ports 
i dàrsenes) x 100. 

o Nombre de vegades en que s’ha 
activat el Pla d’Autoprotecció per 
a riscos naturals o tecnològics. 

o Nombre de simulacres realitzats. 

Preservar i posar 
en valor els 
elements de valor 
patrimonial, social 

o Senyalització informativa i foment de 
visites guiades o autoguiades 

o Nombre de ports que realitzen 
visites guiades o autoguiades a 
elements patrimonials (total i %) 
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4) SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS INDICADORS 
i cultural existents 

Dur a terme 
formació i mesures 
de sensibilització 
en matèria de 
sostenibilitat 
ambiental 

o Impartir formació en l'àmbit 
mediambientals per als diferents 
professionals involucrats en el sistema 

o Realitzar campanyes i actuacions de 
sensibilització per als usuaris de les 
instal·lacions portuàries 

o Nombre d’actuacions de formació 
ambiental als professionals del 
sistema per temàtica 
(contaminació de l’aigua, residus, 
preservació d’hàbitats i espècies, 
canvi climàtic, consum d’aigua i 
d’energia, contaminació acústica i 
lluminosa o altres) 

o Nombre d’actuacions d’educació i 
sensibilització ambiental per als 
usuaris dels ports per temàtica 
(contaminació de l’aigua, residus, 
coneixement i preservació 
d’hàbitats i espècies d’interès, 
consum d’aigua i d’energia o 
altres) 

 

6.3.2 Indicadors per sectors portuaris 

La següent taula recull els indicadors de seguiment associats a les línies d’actuació relacionades amb els 
diferents sectors portuaris analitzats, i que són: 

• Sector nàutic/esportiu 
• Sector pesquer 
• Sector turístic i serveis 
• Sector comercial 
• Sector tècnic 

 

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ INDICADORS  

A) SECTOR NÀUTIC/ESPORTIU 

Promocionar els esports nàutics 

- Nombre d'usuaris anuals de les escoles de vela i 
centres d’oci nàutic per port 
- Nombre d'esdeveniments esportius anuals 
organitzats per port i tipologia indicant participants 
- Índexs d’ocupació per port, eslora i temporada 
(%)   

Arribar a un públic més ampli - Nombre d'embarcacions de lloguer (amb o sense 
patró) per port (per tipologia i en % del total) 

Donar resposta a la demanda de grans eslores 
- Nombre i categorització d’embarcacions de gran 
eslora (24 m ≤ E ≤ 50 m i E > 50 m) 
- Dies d’estada per embarcació  
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LÍNIES D'ACTUACIÓ INDICADORS  

Categorització dels ports 
- Establiment d’un sistema de categorització 
(si/no) 
- Nombre d’instal·lacions per categoria (total i %) 

B) SECTOR PESQUER 

Explorar fórmules de valor afegit  

- Nombre d'embarcacions que participen d'activitats 
de pesca-turisme per port i tipologia.  
- Nombre d’iniciatives destinades a donar valor 
afegit al sector  

Gestionar de forma eficient els residus pesquers  
- Nombre de ports pesquers amb accions 
desenvolupades per a valoritzar residus de pesca 
(total i %) 

Optimització de la distribució de les activitats 
pesqueres 

- Metres lineals de moll destinat a cadascuna de les 
tipologies de pesca per port  
- M² de superfície (aigua i terra)/embarcacions per 
port 

C) SECTOR TURÍSTIC I SERVEIS 

Fomentar la col·laboració entre el port i la 
destinació turística 

- Nombre de passatgers anual per port 
- Nombre de creuers anual per port  

Garantir una oferta equilibrada i diversificada 
d’usos terciaris als ports 

- % de superfície terrestre portuària destinada a 
activitats terciàries (comercials, restauració, oci, 
etc) respecte del total de terra 

D) SECTOR COMERCIAL 

Incrementar l'activitat en el sector - Volum de tones mogudes per port i grup anual  
- Nombre de mercants operats anualment per port 

E) SECTOR TÈCNIC 

Reactivar i impulsar el sector de construcció i 
reparació d’embarcacions 

 
- % d’ocupació dels varadors per port i temporada. 

Promocionar el sector per atraure inversors - Nombre d’actuacions de promoció del sector 
(fires, publicitat,...)  

Fomentar zones d’hivernada  - Nombre d'embarcacions que hivernen fora de 
l’aigua per instal·lació i temporada.  
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7 MEMÒRIA ECONÒMICA, SOCIAL I PRESSUPOSTARIA  

 

El sistema portuari català, integrat pel conjunt de ports sobre els que la Generalitat de Catalunya té 
competències exclusives, genera un impacte econòmic mesurable (directe, indirecte i induït) que l’any 2014 es 
va quantificar en 991,7 M€ de facturació i 448,3 M€ de VAB, dels quals 222,2 M€ van ser rendes salarials 
(Impacte econòmic de l’activitat dels Ports de la Generalitat sobre la economia catalana-2014. AQR-
Lab/IREA). 

Així mateix va comportar el manteniment de 9.135 llocs de treball a temps complert que l’any 2014 varen 
representar un 0,3% del total d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya durant el període analitzat. 
Desglossant l’impacte total per segments d’activitat, en resulta que l’activitat pesquera va representar un 
19,8% de l’impacte total, la nàutica un 16,2%, el moviment de mercaderies l’11,8%, la construcció, reparació i 
compravenda d’embarcacions als ports el 27,8%, l’activitat turística un 9,8%, la restauració l’11,2% i l’activitat 
directa de Ports de la Generalitat un 3,4%  

Segons el mateix informe, en termes de rendes fiscals generades, va suposar una recaptació fiscal final de 
170,9 M€ entre impostos estatals i autonòmics. 

A aquest important impacte econòmic cal afegir-hi un considerable impacte social en el conjunt de la població 
i que l’any 2016 va comportar: 

 
• Efectes sobre la qualitat de vida de les persones conseqüència de les activitats lúdiques, festives i 

esportives que acullen 
• Efectes sobre el turisme i els visitants per l’atracció de navegants, esportistes, celebració de fires i 

mercats o visites a llotges 
• Efectes culturals i divulgatius com ho són el coneixement del món marítim, les activitats al mar, els 

museus, les tradicions marineres o les activitats que organitzen els ports (177 l’any 2015) 
• Efectes sobre la formació ja que possibiliten i impulsen ensenyaments universitaris especialitzats, 

Formació Professional, escoles nàutiques i centres de submarinisme 
• Efectes sobre l’emprenedoria i les activitats intensives en coneixement per la creació de llocs de treball 

especialitzat i en els propis ports i l’impuls de l’emprenedoria tecnològica vinculada a la nàutica. 
• Efectes sobre l’esport i la salut derivats de la promoció que realitzen les 54 escoles de vela amb un 

número d’alumnes creixent i els 100 clubs nàutics distribuïts al llarg del litoral català 
• Efectes sobre el sector immobiliari i la construcció, incrementant el valor dels immobles dels municipis 

on s’ubiquen, contribuint a la rehabilitació de zones costaneres degradades i a la rehabilitació de la 
façana litoral 

• Efectes sobre el medi ambient, amb un impacte baix atès que els ports catalans es troben ben equipats 
per fer front a emergències mediambientals, l’activitat pesquera està molt regulada, la qualitat de les 
aigües dins dels ports és bona i l’eficiència energètica dins les instal·lacions millora a passes gegantines 

 
(Impacte social dels Ports de la Generalitat de Catalunya-Cambra de Comerç de Barcelona 2016.AQR-
Lab) 

 

Partint de la necessitat d’elaborar un nou Pla de Ports de Catalunya per causa de la finalització de la vigència 
del Pla anterior, al llarg del procés de treball s’han considerat diverses alternatives a l’hora de definir les 
línies d’actuació i el seu contingut, així com els models per al seu desenvolupament. En aquest sentit cal posar 
en relleu que les propostes finals són el resultat d’un conjunt de factors tals com: 

 
• Les determinacions definides legalment com d’obligat compliment 
• La constatació de la situació de partida i, específicament, el resultat de l’anàlisi DAFO del sistema 

portuari. 
• L’elaboració d’una prognosi estratègica de l’activitat futura dels diferents sectors portuaris 
• El resultat d’un estudi comparat sobre les tendències en la governança portuària a nivell internacional 
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• La identificació de les tendències actuals en matèria d’innovació 
• El resultat de les consultes participatives realitzades 
• Les disponibilitats pressupostaries 

A continuació es detalla el cost inherent a les línies d’actuació que resulten de cadascuna de les línies 
estratègiques, amb el benentès que les quantitats estimades incorporen les despeses d’implantació i 
desenvolupament i, en el seu cas, les de manteniment i reposició. 

Així mateix cal tenir en compte que la implementació d’algunes de les línies d’actuació dotarà el sistema 
portuari català i els seus ports d’una major eficiència en la gestió dels recursos econòmics, ja sigui per la via 
de la generació de majors o nous ingressos com a conseqüència de l’increment de demanda previst o per la via 
dels estalvis que la innovació i les noves eines de gestió generaran.  

 

 
 

Una de les línies estratègiques del Pla de Ports de Catalunya la constitueix el nou model de governança que ha 
d’esdevenir un factor clau per millorar la competitivitat dels ports, a través d’una gestió professionalitzada, 
amb independència que sigui pública o privada o prestada per entitats sense ànim de lucre o societats 
mercantils. Així mateix, la participació dels actors implicats en el dia a dia del sistema a través del Consell de 
Ports de Catalunya, o de cadascun dels ports que l’integren a través del respectiu Consell Portuari, -usuaris, 
administració local,...- afavorirà la generació de sinergies i la complementació dels esforços per millorar la 
competitivitat de les instal·lacions. També l’establiment del sistema d’indicadors de gestió abans explicat 
apunta en la mateixa direcció i, així mateix, la possibilitat prevista en el pla d’Agrupació d’autoritats 
portuàries no té altra finalitat que la d’unir esforços compartint serveis o estratègies de promoció.  

El cost d’aquest conjunt de mesures, en el cas de les que puguin afectar a alguns ports en concret, com ho és 
el cas de la Agrupació d’autoritats portuàries, serà assumit pels ports que decideixin emprendre aquestes 
accions compartides i altrament pel pressupost públic. Com a despesa específica es contempla la derivada del 
funcionament del Consell de Ports de Catalunya i dels diferents Consells Portuaris, preveient-se un pressupost 
de 900.000€ pel període de vigència del Pla. 
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La transparència en la gestió i la rendició de comptes s’incorporen com a línia estratègica del nou Pla de Ports 
en consonància amb les directrius polítiques del govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’exigència de la normativa aplicable i amb la voluntat i convicció que serviran per millorar la gestió del 
sistema i de cadascun dels ports que l’integren. La rendició de comptes comporta l’establiment d’un sistema 
d’indicadors de qualitat del servei, necessàriament alineat amb les cartes de serveis que hauran d’oferir totes 
les instal·lacions. La seva accessibilitat als usuaris i al comú de la ciutadania, constituiran un al·licient a la 
millora permanent, al desenvolupament d’iniciatives innovadores i facilitaran el control de la qualitat dels 
serveis per part de l’administració titular.  

Els beneficiaris directes d’aquestes actuacions seran els usuaris dels serveis però també el conjunt de la 
ciutadania que podrà gaudir d’uns serveis de qualitat que contribuiran a un millor posicionament del nostre 
sector nàutic i de totes les activitats que d’una manera o altra en depenen. Des de la perspectiva econòmica, 
el finançament de les mesures en que es concreti aquesta línia estratègica, anirà a càrrec dels gestors públics 
o privats del sistema portuari, estimant-se un cost d’implementació poc significatiu en termes quantitatius. 
Concretament, el Pla preveu com a tals, l’actualització i manteniment del Portal de transparència de Ports de 
la Generalitat i l’acompanyament als concessionaris en la definició dels criteris de transparència i accés a la 
informació, amb un pressupost total de 57.000€ durant el període de vigència del Pla. 
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Pel que fa a la línia estratègica de sostenibilitat econòmica, el sistema portuari català s’enfronta amb la 
necessitat permanent de millorar la seva oferta i el nombre i la qualitat dels seus serveis per tal de captar nous 
usuaris en un entorn d’alta competència. En aquest horitzó, la professionalització dels seus directius i del 
conjunt del personal que hi presta serveis apareix com a una necessitat a la que cal donar resposta en el marc 
de la línia estratègica de sostenibilitat econòmica i que l’administració contemplarà des de dues vessants, la 
de l’oferta d’accions adreçades a la formació permanent del personal i la de l’exigència de qualificació en els 
concursos per a la gestió indirecta dels ports. Es preveu un pressupost de 250.000 € a partir del segon 
quadrienni d’execució del Pla.  

Pel que fa a la contribució del Pla de Ports a la sostenibilitat ambiental i l’adaptació al canvi climàtic, es 
tracta d’una línia estratègica indefugible per la magnitud del repte que afrontem. La sostenibilitat ambiental i 
la lluita contra el canvi climàtic esdevenen polítiques transversals de les que se’n beneficia el conjunt de la 
societat, de la mateixa manera que és el conjunt de la societat el principal perjudicat quan aquestes polítiques 
no existeixen o són inadequades. Les polítiques de mitigació en són la seva concreció pràctica. A més, el 
sistema portuari és especialment sensible a les conseqüències del canvi climàtic com ara bé l’increment del 
nivell del mar o l’augment dels fenòmens climàtics extrems. Aquestes conseqüències posen de manifest la 
necessitat d’adaptar les instal·lacions portuàries, fet que implica un cost que haurà de ser assumit pels gestors 
de cadascuna d’elles, garantint-se en els supòsits concessionals, l’equilibri econòmic-financer de les 
concessions. En aquesta línia el Pla contempla com a programa específic amb pressupost associat les següents 
actuacions: 

• La elaboració de l’inventari de referència d’emissions (IRE) per al conjunt del sistema portuari català. 
• La elaboració d’una estratègia de mitigació de les emissions de GEH del sistema portuari català. 
• La elaboració d’una estratègia d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i 

electrificació progressiva dels ports. 
• La elaboració d’una estratègia portuària de mobilitat sostenible. 
• La creació d’un sistema de monitorització de les dades climàtiques i batimètriques per part de Ports de 

la Generalitat i dels explotadors privats. 
• La elaboració d’una estratègia d’adaptació de les infraestructures al canvi climàtic. 
• La elaboració de guies de requeriments i bones pràctiques ambientals (habitats d’interés, gestió 

eficient de residus, contaminació atmosfèrica...), d’una guia de directrius i criteris d’integració 
paisatgística per a diferents usos i activitats.  

• Programa de seguiment i control ambiental de la qualitat de les aigües. 
• Elaborar un pla de gestió integral de dragats i restitució sedimentària. 
• Formació i campanyes de sensibilització. 

 

El conjunt de les actuacions abans esmentades s’ha valorat amb un import aproximat de 1.455.000 € distribuïts 
al llarg del període de vigència del pla.  

 

De la mateixa manera, la sensibilitat del medi marí com a recurs natural i també com a recurs econòmic, 
requereix un aprofitament sostenible dels recursos i la gestió adequada dels riscos existents. Aquesta exigència 
es concreta en una sèrie de línies d’actuació que el sistema portuària assumeix com a element que li és 
inherent sense que la seva implementació requereixi d’un esforç econòmic que calgui quantificar de forma 
separada. Altra cosa són les línies específiques d’ajuts que es puguin articular per part de les diferents 
administracions per tal d’afavorir polítiques alineades amb la sostenibilitat ambiental i l’adaptació al canvi 
climàtic en sectors específics. 

 

La interconnectivitat portuària és una altra de les línies estratègiques. Ha de garantir la gestió integrada i 
unificada del sistema portuari català i alhora facilitar la creació de plataformes comunes de gestió de l’oferta 
de serveis públics i de xarxes col·laboratives. Atès que en el domini públic portuari concorren competències 
pròpies de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i/o administracions, caldrà desenvolupar 
vies àgils de comunicació i gestió comuna als efectes de poder oferir una gestió eficient i facilitar el 
desenvolupament i accés als diferents serveis portuaris. Aquest fet obliga al desenvolupament d’eines pròpies 
de l’administració electrònica i a una millor aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació. 
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Aquesta línia estratègica té un impacte especial damunt dels gestors dels diferents serveis portuaris per quant 
millorarà notablement la seva relació amb l’administració i les gestions a realitzar en front les administracions 
competents. Així mateix, també serà significatiu l’impacte en el conjunt del sistema portuari en la mesura en 
que l’oferta dels diferents serveis que presten els ports a través de plataformes informàtiques, facilitarà 
l’accés dels usuaris potencials i pot actuar com a element que faci més atractiu el sistema portuari en el seu 
conjunt. 

El finançament d’aquestes mesures anirà a càrrec dels recursos que generi el propi sistema i, en el seu cas, de 
forma indirecta, la definició de detall i la implementació dels sistemes i la plataforma aniran a càrrec dels 
recursos de les empreses o entitats que se’n beneficiïn directament, esdevenint en conseqüència el seu 
finançament de caràcter tant públic com privat. Com a mesura específica, el Pla de Ports preveu el 
desenvolupament d’una plataforma de gestió integrada en el sistema portuari a la que correspon una partida 
específica de 1.110.000€ 

Una altra de les línies estratègiques del Pla de Ports ve constituïda per la sinergia Port-Territori, entenent-se, 
tal i com defineix la visió del sistema portuari català, com la vocació d’esdevenir motor econòmic i social al 
servei de les activitats del territori i, alhora, convertir cadascun dels ports en espais integrats amb els 
municipis on es reforci la connexió de la ciutadania amb el mar i les activitats portuàries. Els informes abans 
esmentats Impacte econòmic de l’activitat dels Ports de la Generalitat sobre la economia catalana-2014 i 
Impacte social dels Ports de la Generalitat de Catalunya-Cambra de Comerç de Barcelona, posen de manifest 
la indubtable contribució dels ports al desenvolupament econòmic i social del seu hinterland. Així, només cal 
aprofundir en la recerca d’aquestes sinergies, parant especial atenció a l’evolució de les activitats 
econòmiques que tenen com a suport les instal·lacions portuàries. Cal, doncs, cercar en tot moment 
l’excel·lència en la prestació del serveis, la competència en la oferta, l’especialització i la capacitat 
d’avançar-se a la demanda futura i a les noves tendències de mercat. 
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Per a fer-ho efectiu, és imprescindible que el sistema portuari estigui atent a les polítiques generals de 
desenvolupament de l’economia del país, actiu en la interlocució amb els diferents agents i, d’una forma 
especial, amb l’entorn més immediat, especialment amb els ajuntaments. En aquest sentit, la creació de 
Consell de Ports de Catalunya i dels Consells Portuaris de cada instal·lació ha de permetre una gestió portuària 
més propera als agents econòmics, socials i institucionals i alhora la generació d’una responsabilitat 
compartida entre tots ells al voltant d’una gestió més eficient. 
 

Així mateix, l’obertura de les instal·lacions portuàries a la ciutadania, amb les inevitables limitacions 
requerides per la seguretat de les persones i instal·lacions, ha d’ajudar a la millora del front marítim de les 
poblacions costaneres i a la popularització de l’activitat nàutica. Com a actuacions específiques es preveuen 
accions per promoure la formació del personal al servei dels ports, l’avaluació periòdica de la percepció social 
dels ports i accions per a la promoció conjunta del sistema portuari per un import conjunt de 1.380.000€ 
durant el període de vigència del Pla. 
 

El nou Pla de Ports planteja com a línia estratègica el foment i desenvolupament de la innovació, involucrant-
hi a tots els sectors. Aquesta estratègia s’implementarà a través de la creació d’una Comissió d’Innovació que 
vehicularà les propostes a desenvolupar. L’impacte econòmic i social, en la línia de les anteriors línies 
estratègiques, és rellevant degut a la seva clara contribució a la millora i competitivitat del sistema portuari i, 
per tant, a la seva eficàcia en la missió que aquest esdevingui motor econòmic i social. 
 

Intimament vinculat al nou model de governança i a la transparència en la gestió i la rendició de comptes, cal 
situar la creació d’un model d’innovació. Es tracta de tres línies estratègiques que conformen tres components 
claus i íntimament lligats per a la millora del model de gestió portuària. El nou model de governança ha de 
facilitar la transparència en la gestió i la rendició de comptes, per una banda, i el desenvolupament 
d’iniciatives innovadores per l’altra. Les mesures de transparència afavoreixen l’accessibilitat a dades del 
sistema que contribueixen a la millora de la gestió, a crear un entorn obert que facilita la innovació en 
processos, tecnologies i serveis, i a la creació de plataformes per al desenvolupament de nous serveis 
innovadors. La innovació, per la seva banda, ha de ser una component bàsic dels models de governança i ha 
d’ajudar a la implementació de noves mesures de transparència. 
 

El desenvolupament d’aquesta línia estratègica suposarà la dedicació de recursos humans i econòmics i, en el 
seu moment, caldrà decidir la millor forma de posar-los a disposició de l’assoliment de les mesures en què 
haurà de concretar-se. El Pla contempla com a despeses a assumir les derivades del manteniment de 
l’estructura de la Comissió d’Innovació així com del seu funcionament, la contractació de l’assessorament 
extern necessari per tal d’implementar el nou model d’innovació, la diagnosi inicial, tallers i el finançament de 
les propostes d’innovació seleccionades. L’import d’aquestes despeses es pressuposta en 2.678.500€ pel 
període de vigència del Pla 
 

La línia estratègica que possibilitarà el desenvolupament de les detallades prèviament, ve definida per la 
necessitat que el sistema portuari garanteixi la seva pròpia sostenibilitat econòmica, de manera que es 
minimitzi l’aportació de fons provinents dels pressupostos públics. A l’efecte, el model futur aprofundeix en 
l’actualment vigent, de manera que l’autofinançament constitueix el pilar damunt del qual s’assenta 
sòlidament el model. Pretendre que el sistema pugui defugir aquesta responsabilitat, és enganyós per quant la 
prudència obliga a situar-se davant d’escenaris restrictius en la despesa pública pels anys que venen. A més, el 
sistema ha demostrat sobradament la seva capacitat d’autofinançar-se, pel que l’horitzó de futur no pot ser 
altre que el d’aprofundir en aquest model. Així mateix, l’autofinançament del sistema portuari contribueix, 
encara que sigui de forma mínima, a alliberar els pressupostos públics de despeses prescindibles per quant són 
susceptibles d’obtenir recursos, permetent que aquells puguin concentrar-se en altres centres de despesa que 
pel seu caràcter específic, requereixin d’una forta inversió pública.  
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Així mateix cal tenir en compte que la implementació d’algunes de les línies d’actuació dotarà el sistema 
portuari català i els seus ports d’una major eficiència en la gestió dels recursos econòmics, ja sigui per la via 
de la generació de majors o nous ingressos com a conseqüència de l’increment de demanda previst, 
professionalització de la gestió, la prestació de nous serveis i la posada en valor de nous espais portuaris o per 
la via dels estalvis que la innovació i les noves eines de gestió generaran. Una altra via de generació d’ingressos 
és l’atorgament de subvencions de fons europeus vinculades a projectes, bàsicament, de polítiques pesquera i 
de mitigació del canvi climàtic, que es desenvolupin dins del marc d’aquest Pla. 

L’autofinançament es refereix a la totalitat del sistema portuari, tan als ports de gestió directa com als ports 
de gestió indirecta (garantit per les normes contractuals en que es materialitza la col·laboració públic-
privada). En conseqüència, el règim econòmic financer del sistema portuari es continuarà regint pel principi 
d’autosuficiència financera, garantint-se que els recursos generats per l’Administració portuària es destinin a 
la millora, les inversions i desenvolupament dels ports competència de la Generalitat 

Així doncs, el pressupost total que implica la implementació de les diferents actuacions previstes, durant tota 
la vigència del Pla de ports és de 7.830.500 € dels quals 6.527.500 € es preveu que siguin assumits des del 
sector públic, 503.000 € des del sector privat i els altres 800.000 € mitjançant mecanismes de col·laboració 
públic-privats. 
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8 CRITERIS DE SOSTENIBILITAT PORTUÀRIA 

 

El Pla de Ports de Catalunya 2007-2015 indicava les actuacions a desenvolupar a cada port durant el període de 
vigència del Pla a nivell d’infraestructura, d’explotació, mesures ambientals, mesures d’integració port-ciutat i 
relacionades amb la seguretat, per tal de solucionar els problemes detectats. En vista de la superació temporal 
i estratègica de l’anterior Pla, s’han avaluat les actuacions que s’hi proposaven i que encara no s’han dut a 
terme, així com les necessitats actuals de cada port. Com a conclusió d’aquest anàlisi, a l’Annex 7 es 
presenten les actuacions que segueixen sent vigents i recomanables a cada port del litoral català. 

A banda d’aquestes actuacions concretes i específiques que es recullen a l’Annex 7, es presenten a continuació 
els criteris de sostenibilitat portuària que qualsevol altre proposta futura haurà de garantir per tal d’assegurar 
la seva viabilitat. Aquests criteris han de servir com a guia per a que el promotor de qualsevol actuació o 
activitat conegui els elements que es consideraran a l’hora d’avaluar la idoneïtat de la seva proposta a 
realitzar en l’àmbit portuari i la seva adequació amb l’orientació estratègica del sistema portuari català amb 
caràcter previ a la seva autorització.  

Convé recordar que l’objectiu principal del sistema portuari català per els propers anys és potenciar les 
activitats i serveis portuaris. Donat que Catalunya disposa d’un sistema portuari madur on la majoria 
d’infraestructures ja estan desenvolupades, les futures actuacions hauran d’anar principalment encaminades a 
aprofitar i optimitzar les instal·lacions existents. 

El llistat complet està format per un total de 78 criteris distribuït en quatre grans blocs: tècnics, ambientals, 
socials i econòmics.  En quant al seu ús pràctic , no pretén ser un llistat de criteris tancat i fixe de totes les 
possibles mesures per afavorir un planejament portuari sostenible sinó que se li pretén dotar de cert caràcter 
dinàmic a mode d’estructura oberta on es puguin incorporar d’altres mesures alternatives o complementàries 
que es puguin avaluar en funció de la seva eficàcia i la seva adequació a les estratègies globals de 
sostenibilitat. En aquesta línia, es preveu que aquest llistat pugui ser revisat cada quatre anys en el marc de la 
revisió global del pla. D’altra banda cal recordar que un dels condicionants del planejament es la seva 
adaptació a les condicions del contorn i a la natura de les activitats i, per tant, l’aplicació dels diferents 
criteris dependrà d’aquests aspectes, podent resultar alguns criteris més restrictius que d’altres o fins i tot 
alguns no aplicables en funció de la natura del objecte i de les condicions de contorn. En tot cas, serà 
competència de l’administració portuària la interpretació motivada de l’aplicació dels criteris de sostenibilitat 
d’acord amb la finalitat prevista.    

Els criteris seran d’aplicació en els següents àmbits: 

 

• Les actuacions que va incorporar el Pla de Ports 2007-2015 i que es encara es considerin necessàries 
(veure Annex 7) 

• Nous Plans Especials o Plans Directors urbanístics portuaris, o altres instruments de planificació 
urbanística portuària. 

• Plans Especials que estiguin en tramitació al moment d’aprovació del Pla de Ports i que encara no 
disposin de l’aprovació inicial del document 

• Les autoritzacions per a noves activitats subjectes a atorgament de títols 
• Els processos d’avaluació ambiental estratègica i de projectes en l’àmbit portuari (Estudis ambientals 

estratègics i Estudis d’impacte ambiental) 
• La renovació o atorgament de concessions en l’àmbit portuari 
• Els tràmits administratius que permetin la introducció dels criteris establerts 

 

En definitiva, els criteris que es defineixen a continuació, apliquen a qualsevol actuació o activitat portuària 
que es proposi a partir de l’entrada en vigor del Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030. 
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8.1 Tècnics 

Els criteris tècnics que es consideraran a l’hora d’avaluar qualsevol proposta d’actuació o d’activitat en el 
sistema portuari català són els següents: 
ç 

• VIABILITAT FÍSICA I MATERIAL DE L’ACTUACIÓ 
 

a) Compatibilitat normativa: S’haurà de garantir l’adequació de l’activitat i les instal·lacions a la 
normativa portuària i resta de normativa sectorial. En especial les actuacions s’hauran d’adequar al 
que preveu la planificació portuària (plans directors i/o especials del port i pla de ports) i territorial.  
 

• OPERATIVITAT 
 

a) Clima marítim: S’hauran d’avaluar les condicions d’agitació i ultrapassament en règim extremal i mig 
de la instal·lació i justificar les mesures preses per a maximitzar el percentatge d’operativitat de la 
instal·lació en règim mig i garantir la seguretat de la instal·lació en règim extremal. A tal efecte, 
s’haurà de prendre en consideració les recomanacions que en aquesta matèria prevegi l’administració 
catalana o el programa ROM en el seu defecte. 
 

b) Maniobrabilitat: En les activitats en les quals la maniobrabilitat marítima d’embarcacions esdevingui 
un factor necessari per a garantir la operativitat de l’activitat, s’haurà d’avaluar la maniobrabilitat 
d’acord amb l’embarcació tipus prevista. S’avaluarà tant la maniobrabilitat interior com les condicions 
d’accés a les instal·lacions. S’haurà de prendre en consideració les recomanacions que en aquesta 
matèria prevegi l’administració catalana o el programa ROM en el seu defecte.  
 

c) Abalisament: D’acord amb les activitats que ho requereixin, s’haurà de preveure el correcte 
abalisament terrestre i marítim de la instal·lació d’acord amb la normativa vigent. 
 

d) Dinàmica litoral: S’hauran d’avaluar els possibles impactes sobre la dinàmica sedimentària litoral i 
justificar les mesures preses per a la seva minimització. 
 

• INTEGRACIÓ 
 

a) Integració amb el municipi: S’hauran d’estudiar totes les possibles afectacions que l’activitat pugui 
produir en el seu entorn municipal i proposar les mesures necessàries per reduir els possibles impactes.  
 

b) Obertura d’espais portuaris: S’intentarà promoure la creació d’espais públic portuaris sense barreres 
físiques per al lliure accés de la ciutadania, sempre i quan sigui compatible amb les activitats 
portuàries i la seguretat dels béns i les persones. 
 

• MOBILITAT 
 

a) Estudi de mobilitat: S’haurà de presentar un estudi de mobilitat generada als efectes d’establir les 
mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del model i la pacificació del trànsit i evitar 
conflictes amb altres activitats portuàries i/o ciutadanes.  
 

b) Persones amb mobilitat reduïda: Les actuacions hauran de preveure les mesures necessàries per 
garantir l’accés de persones amb mobilitat reduïda. 
 

c) Aparcament: Determinar, fruit de l’estudi de mobilitat generada, la dotació de places d’aparcament 
necessàries per a l’activitat portuària i les mesures previstes en matèria de de senyalització. 
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• MANTENIMENT 

 
a) Pla de manteniment: S’haurà de disposar d’un pla de manteniment de les instal·lacions durant tot el 

termini de l’activitat identificant totes les mesures previstes en matèria de manteniment preventiu i 
correctiu, indicant periodificació de les actuacions i mitjans previstos per a fer front a la seva 
implantació.  
 

b) Mitjans a disposició: S’haurà de garantir la efectiva disponibilitat dels mitjans material, econòmics i 
humans adients per garantir la correcta implantació i el correcte desenvolupament del pla de 
manteniment durant el termini de vigència de l’activitat. 
 

c) Auditories: Per tal de garantir el correcte desenvolupament del pla, s’hauran de preveure auditories 
tècniques de les instal·lacions cada quatre anys. 
 

 
 

• SEGURETAT 
 

a) Pla d’autoprotecció i d’emergència segons tipologia d’activitat. S’haurà de disposar d’un pla 
d’autoprotecció/emergència de les instal·lacions integrat dins del pla d’autoprotecció del port en cas 
necessari.   
 

b) Mitjans a disposició: S’haurà de garantir la efectiva disponibilitat dels mitjans material i humans 
adients per garantir la correcta implantació i el correcte desenvolupament del pla 
d’autoprotecció/emergència durant el termini de vigència de l’activitat  
 

c) Formació i informació: S’hauran de preveure les vies necessàries per a la correcta formació i 
informació als treballadors i usuaris en general en matèria de seguretat. 
  

• SERVEIS 
 

a) Necessitats energètiques: S’haurà de garantir la disponibilitat d’energia d’acord amb les necessitats 
energètiques per al desenvolupament de l’activitat, independentment de les mesures adoptades de 
racionalització del consum previstes i de la/les font/s de subministrament. 
 

• PERSONAL 
 

a) Equip de treball: S’haurà de descriure l’equip de treball necessari per dur a terme l’actuació i/o 
activitat identificant funcions i responsabilitats.  
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8.2 Ambientals 

Els criteris ambientals que s’estableixen a continuació seran els que es consideraran per avaluar la idoneïtat de 
qualsevol proposta d’actuació o activitat que es vulgui realitzar en l’àmbit portuari i per a la seva autorització. 

 

• EVITAR EL CONSUM EXCESSIU DE SÒL I D’ESPAIS LLIURES LITORALS I APLICAR CRITERIS D’OPTIMITZACIÓ 
DE L’OCUPACIÓ DEL SÒL EN LES INSTAL·LACIONS. 
 

a) La implantació de noves activitats subjectes a atorgament de títols o la reordenació de les existents 
incorporaran com a criteri general i ambiental la minimització i optimització del consum de sòl i el seu 
màxim aprofitament. 
 

b) Les possibles ampliacions de ports podran desenvolupar-se quan estigui justificada la impossibilitat 
d’implantar les noves activitats en el recinte portuari existent i la inviabilitat d’alternatives de 
reordenació i optimització de l’espai amb la corresponent avaluació ambiental quan escaigui d’acord 
amb la normativa sectorial. 
 

c) Les activitats que requereixin la realització d’obres en les instal·lacions portuàries minimitzaran 
l’ocupació durant la realització de les mateixes, tant dins com, especialment, fora de l’àmbit portuari 
on s’evitarà, sempre que sigui possible, l’ocupació d’espais. 
 
 

• CONTRIBUIR A LA MINIMITZACIÓ DE L’EROSIÓ DE LES PLATGES I MAXIMITZAR L’ADEQUACIÓ AMBIENTAL 
DELS DRAGATGES. 
 

a) En qualsevol planificació i gestió de dragatges s’incorporaran les directrius i instruccions tècniques 
vigents en cada moment de gestió del material dragat. Actualment: 
 
- Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio 

público marítimo-terrestre, 2014, revisada el 2015) del MAPAMA. 
- Instrucción técnica para la gestión ambiental de las extracciones marinas para la obtención de 

arena (Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, MAPAMA, 2010), en totes les 
actuacions d’extracció en què els materials extrets estiguin destinats a l’aportació a platges per a 
la seva rehabilitació o manteniment. 

- Nivell Genèrics de Referència (NGR) per metalls i metal·loides per protecció de la salut humana i 
per protecció dels ecosistemes aplicables a Catalunya. Agència de Residus de Catalunya 

- Altres Directrius posteriors que puguin publicar organismes tècnics i/o oficials reconeguts, en tot 
allò que signifiqui minimitzar l’impacte ambiental de la gestió sedimentària de forma compatible 
amb l’operativitat portuària. 
 
 

• COMPATIBILITZAR LES ACTUACIONS I ACTIVITATS ALS PORTS AMB ELS REQUERIMENTS DE CONSERVACIÓ I 
PROTECCIÓ D’HÀBITATS D’INTERÈS I D’ESPÈCIES PROTEGIDES. 
 

a) En les actuacions de manteniment de calats i/o dragats s’aplicaran mesures preventives i de mitigació 
dels efectes negatius de les operacions de dragat sobre els hàbitats i espècies. Es donarà compliment a 
les directrius i instruccions tècniques vigents en cada moment: 
 
- Les mesures especificades a l’Annex V de les Directrices para la caracterización del material 

dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre, 2014, revisada el 2015. 
- Nivell Genèrics de Referència (NGR) per metalls i metal·loides per protecció de la salut humana i 

per protecció dels ecosistemes aplicables a Catalunya. Agència de Residus de Catalunya 
- Les mesures que es puguin establir en el futur en noves Directrius posteriors emeses per 

organismes tècnics i/o oficials reconeguts. 
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b) Com a recomanació general, en aquells ports situats en masses d’aigua costanera amb alteració de 

l’indicador fitoplàncton d’acord amb el Programa de seguiment i control de l’estat de les masses 
d’aigua costaneres de Catalunya de l’ACA, es prioritzarà la realització d’actuacions de dragat fora de 
la tardor i la primavera, ja que són les èpoques de l’any en les quals l’activitat productiva del 
fitoplàncton és màxima. 
 

c) En cas de noves actuacions que puguin afectar hàbitats d’interès o espècies protegides (aspecte que 
cal avaluar prèviament en tota actuació), s’hauran de realitzar prèviament estudis de detall dels seus 
efectes, plantejar les mesures de protecció ambiental necessàries i avaluar la necessitat d’un 
programa de compensació dels impactes residuals si n’hi ha. 
 

 
• MINIMITZAR L’AFECTACIÓ DELS HERBASSARS DE FANERÒGAMES MARINES I AFAVORIR LA SEVA 

CONSERVACIÓ DE FORMA COMPATIBLE AMB EL MANTENIMENT DE LA FUNCIONALITAT DE LES 
INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES. 
 

a) S’aplicaran els criteris a, b i c de l’apartat anterior corresponent a la protecció i conservació 
d’hàbitats d’interès i especies protegides en tot allò que fan referència específica al compliment a les 
mesures preventives i de mitigació d’efectes negatius sobre les praderies de fanerògames 

 
 
 

• EVITAR QUALSEVOL AFECTACIÓ ALS VALORS QUE HAN MOTIVAT LA DECLARACIÓ DELS ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS PROPERS ALS PORTS I POTENCIAR EL SEU ÚS PÚBLIC SOSTENIBLE. 
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a) En aquells ports situats a menys d’1km d’un espai natural protegit, en el moment d’autoritzar o 
d’implantar nous usos i activitats subjectes a atorgament de títols i no sotmesos a avaluació ambiental, 
que puguin afectar-los, l’administració portuària sol·licitarà als gestors de l’espai la identificació dels 
aspectes rellevants a considerar i les mesures a adoptar en relació amb la preservació de l’espai 
natural protegit, que es prendran en consideració per la seva possible inclusió en la resolució 
administrativa. 
 
 

 
 

• NO AFECTAR LA FUNCIONALITAT DELS CONNECTORS ECOLÒGICS EXISTENTS. 
 

a) En aquells ports en els que l’Estudi Ambiental Estratègic ha identificat proximitat a connectors 
ecològics d’abast territorial o locals, en el moment d’autoritzar o d’implantar nous usos i activitats 
subjectes a atorgament de títols, s’avaluarà si hi ha un potencial impacte sobre la funcionalitat 
d’aquests connectors. En el cas que s’identifiqui que hi ha impacte potencial s’estudiarà en detall i 
s’establiran les mesures i actuacions per a prevenir-lo, minimitzar-lo, corregir-lo o compensar-lo. 
 
 

• MANTENIR LES CONDICIONS DE SEGURETAT I EVITAR L’INCREMENT DE L’EXPOSICIÓ I LA VULNERABILITAT 
EN FRONT ELS RISCOS NATURALS I TECNOLÒGICS. 
 

a) En aquells ports en els que l’Estudi Ambiental Estratègic ha identificat afectació per a riscos naturals i 
tecnològics s’avaluarà el factor risc en el moment d’autoritzar o d’implantar nous usos i activitats 
subjectes a atorgament de títols, i s’establiran les mesures necessàries per mantenir les condicions de 
seguretat i evitar l’increment de l’exposició i la vulnerabilitat en front als riscos identificats. En 
qualsevol cas es garantirà evidentment, el compliment de la normativa vigent en matèria de riscos de 
tot tipus. 
 

b) En la implantació de nous usos, complir amb els criteris establerts per la normativa de protecció civil 
en relació als elements vulnerables que poden estar presents a determinades zones de risc (resolució 
IRP/971/2010 i la seva modificació INT/2330/2013 o normatives posteriors que es puguin aplicar), 
especialment en relació als usos següents: turístics, restauració, oci, equipaments esportius i similars. 
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• ESTABLIR LES MESURES NECESSÀRIES PER PREVENIR LA CONTAMINACIÓ MARINA, RESPONDRE AMB 

EFICÀCIA ALS EPISODIS DE CONTAMINACIÓ QUE ES PUGUIN PRODUIR I MILLORAR LA QUALITAT DE 
L’AIGUA A L’INTERIOR DELS PORTS. 
 

a) Els gestors dels ports hauran de vetllar per la qualitat de les aigües tant a nivell d’implantació com de 
seguiment en explotació de les activitats: hauran d’efectuar els controls pertinents d’acord amb la 
xarxa d’indicadors establerta en les aigües de les dàrsenes, interpretar-los i reportar-los. 
 

b) Caldrà establir i implantar els mecanismes necessaris per evitar abocaments directes a les aigües del 
port. Es disposarà de les xarxes perimetrals d’embornals necessàries en les àrees potencialment 
contaminats. 
 

c) Es programaran les instal·lacions sanitàries adequades (mitjans i instal·lacions per a la recepció 
d’aigües residuals dels vaixells connectades o no a la xarxa de clavegueram)i en la proporció 
estratègica de distribució (d’acord amb la magnitud del port) en l’atorgament de noves concessions, 
per evitar així el risc de mala praxi d’abocaments a port a través dels sanitaris dels vaixells. 
 

d) En aquells ports que presentin una qualitat notablement alterada o dolenta caldrà explorar la viabilitat 
d’establir fórmules per a la renovació de l’aigua a l’interior del port. 
 

e) Caldrà disposar dels recursos i protocols necessaris per gestionar eficaçment el vessament o abocament 
accidental. Es requerirà l’elaboració i aplicació del corresponent Pla interior marítim (PIM). 
 
 

• OPTIMITZAR LA GESTIÓ DE L’AIGUA POTENCIANT L’ESTALVI I L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS 
 

a) Per a l’aprovació o autorització de plans, projectes o activitats subjectes a atorgament de títols i no 
sotmesos a avaluació i/o autorització ambiental, caldrà preveure també mesures de minimització del 
consum d’aigua. 
 

b) S’estudiarà la viabilitat d’establir mesures per a l’aprofitament de noves fonts de recurs hídric (aigua 
salada, aqüífers locals subexplotats i aigües regenerades) y es promouran les actuacions identifica des 
com a viables. 
 

c) Caldrà impulsar les mesures d’estalvi del recurs hídric que es determinin. 
 

d) Caldrà establir mesures de control d’eficiència de xarxes d’aigua i preveure les mesures oportunes per 
minimitzar les pèrdues d’aigua. 
 
 

• GARANTIR LA SUFICIÈNCIA DE RECURSOS D’ABASTAMENT I SANEJAMENT PELS USOS I ACTIVITATS 
PREVISTOS, MINIMITZANT L’EFECTE A L’ENTORN ON ES LOCALITZEN 
 

a) Davant la previsió d’un increment significatiu del consum d’aigua caldrà presentar una avaluació de la 
capacitat d’abastament d’aigua potable de les xarxes locals que en depenen. 
 

b) Per a l’aprovació o autorització de plans, projectes o activitats subjectes a atorgament de títols i no 
sotmesos a avaluació i/o autorització ambiental, caldrà preveure també mesures per evitar la 
contaminació del sòl i de les aigües subterrànies (p.ex. garantir l’estanquitat dels dipòsits de 
combustibles o residus, establir les zones per a la neteja d’embarcacions i manteniment de maquinària 
en zones protegides amb sòls impermeables, xarxes perimetrals d’embornals, etc.). 
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• MINIMITZAR L’IMPACTE SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE DERIVADA DELS USOS I ACTIVITATS EN ELS PORTS. 

 
a) Per a l’autorització o implantació als ports de nous usos i activitats o ampliacions, subjectes a 

atorgament de títols i no sotmesos a autorització ambiental, que puguin afectar la qualitat de l’aire, 
caldrà preveure igualment mesures de minimització de la contaminació atmosfèrica en el cas que 
generin emissió de contaminants i compliment de la legislació vigent. 
 

b) En les revisions o modificacions de Plans Especials o en els nous Plans directors urbanístics portuaris 
s’establirà com a criteri o objectiu ambiental la minimització de l’impacte sobre la qualitat de l’aire 
derivada dels usos i activitats en el port i el Pla establirà les determinacions i propostes corresponents 
que justifiquin l’adequació al citat objectiu. 
 
 

• MINIMITZAR LES AFECTACIONS A POBLACIÓ I ESPAIS NATURALS PROPERS DERIVADES DE LA 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA 
 

a) Les activitats que s’implantin a l’àmbit de cadascun dels ports han de complir amb els valors límit 
d’immissió de les zones de sensibilitat acústica, i sempre que es consideri necessari, han d’aportar un 
estudi acústic que verifiqui l’impacte que produirà l’addició d’aquesta activitat a la resta, d’acord amb 
la normativa sectorial. 
 

b) En les revisions o modificacions de Plans Especials o en els nous Plans directors urbanístics portuaris 
s’establirà com a criteri o objectiu ambiental (en el marc de l’avaluació ambiental) evitar les 
afectacions a població i espais naturals propers derivades de la contaminació acústica i lluminosa. Els 
Plans definiran els usos permesos i les mesures que han de complir aquests de forma compatible amb la 
preservació de l’entorn en relació a la contaminació acústica i lluminosa i amb el compliment de la 
normativa vigent. 
 

c) En horari nocturn, la il·luminació haurà de conjugar el compliment de la normativa de seguretat en 
matèria portuària amb la preservació de la qualitat del medi nocturn. 
 

d) En aquells ports que limiten amb un espai natural protegit (12 ports) s’haurà de controlar especialment 
i minimitzar la intrusió lumínica generada mitjançant l’aplicació de les prescripcions de la normativa 
de referència. 
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• POTENCIAR LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I GARANTIR L’ADEQUADA GESTIÓ DELS MATEIXOS DERIVATS DELS 

USOS I ACTIVITATS DELS PORTS AFAVORINT LA REUTILITZACIÓ I EL RECICLATGE. 
 

a) Per a l’autorització o implantació als ports de nous usos i activitats subjectes a atorgament de títols i 
no sotmesos a autorització ambiental, caldrà preveure igualment mesures de minimització de la 
generació de residus i de foment de la reutilització i el reciclatge 
 

b) En les revisions o modificacions de Plans Especials o en els nous Plans directors urbanístics portuaris 
s’estimarà el volum i tipus de residus potencialment generat pels usos i activitats i s’establiran les 
mesures pertinents per al foment de la reducció, la reutilització i el reciclatge. Urbanísticament es 
preveuran els espais necessaris per a la separació i recollida i per a l’adequada gestió dels residus i en 
matèria de Pla portuari s’establiran i programaran les actuacions necessàries per fomentar la 
prevenció, reutilització i el reciclatge dels residus. 
 
 

• PRESERVAR I INTEGRAR ELS ELEMENTS DE VALOR PATRIMONIAL, SOCIAL I CULTURAL EXISTENTS. 
 

a) Per a l’autorització o implantació als ports de nous usos i activitats subjectes a atorgament de títol, es 
vetllarà per la no afectació als elements de valor patrimonial, social i cultural existents i es 
prioritzaran aquells que realitzin propostes per a la seva posada en valor. 
 

b) En les revisions o modificacions de Plans Especials o en els nous Plans directors urbanístics portuaris 
caldrà preveure les mesures de preservació i integració dels elements de valor patrimonial, social i 
cultural existents. 
 

c) En la realització d’actuacions que puguin afectar jaciments subaquàtics identificats, tals com 
dragatges i excavacions, es realitzaran els preceptius estudis i seguiments arqueològics requerint-se 
informe favorable del departament competent en matèria de cultura. 

 

• MAXIMITZAR LA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DELS PORTS I CONTRIBUIR A LA MILLORA DE LA QUALITAT 
DEL PAISATGE PORTUARI. 
 

a) En les revisions de Plans Especials o en els nous Plans directors urbanístics portuaris caldrà realitzar un 
Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) i incorporar-ne les mesures que estableixi. 
 

b) Les actuacions que suposin la creació de noves infraestructures de gran volum (recreixement de dics, 
molls, etc.) o noves edificacions hauran d’avaluar el seu impacte paisatgístic  i incorporar les 
corresponents mesures d’integració paisatgística bé en el marc del planejament que les ha determinat 
(avaluació ambiental) bé en la fase de projecte si es considera necessari. 
 

c) A nivell general, els edificis de serveis que s’hagin de construir s’intentaran integrar paisatgísticament, 
tant des de visuals terrestres, com des de visuals marítimes. S’evitaran alçades innecessàries i l’ús de 
materials altament reflectants en els recobriments exteriors de les instal·lacions i edificacions, 
emprant preferentment acabats llisos i mats. 
 

d) En el moment en que es disposi de la Guia de directrius i criteris d’integració paisatgística per als 
diferents usos i activitats als ports, aquests es prendran necessàriament en consideració. A aquest 
efecte es preveu incorporar  les determinacions al respecte en els plecs de concessions de les 
instal·lacions d’usos i activitats subjectes a atorgament de títol, així com requerir-les en les revisions o 
modificacions de Plans Especials o en els nous Plans directors urbanístics portuaris. 
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• MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS I USOS PORTUARIS I REDUIR LES EMISSIONS 
DE GEH. 
 

a) Caldrà reportar des dels ports les dades necessàries per a l’inventari d’emissions anual del port d’acord 
amb la metodologia que haurà estat establerta en l’IRE inicial del sistema portuari. 
 

b) Caldrà implantar, en el marc de les concessions, contractes i les seves renovacions, les mesures de 
reducció d’emissions de GEH que es derivin de l’Estratègia de mitigació de les emissions de GEH del 
sistema portuari català i alineades amb aquesta. 

 

• PROMOURE LA DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA I LA PRODUCCIÓ I ÚS D’ENERGIES RENOVABLES ALS PORTS. 
 

a) Caldrà implantar, en el marc de les concessions, contractes i les seves renovacions, les mesures de 
promoció i implantació d’energies renovables que es derivin de l’Estratègia d’impuls de les energies 
renovables i de baix impacte ambiental del sistema portuari català i alineades amb aquesta. 
 
 

• ESTABLIR LES MESURES NECESSÀRIES PER INCREMENTAR L’ADAPTACIÓ DELS PORTS AL CANVI CLIMÀTIC I 
AUGMENTAR LA RESILIÈNCIA DELS PORTS DAVANT DELS EFECTES DEL MATEIX. 
 

a) Els gestors dels ports hauran de garantir, en el marc de les concessions, contractes i les seves 
renovacions, la implantació i funcionament  del sistema de monitoratge de dades climàtiques i 
batimètriques i la interpretació i report dels seus resultats.  
 

b) En base a la interpretació dels resultats del monitoratge en cada port, caldrà realitzar una avaluació 
de la vulnerabilitat de cada port i preveure les corresponents mesures d’adaptació als efectes del canvi 
climàtic, a l’escala i nivell que pertoqui. 
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• PROMOURE UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE, TANT PEL QUE FA A LA MOBILITAT TERRESTRE COM 

MARINA 
 

a) Caldrà implantar, en el marc de les concessions, contractes i les seves renovacions, les mesures que es 
derivin de l’Estratègia portuària per a una mobilitat sostenible i alineades amb aquesta. 

 

 

8.3 Socials 

• VINCULACIÓ AMB EL TERRITORI 
 

a) Obertura a l’entorn: els ports, serveis i activitats que s’hi desenvolupin hauran d’estar oberts a 
la ciutadania i empreses de l’entorn, tot garantint les condicions de seguretat de les persones i 
dels béns del port, reforçant el vincle amb el territori en el que estan implantats, apropant-los 
a les instal·lacions portuàries, les activitats econòmiques o esportives que s’hi desenvolupen i 
incrementant-ne el seu coneixement i valoració. 

 
b) Generació de sinergies: es valorarà de forma positiva la implicació dels gestors de les 

infraestructures en activitats adreçades i obertes a la ciutadania en general i en projectes 
promoguts per les administracions locals, societat civil i/o sector productiu del territori. 

 
c) Organització d’events: es valorarà de forma positiva la promoció d’activitats i/o events tals 

com visites, jornada de portes obertes, events esportius i culturals,etc... 
 

• IMPACTE OCUPACIONAL 
 

a) Els gestors d’infraestructura hauran d’aportar informació referida als llocs de treballs generats 
per l’activitat de forma directa (àmbit local i extern), nivells de qualificació dels treballadors, 
dades sobre economia d’escala generada i tota la informació necessària per a avaluar el nivell 
d’impacte ocupacional que l’activitat genera. 

 
b) Responsabilitat Social: s’aportarà informació , si escau, del programa de responsabilitat social 

corporativa. (p.e. programes de reinserció, d’ocupació juvenil, de formació de personal 
portuari, plans d’igualtat, contractació de persones en risc d’exclusió social,etc...) 

 
 

• AMPLIACIÓ DE LA BASE D’USUARIS 
 

a) Promoció de la nàutica: en les propostes de gestió d’infraestructures portuaries, aquest 
element és cabdal atès el seu caràcter essencial per tal d’ampliar la base d’usuaris de les 
instal·lacions en el futur. 
 

b) Diversificació de l’oferta: promoció de nous serveis que permetin la captació d’usuaris, tals 
com el lloguer o el xàrter, donant resposta a les noves demandes dels usuaris nàutics i alhora 
facilitant l’optimització de les infraestructures. 
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8.4 Econòmics 

• Viabilitat econòmica de l’actuació 
 

a) Pla econòmic financer de l’activitat: es presentarà un pla econòmic financer de l’activitat on 
quedi reflectits aspectes com: la identificació de necessitats d’inversió, fonts de finançament 
(propi i aliè a curt i llarg termini),projecció del compte de pèrdues i guanys, balanç i compte 
de tresoreria, per a tot el període concessional amb el desglossament màxim de tots els 
ingressos i despeses que l’integren amb especial referència a les hipòtesis que han donat lloc a 
les estimacions realitzades i criteris d’actualització, indicadors financers (VAN, TIR, pay 
back...) entre d’altres. 
 

 
• Desenvolupament econòmic 

 
a) Sinergies amb el teixit econòmic local: s’intentarà buscar vies de col·laboració amb el teixit 

econòmic del territori entès en un sentit ampli, reforçant d’aquesta manera la vinculació dels 
ports amb el seu entorn i actuant com autèntics generadors d’activitat. 
 

b) Orientació a la demanda: s’haurà d’orientar l’oferta a la demanda existent, proposant nous 
productes i serveis que generin valor per la instal·lació i el territori. 

 
c) Potenciar el turisme: S’hauran de concretar propostes de serveis i de promoció adreçades a 

potenciar l’atractiu turístic de certes activitats portuàries (p.e. la nàutica esportiva). 
 

d) Potenciar la pesca: s’haurà de generar iniciatives, si escau, de posada en valor de l’art pesquer 
i el seu producte i les activitats lúdiques vinculades a l’activitat de la pesca. 

 
• Millora en la gestió 

 
a) Sistema d’indicadors de gestió: s’incorporarà en la gestió de les instal·lacions portuàries per tal 

de monitoritzar el compliment dels objectius i avaluar-ne la gestió amb la finalitat d’introduir 
elements de millora. 
 

b) Transparència: els gestors dels serveis i instal·lacions portuàries ajustaran la seva actuació als 
criteris exigits per la normativa de transparència, bon govern i d’accés a la informació. 

 
c) Sistemes de gestió: hauran de garantir la qualitat del sistema i a l’efecte caldrà preveure la 

implantació de sistemes de gestió i certificació dels serveis portuaris. 
 

d) Gestió integrada: atesa la previsió de desenvolupar una plataforma de gestió integrada del 
sistema portuari, els ports hauran de disposar dels equips i dispositius per integrar-s’hi i 
facilitar-ne la informació requerida. 

 

 

Es presenta una taula resum dels criteris anteriors a l’annex 6 d’aquest pla de ports.   
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9 MODELS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE PORTS 

 

L’orientació estratègica del Pla de Ports de Catalunya defineix tres eixos bàsics de gestió coincidint amb tres 
de les línies estratègiques establertes: governança, transparència en la gestió i la rendició de comptes i 
innovació. Per tal de permetre una implementació eficaç i estructurada del nou esquema de gestió del sistema 
portuari català, en aquest capítol es defineixen els models associats a les esmentades línies estratègiques.  

 

9.1 Model de Governança 

L’exercici de les competències en matèria de ports a Catalunya es realitza mitjançant dos organismes 
administratius diferents. Per una banda, el Departament de la Generalitat competent en matèria de Ports (en 
l’actualitat: la Subdirecció General de Ports i Aeroports, que depèn de la Direcció General de Transports i 
Mobilitat) i, per l’altra, l’entitat pública Ports de la Generalitat. 

Aquest sistema bicèfal respon a raons històriques. Així, el Reial Decret 2876/1980, de 12 de desembre, “sobre 
traspaso de Servicios del Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de puertos”, establia la relació de 
serveis i institucions que a partir del dia 1 de gener de 1981, es transferien a Catalunya, amb la corresponent 
relació de ports cedits a la Generalitat, que eren els que fins aquell moment eren titularitat de l’Estat, llevat 
dels ports de Barcelona i Tarragona. Quan la Generalitat, en exercici de les seves competències, dictà la 
primera norma amb rang de llei en la matèria, la Llei 4/1982, de 5 d’abril, de Creació de la Comissió de Ports 
de Catalunya, va adscriure a l’esmentada Comissió els ports que havien estat transferits i que no estaven 
subjectes a concessió, mantenint-se la dependència de la Direcció General de Ports dels altres ports 
traspassats. La Comissió prengué la forma d’organisme autònom, el que feia entendre el grau d’autonomia, 
flexibilitat i agilitat de que es volia dotar la gestió dels ports per part del govern català. Malgrat l’evolució que 
els ports catalans visqueren durant aquests anys, en aprovar-se la Llei de Ports de Catalunya, per la qual es va 
crear l’empresa pública Ports de la Generalitat, es va mantenir l’ambivalent dependència portuària. Aquesta 
situació de gestió bicèfal no sembla ser el model més eficient alhora d’impulsar polítiques i eines de gestió 
transversals a tot el sistema portuari català. En aquest sentit, el Pla de Ports considera positiu impulsar un nou 
model que corregeixi aquesta situació separant els aspectes de gestió portuària, ubicats en una empresa 
pública o organisme autònom, dels aspectes regulatoris.  

 

 
Figura 33. Mapa d’actors (Llei de Ports de Catalunya). 
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Figura 34. Mapa d’actors (Nova proposta). 

Els nous reptes del sistema portuari català fan necessari repensar el model de governança i, si s’escau, adoptar 
les decisions que permetin guanyar eficàcia. A l’efecte, després de realitzar un exhaustiu exercici de 
benchmarking en el que s’han analitzat diferents sistemes de governança portuària arreu del mon, el Pla de 
Ports formula una sèrie de propostes a implementar per tal d’adaptar la governança del sistema portuari català 
a reptes com són la implicació dels diferents actors públics i privats en la millora global del sistema, la suma 
d’esforços locals en favor de la competitivitat i millora de cadascun dels ports, la implantació de mesures 
col·laboratives entre autoritats portuaris o la incorporació d’un sistema d’indicadors de gestió en els ports. 

 

9.1.1 Consell de Ports 

Es potenciarà la creació d’un òrgan consultiu denominat Consell de Ports. Un òrgan similar al previst a l’actual 
Llei de Ports de Catalunya amb el nom de Consell Assessor de Ports de la Generalitat. El Consell Assessor forma 
part de la pròpia organització de Ports de la Generalitat i té atribuïdes funcions com la d’informar sobre el 
programa d’actuació, d’inversió i de finançament de Ports, sobre el balanç i la memòria anual o sobre les 
tarifes i els cànons que l’entitat pública ha d’aplicar.  

El nou òrgan de consulta i assessorament, que haurà de ser creat i regulat d’acord amb la normativa legal 
aplicable, es constituirà com a òrgan independent de consulta i assessorament en matèria portuària i tindrà 
com a objectiu cooperar en la consecució dels objectius que li siguin propis. 

La seva composició s’haurà de desenvolupar per via reglamentària i, amb l’objectiu de garantir la seva 
representativitat, es preveu que els seus membres no puguin delegar-ne la representació. 

El Consell treballarà en Plenari i Comissions i, en tot cas, es crearà una Comissió d’Innovació en línia amb el 
caràcter estratègic i transversal que el Pla atorga a aquest àmbit. 
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9.1.2 Consells Portuaris 

Es tracta d’un òrgan consultiu de caràcter potestatiu però que es pretén, es constitueixi en cadascun dels ports 
del sistema i estigui integrat per l’administració portuària, l’administració local, el concessionari i els 
representants dels usuaris. El seu caràcter serà professional i podrà treballar en Plenari i en comissions de 
treball especialitzades (pesca, nàutica esportiva, etc.). Els consells portuaris hauran d’informar sobre la 
delimitació administrativa inicial del port i les posteriors modificacions, el pressupost provisional, els aspectes 
concessionals i concursals, les tarifes i les normes de policia. 

 

9.1.3 Agrupació d’Autoritats Portuàries 

Sempre amb caràcter potestatiu, es pretén introduir en la governança del sistema portuari la possibilitat que 
diferents ports puguin agrupar-se i treballar coordinadament per a l’assoliment d’objectius comuns. A l’efecte, 
s’analitzaran les fórmules jurídiques adients que permetin articular aquesta col·laboració i dotar-les d’eficàcia 
i  permanència. 

 

9.1.4 Introducció de KPI’s de gestió 

S’estima que la introducció de KPI’s de gestió és un element necessari per a la seva avaluació amb caràcter 
general així com per al coneixement i avaluació de l’assoliment fixats pel Pla per als ports que integren el 
sistema. El sistema d’indicadors que més endavant és desenvolupa ha de tenir en compte i avaluar els següents 
àmbits: productivitat, econòmic i qualitat. 

 

9.2 Model de Transparència 

 

9.2.1 Obligacions d’informació dels concessionaris (Transparència dels ports que integren el 
sistema portuari català) 

De conformitat amb l’article 3.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la 
informació pública i bon govern de Catalunya, els concessionaris dels ports que integren el sistema portuari 
català, com a persones que presten serveis públics, tenen el deure de proporcionar a l’Administració la 
següent informació relacionada amb la gestió de serveis públics: 

• Activitats directament relacionades amb la gestió de serveis públics. 
• Retribucions percebudes per càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats 

realitzades per compte de les Administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa. 

En conseqüència, caldrà adaptar a la norma el portal de transparència de Ports de la Generalitat per tal 
d’incloure-hi la informació requerida dels ports que integren el sistema portuari català. 

Així mateix, les persones i entitats privades han d’informar a l’Administració de les activitats directament 
relacionades amb: 

a) L’exercici de funcions públiques 
b) La gestió dels serveis públics 
c) La percepció dels fons públics 
d) Les activitats que restin dins la supervisió i el control de l’Administració en el cas dels serveis d’interès 

general 
e) Les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a 

activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum general 
de l’empresa 

Els prestadors de serveis públics estan obligats a informar a l'Administració responsable, que n’haurà de 
publicar únicament aquella informació subjecte a obligacions de publicitat activa. En cas que hi hagi una 
petició d’accés per part d’un ciutadà, sí que es comunica tota la informació. 
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9.2.2 Índex de transparència de les Comunitats Autònomes 

Transparència Internacional és una organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la 
corrupció, congregant a la societat civil, sector privat i governs en una àmplia coalició global. 

Transparència Internacional España té com a objectiu incrementar el nivell de formació i obertura informativa 
de les diferents institucions públiques espanyoles generen per al coneixement de la ciutadania.  

A l’efecte, aquesta ONG va articular l’índex de transparència de les Comunitats Autònomes. A través d’aquest 
índex: 

• Es pot realitzar una avaluació del nivell de transparència de les institucions públiques 
• Es pot impulsar i propiciar la transparència i l’augment de la informació que aquetes entitats ofereixen 

als ciutadans i a la societat en conjunt 

El Portal de Transparència de Ports de la Generalitat s’haurà d’adaptar a les exigències de l’esmentat índex 
per tal de garantir un nivell òptim d’informació que alhora permeti garantir l’excel·lència de la informació 
facilitada. 

 

9.3 Model d’Innovació 

Un dels reptes principals al que ha de fer front l’actual sistema portuari català és el de ser capaç de donar 
resposta a l’entorn dinàmic que l’envolta amb solucions noves que aportin valor. És per aquest motiu que es 
considera imprescindible apostar per la innovació com un dels mitjans necessaris per aconseguir un sistema 
portuari altament competitiu. 

Cal destacar que amb innovació no ens referim només a innovació tecnològica, sinó també a serveis 
innovadors, eines de gestió innovadores, processos innovadors, etc, que permetin que els sistema portuari 
català sigui més eficient.  

Amb l’objectiu d’implantar la innovació dintre del sistema portuari català, es defineix a continuació un model 
de innovació que té per objectiu fomentar i desenvolupar la innovació a tot el sector portuari. Aquest model 
defineix, entre altres, la organització prevista, la metodologia a seguir i el calendari concret d’actuacions. 

La implementació d’aquest model d’innovació permetrà que tant el procés d’innovació com els seus resultats 
siguin continus, mitjançant una estructura organitzativa i un calendari que sistematitzin i millorin tant la 
generació i desenvolupament d’idees com el seu seguiment.  

 

9.3.1 Organització 

El model d’innovació involucrarà a tots els sectors portuaris. D’una banda, la Direcció (formada per 
representants de la Generalitat) serà l’encarregada de definir l’estratègia i els reptes de futur  als quals haurà 
de fer front la innovació. D’altra banda, el desenvolupament de la innovació el duran a terme el Consell de 
Ports, la Comissió d’Innovació, els stakeholders i els usuaris. A continuació, s’especifiquen les actuacions i les 
relacions de dependència de cada un dels òrgans principals. 
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Figura 35. Organització prevista per el desenvolupament del model d’innovació. 

9.3.1.1 Direcció 

La Generalitat serà l’encarregada de definir el posicionament futur dels Ports de Catalunya i l’estratègia per 
aconseguir-ho. Atès que una de les línies estratègiques d’aquest Pla de Ports és la innovació, és doncs 
competència d’aquest òrgan definir el model i els reptes als quals ha de fer front la innovació.  

La Direcció de innovació estarà doncs formada per representants de Ports de la Generalitat i del Departament 
de Territori i Sostenibilitat. Els recursos invertits en termes d’innovació seran gestionats per la Direcció i, per 
tant, haurà d’aprovar la dotació pressupostària anual i tots els desenvolupaments a realitzar.  

 

9.3.1.2 Comissió d’Innovació 

La Comissió d’Innovació estarà  formada per representants dels diferents sectors portuaris, que gestionaran el 
procés de la innovació. Aquesta Comissió serà l’encarregada de coordinar i fomentar la innovació dins del 
sistema portuari, impulsant als stakeholders i als usuaris a participar del procés. Mesurarà els resultats 
obtinguts, es reunirà trimestralment, i reportarà al Consell de Ports. 

La Comissió d’Innovació organitzarà les convocatòries anuals de presentació d’idees susceptibles a ser 
cofinançades per l’administració i el sector privat, fer-ne una primera avaluació i proposar al Consell de Ports 
les que haurien de ser mereixedores de cofinançament. Així mateix, aquesta comissió participarà del procés 
bottom-up (veure Figura 49) filtrant les idees/reptes provinents dels usuaris/stakeholders i transmetrà al 
Consell de Ports aquelles que encaixin amb l’estratègia marcada per la Direcció.  

La Comissió d’Innovació podrà estar assessorada per una consultoria externa experta en innovació. 

 

9.3.1.3 Consell de Ports 

El Consell de Ports actuarà com a vincle entre la Direcció i la Comissió d’Innovació.  

El Consell de Ports serà l’òrgan encarregat de determinar, d’entre les propostes que li plantegi la Comissió 
d’Innovació, les accions concretes i el cost associat que permetran assolir els reptes definits per la Direcció 
dins de l’horitzó temporal definit. 

Mantindrà reunions bianuals amb la Comissió d’Innovació per tal de: 1) Proposar els nous desenvolupaments 
anuals; 2) Fer seguiment dels desenvolupaments; 3) Comunicar nous reptes proposats per la Direcció.  

La comunicació amb la Comissió d’Innovació facilitarà l’intercanvi d’informació per transmetre i proposar a la 
Direcció nous reptes provinents del procés bottom-up. 
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Per últim, el Consell de Ports definirà els procediments de gestió del model d’innovació i els indicadors de 
seguiment de les iniciatives.  

 

9.3.1.4 Stakeholders i usuaris 

Els stakeholders i els usuaris seran els encarregats de proposar i desenvolupar les idees innovadores, i la seva 
participació i implicació serà clau per assegurar l’èxit del model. 
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9.3.3 Metodologia 

El procés d’innovació es dividirà en les etapes seqüencials següents:  

 
Figura 48. Procés d’innovació. 

 

1. Diagnosi inicial  

A l’inici de la implantació del model, es realitzarà una diagnosi inicial que tindrà com a objectiu identificar els 
punts forts i febles del sistema portuari català, i conèixer l’estat actual en termes d’innovació a tots els 
sectors portuaris.  

En aquesta diagnosi inicial haurà de participar un col·lectiu suficientment nombrós i de tots els sector 
implicats. Es preveuen realitzar enquestes específiques i entrevistes en profunditat amb representants clau 
dels stakeholders.  
 

2. Identificació de reptes 

En base a la diagnosi anterior i als objectius generals del Pla de Ports, la Direcció identificarà els reptes de 
futur als quals haurà de fer front la innovació. Amb aquest objectiu, està previst realitzar tallers de generació 
de reptes.  

Els reptes hauran de ser concrets i assolibles, i es publicaran cada 4 anys. 
 

3. Identificació de desafiaments 

Per altre banda, i en paral·lel, els stakeholders i els usuaris podran identificar desafiaments de futur en funció 
de les necessitats que ells detectin. Aquests desafiaments s’hauran de proposar a la Comissió d’Innovació, que 
els avaluarà conjuntament amb el Consell de Ports i determinarà la seva idoneïtat. 

Els desafiaments acceptats també es publicaran perquè estiguin a l’abast de tothom. 
 

4. Proposta d’idees innovadores 

En base als reptes i desafiaments de futur identificats, qualsevol interessat podrà aportar idees innovadores 
que estiguin alineades amb aquests. 

Per tal d’impulsar i motivar la generació d’idees, es poden impulsar actuacions com tallers amb tècniques de 
creativitat i mètodes de Problem-Solving.  

Identificació de 
reptes i/o 

desafiaments 
Proposta d’idees Avaluació de les 

idees 
Desenvolupament 

propostes 

Seguiment de 
les propostes 

Diagnosi inicial 
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El procés de generació d’idees podrà ser “TOP-DOWN” (a dalt – a baix), si les idees responen a reptes que 
provenen de la Direcció, o bé “BOTTOM-UP” (a baix- a dalt), si responen a desafiaments provinents dels 
stakeholders i/o dels usuaris.  

 

 

Figura 49. Esquema dels processos Top-Down i Bottom-Up de generació de idees. 

 

Per a la proposta de idees innovadores, els interessats tindran a la seva disposició un formulari de proposta 
d’idea amb el format següent: 

• Descripció de la idea innovadora proposada 
• Millora que es proposa / Aplicació / Necessitat coberta 
• Descripció de la millora del producte, procés o servei / Descripció del nou producte, procés o servei 
• Existència d’alguna solució similar en el mercat 
• Àrea a la que pertany i justificació 

La Comissió d’Innovació podrà rebre les propostes d’idees de forma continua durant tot l’any però està previst 
que l’avaluació d’aquestes tingui un període fixat.  
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5. Avaluació de les idees 

El procés d’avaluació de les idees comprendrà tres fases que actuen com a filtre de les idees proposades, per 
retenir només aquelles que, alineades amb l’estratègia del sistema portuari català, puguin ser 
conceptualitzades. 

• Filtre fase 1: la Comissió d’Innovació avaluarà totes les idees rebudes en base a criteris de factibilitat 
tècnica i econòmica, de resposta a una necessitat del mercat, de rapidesa d’implementació, etc. Les 
idees que superin aquest primer filtre passaran a la següent fase.  

• Filtre fase 2: el Consell de Ports avaluarà les idees proposades per la Comissió d’Innovació segons 
criteris d’impacte econòmic, de transversalitat de la idea en els diferents sectors, etc. Les idees que 
superin aquest segon filtre passaran a la següent fase. 

• Filtre fase 3: la Direcció avaluarà les idees proposades per el Consell de Ports, i decidirà quines d’elles 
poden passar a la fase de conceptualització (desenvolupaments) tenint en compte criteris d’influència 
estratègica. 

 

 
Figura 36. Esquema general de l’avaluació de les idees. 

 

Stakeholders/Usuaris 

DESAFIAMENTS 

Direcció 

REPTES 

Stakeholders/Usuaris 

IDEES 

Procés BOTTOM-UP Procés TOP-DOWN 

Comissió d’Innovació 

• Plantilla d’idees 
• Interfase de comunicació 

• Seguiment de la idea 
• Pla de comunicació 
• Pla de motivació 

Proposta de 
DESENVOLUPAMENTS 

Consell de Ports 

Direcció * 

FILTRES FASE 1 

FILTRES FASE 3 

* únic òrgan amb potestat per 
aprovar desenvolupaments 

FILTRES FASE 2 
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6. Seguiment de les propostes 

Un cop aprovada una proposta, s’haurà de realitzar un seguiment del desenvolupament. A mitjans d’any, els 
líders de les iniciatives hauran de presentar un informe de seguiment per tal que la Comissió d’Innovació pugui 
revisar-lo i transmetre la informació al Consell de Ports. A més d’aquest informe de seguiment, al mes de 
desembre s’haurà d’elaborar un informe de final d’any que comprendrà la descripció de l’evolució de cada 
desenvolupament.  

 

9.3.4 Iniciatives d’innovació  

A mode d’exemple, a continuació es proposen algunes iniciatives en matèria d’innovació per cada un dels 
àmbits portuaris, que estan alineades amb la visió del sistema portuari català i que poden servir de base per a 
la proposta de reptes i desafiaments futurs. 

 

9.3.4.1 Sector nàutic/esportiu 

• Diversificació dels serveis telemàtics 
• Gestió intel·ligent dels amarradors 
• Col·laboració entre ports 
• Simplificació de les sol·licituds de serveis 
• Promoció de l’esport 
• Foment de l’ús del port durant tot l’any 
• Millora de la seguretat 
• Sensibilització mediambiental dels usuaris i visitants 
• Mesures ambientals 

 

9.3.4.2 Sector pesquer 

• Optimització de la transferència de la pesca 
• Posada en valor de l’activitat pesquera com a recurs cultural i turístic 
• Promoció de la venda de productes de primera mà 
• Millora de la seguretat i salut de l’activitat pesquera 
• Sensibilització mediambiental dels usuaris 
• Mesures ambientals 

 

9.3.4.3 Sector turístic i creuers 

• Millora de la seguretat 
• Optimització de les operacions (embarcament / desembarcament) 
• Millora de la informació a l’usuari 
• Reducció del consum d'energia 
• Incorporació d’opcions comercials i d’oci a les terminals 
• Aprofitament de les instal·lacions per activitats socials i culturals 
• Millora dels processos d’avituallament i subministrament als vaixells 
• Sensibilització mediambiental dels usuaris 
• Mesures ambientals 
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9.3.4.4 Sector comercial 

• Terminals de mercaderia general  
o Automatització de processos  
o Reducció de la contaminació atmosfèrica 
o Mesures ambientals 
o Optimització dels processos de càrrega-descàrrega i emmagatzematge 
o Millora de la seguretat 

 

9.3.4.5 Sector tècnic 

• Automatització dels processos 
• Promoció del sector 
• Col·laboració entre ports 
• Millora de la seguretat 
• Indústria 4.0 
• Mesures ambientals 

 

9.3.4.6 Sinergia Port-Territori 

• Col·laboracions dels ports amb els negocis locals 
• Activitats socials als ports (festivals, visites, etc.) 
• Habilitació del port per l’accés de vianants, bicicletes, etc. 
• Promoció de mobilitat laboral 
• Formació per al personal dels ports 
• Accessibilitat a totes les zones del port per a persones amb mobilitat reduïda  

 

9.3.5 Indicadors per a la revisió del model d’innovació 

Per tal de poder aplicar mesures correctores i/o de millora del model d’innovació implantat, serà necessari 
avaluar el seu rendiment mitjançant indicadors quantitatius precisos. Les mètriques d’innovació hauran de 
respondre a les preguntes següents: 

• S’han dedicat els recursos adequats a la innovació? 
• Existeixen processos i procediments perquè sorgeixi i es desenvolupi la innovació? 
• Els processos s’han executat de forma completa i adequadament? 
• S’obtenen els resultats esperats en relació als processos definits i a l’esforç necessari? 

 

Els indicadors de seguiment es classifiquen en les 4 categories que es presenten a continuació: 
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Indicadors d’Entrada 

Mesuren l’esforç i la dedicació per alimentar el procés d’innovació 

• Persones implicades en mecanismes assimilables a un procés d’innovació 
• Temps invertit per part de la Direcció en el foment/suport de la innovació 
• Hores/Costos dedicats a activitats assimilables a processos d’innovació  
• Nombre d’idees generades en cada taller per cada repte o desafiament, 

independentment del resultat 

Indicadors de Procés 

Mesuren variables sobre les actuacions que s’estan duent a terme en el procés 
d’innovació  

• Nombre d’idees que han estat aprovades per passar cada filtre del procés 
• Procedència de les idees per sector (per tal de garantir la implicació de tots 

els sectors) 
• Percentatge de les idees que acaben en Productes/Conceptes/Processos i 

que arriben al mercat 
• Temps recorregut fins que es desenvolupa un primer prototip de la idea  

Indicadors d’Output 

Mesuren els resultats del procés d’innovació de forma independent al rendiment 
econòmic  

• Desenvolupaments conclosos amb èxit (amb objectiu assolit) 
• Actuacions relacionades amb la protecció dels resultats, independentment 

de la naturalesa: patents, models d’utilitat, comunicacions en congressos, 
articles, etc.  

• Desenvolupaments que no han estat conclosos amb èxit (sense objectiu 
assolit) 

• Desenvolupaments anul·lats degut a una resposta anticipada no adequada 
del mercat 

Indicadors de Resultats 

Mesuren l’impacte financer per avaluar l’èxit de les activitats d’innovació 

• Percentatge de ventes actuals degudes a productes/serveis de nou 
desenvolupament en els últims 4 anys 

• Innovacions de procés que han suposat un estalvi considerable respecte a la 
anterior forma de treballar 

• ROI (retorno de la inversión) de cada implementació  

 

Tot i que tots els indicadors són importants, alguns prenen una major importància segons la situació del 
desenvolupament, del mercat, del sistema portuari, etc. Així, és important adaptar-se als escenaris i, si és 
necessari, establir ponderacions perquè reflecteixin els resultats de la millor manera possible.  

Els indicadors seran revisats, actualitzats i divulgats anualment per part de la Direcció i la Comissió 
d’Innovació. Així mateix, es preveu realitzar avaluacions del model d’innovació cada 4 anys.    

 

9.3.6 Transparència del procés 

Per tal d’obtenir resultats de qualitat i poder fer un seguiment del procés, es garantirà la transparència fent 
públics els reptes i desafiaments, les idees proposades i les propostes de desenvolupament. Malgrat que les 
idees proposades siguin públiques, el procés garantirà que no es difongui cap aspecte rellevant que permeti a 
un competidor apropiar-se de la idea.  
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9.3.7 Pla de motivació 

El pla de motivació té per objectiu motivar als usuaris a participar en la generació d’idees i a implicar-se en el 
procés d’innovació. Una de les accions proposades és per exemple premiar els autors de les idees que passin el 
Filtre 1 amb la participació en tallers de generació d’idees l’any següent, així com els de les idees que passin 
els Filtres 2 i 3 amb la participació en l’avaluació d’idees l’any següent. A més, hi haurà la possibilitat 
d’incentivar les millors propostes amb llibres sobre innovació, participació en activitats/cursos relacionats amb 
la innovació, etc.  

 

9.3.8 Calendari 

Per tal d’implementar de forma eficaç el model d’innovació, a continuació es defineix el calendari i la 
freqüència de les diferents etapes tant per la proposta i aprovació d’idees com pel seu seguiment.  

• Proposta i aprovació d’idees: 

Està previst que la majoria d’activitats es duguin a terme cada 4 anys. Així, els tallers de generació de reptes, 
la publicació d’aquests, els tallers de generació d’idees, la seva proposta, la seva avaluació i l’aprovació dels 
pressupostos, es realitzaran quadrianualment. Així mateix, l’avaluació del model d’innovació també es 
realitzarà cada 4 anys. No obstant, la definició dels desafiaments i la recepció dels informes explicatius de 
cada idea, es podran fer de forma contínua. 

A continuació es presenta un calendari temptatiu de les principals activitats (els mesos indicats són 
simplement orientatius): 

o Taller de generació de reptes: cada 4 anys (al gener). 
o Publicació dels reptes: cada 4 anys (al febrer). 
o Definició dels desafiaments: de forma continua. 
o Taller de generació d’idees: cada 4 anys (al març). 
o Recepció dels informes explicatius de cada idea: de forma continua. 
o Avaluació de les idees proposades: cada 4 anys (Filtre 1 i 2 al juny, Filtre 3 al juliol) 
o Període per a la presentació d’idees cofinançades: cada 4 anys. (A partir del mes de maig per 

poder ser valorades abans del tancament dels pressupostos anuals a l’octubre). 
o Informació sobre la identificació dels reptes i desafiaments, el procés d’avaluació d’idees i els 

desenvolupaments en curs per part de la Comissió d’Innovació a totes les persones 
involucrades: cada 4 anys. 

o Avaluació del model d’innovació: cada 4 anys (al desembre). 
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Figura 37. Calendari per la proposta i aprovació d’idees. 

 
 

• Seguiment de les idees: 

 

Un cop una idea hagi estat acceptada i s’hagi iniciat el seu desenvolupament, es preveuen les següents 
activitats (els mesos indicats són simplement orientatius): 

o Presentació de l’Informe de seguiment per part del líder de la iniciativa a la Comissió 
d’Innovació per tal que el revisi i el transmeti al Consell de Ports: 1 cop cada 4 anys (al juny). 

o Elaboració d’un informe de final d’any amb la descripció de l’evolució de cada 
desenvolupament: 1 cop cada 4 anys (al desembre). 

o Avaluació dels indicadors de seguiment per part del Consell de Ports: 1 cop cada 4 anys (al 
desembre). 
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Figura 38. Calendari per el seguiment de les idees. 

 

9.3.9 Accions 

Tenint en compte els requeriments per la implantació del model d’innovació al sistema portuari català, a 
continuació es determinen les accions, els responsables, així com el calendari o periodicitat per dur-les a 
terme.  
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ACCIÓ RESPONSABLE CALENDARI 

1. Creació del Consell de Ports Generalitat de Catalunya Creació d’acord amb la normativa 
legal aplicable. 

2. Creació de la Comissió d'Innovació Generalitat de Catalunya Creació d’acord amb la normativa 
legal aplicable. 

3. Designació d'un responsable Generalitat de Catalunya Creació d’acord amb la normativa 
legal aplicable. 

4. Implantació del model Generalitat de Catalunya Creació d’acord amb la normativa 
legal aplicable. 

4.1. Definir els reptes/desafiaments Direcció Quinquenal /Anual 

4.2. Definir el pressupost anual Direcció Cada 4 anys 

4.3. Implementar la metodologia 
  

4.3.1. Calendari d'implementacions Comissió d'Innovació Cada 4 anys 

4.3.2. Tallers Comissió d'Innovació Cada 4 anys 

4.3.3. Selecció d'idees Comissió d'Innovació/Consell de 
Ports/Direcció Cada 4 anys 

Figura 39. Accions, responsables i calendari per a la implantació del model de innovació. 
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10 GESTIÓ DE RISCOS 

 

Malgrat el nivell de definició i el caràcter estratègic del Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030, tot pla porta 
implícit una certa incertesa sobre la consecució dels objectius definits. Per tal de reduir l’efecte de la 
incertesa i poder adoptar una actitud proactiva envers les adversitats, és imprescindible preveure una gestió 
de riscos. Atès que la identificació i el tractament de riscos és un àmbit molt extens, s’ha optat per definir una 
metodologia que permeti apreciar els riscos, realitzar un seguiment i una revisió d’aquests i per últim registrar 
el procés per dotar-lo de continuïtat.  

 

Apreciació dels riscos 

 

En primera instància, s’identifiquen els riscos potencials tant interns com externs que poguessin posar en perill 
la consecució dels objectius del Pla de Ports, les seves causes i les seves conseqüències. A continuació, 
mitjançant un anàlisi qualitatiu es determina el nivell del risc (NR) a partir de la probabilitat d’ocurrència (P) i 
de la gravetat de les conseqüències (G). Així mateix, s’assignen als nivells de probabilitat i de gravetat de les 
conseqüències uns índexs de l’1 al 5 amb l’objectiu de facilitar la posterior avaluació dels riscos.  

A continuació es presenten els criteris per a la determinació de la probabilitat d’ocurrència (P) i de la gravetat 
de les conseqüències: 
 

 
 

Índex Nivell de 
probabilitat Criteri de classificació 

5 Gairebé cert 
80 - 100 %, s'espera que es presenti en la majoria de 
circumstàncies, o s'espera que es doni tot i que 
existeix una mínima probabilitat de que no es doni.  

4 Probable 
70 - 80 %, o probablement es presentarà en la 
majoria de circumstàncies, o quasi es podria afirmar 
que es donarà. 

3 Possible 50 - 70 %, o és possible que es presenti, o és més 
probable que es doni que no que no es doni.  

2 Improbable 20 - 50 %, o és possible que es presenti però és 
improbable.  

1 Rar 
0 - 20 %, o es presentarà rarament i únicament en 
circumstàncies excepcionals, o molt poc probable 
però no impossible. 

Taula 22. Criteris per a la determinació de la probabilitat d’ocurrència (P) 
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Índex Nivell de 
probabilitat Criteri de classificació 

5 Extrema 
• Afeccions greus, persistents i irreversibles  
• Pèrdua de les prestacions o no consecució de les 

funcions principals 

4 Molt greu 

• Afeccions greus, persistents i reversibles o 
afeccions greus, no persistents i irreversibles 

• Pèrdua d'algunes prestacions, no consecució 
d'algunes funcions o acceptació condicionada del 
resultat 

3 Greu 

• Afeccions greus, no persistents i reversibles o 
afeccions lleus, persistents i irreversibles 

• Pèrdua d'algunes prestacions o no consecució 
d'algunes funcions amb acceptació del resultat 

2 Baixa 

• Afeccions lleus, persistents i reversibles o 
afeccions lleus, no persistents i irreversibles 

• Degradació d'algunes prestacions o no consecució 
d'algunes funcions menors amb acceptació del 
resultat 

1 Insignificant 
• Afeccions lleus, no persistents i reversibles 
• Degradació d'una prestació menor o no consecució 

d'una funció menor amb acceptació del resultat 

Taula 23. Criteris per a la determinació de la gravetat de les conseqüències (G). 

 

Mitjançant l’indicador de nivell del risc definit com NR = P*G, és possible generar una matriu de riscos que els 
classifica i els prioritza. Així, aquells que tinguin un nivell de risc inferior a 5 es consideraran de risc baix, els 
que tinguin un nivell de risc entre 6 i 12 es consideraran de risc mig i els compresos entre 15 i 25 de risc alt. 

 

   

GRAVETAT 

   

Insignificant Baixa Greu Molt greu Extrema 

   

1 2 3 4 5 

PR
O

BA
BI

LI
TA

T 

Gairebé cert 5 5 10 15 20 25 

Probable 4 4 8 12 16 20 

Possible 3 3 6 9 12 15 

Improbable 2 2 4 6 8 10 

Rar 1 1 2 3 4 5 

Taula 24. Matriu de riscos. 

Finalment, com l’objectiu de la gestió de riscos és controlar els riscos en base a un nivell de tolerància 
prèviament definit, es proposen un seguit de mesures adaptades a cada cas. Les estratègies a considerar per 
abordar els riscos són les següents:  
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• Evitar el risc adoptant les accions necessàries per tal d’assegurar que l’amenaça no podrà ocórrer o 

que no tindrà un efecte negatiu 
• Transferir les conseqüències del risc, en la totalitat o en part, a un tercer 
• Mitigar el risc identificant accions que redueixin la seva probabilitat d’ocurrència i/o les conseqüències 
• Assumir el risc mitjançant decisions informades 

 

Seguiment i revisió dels riscos 

Quadrianualment es realitzarà una revisió de la gestió de riscos per tal d’implementar nous plans de resposta 
als desencadenants de riscos detectats durant el seguiment d’aquest. Així mateix, es revisarà l’apreciació i el 
tractament dels riscos identificats i s’avaluarà l’efectivitat del procés contra els riscos.  

 

Registre de la gestió dels riscos 

Es recopilaran els resultats actualitzats que s’hagin obtingut durant totes les fases per facilitar la revisió dels 
riscos. 

 

A continuació es presenten les taules resum de la metodologia explicada per cada un dels tipus de risc (tècnics, 
ambientals, econòmics i socials).  

 
 

10.1 Riscos Tècnics 

 
Taula 25. Riscos tècnics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P G NR P G NR

Mesures implantades que 
resultin obsoletes o descuidades 
amb el temps 

No realitzar un seguiment 
del pla de forma continuada

Inversió econòmica i social inicial 
sense retorn a curt o llarg termini 

2 2 4

Revisar el pla cada 4 anys modificant-lo 
i adaptant-lo a les noves necessitats. 
Contractar, si necessari, una avaluació 
externalitzada.

1 2 2

Dificultats en l’aplicació de les 
accions previstes en l’horitzó 
temporal establert

Excés de tràmits burocràtics 
o imprevistos de gestió 

No obtenció dels resultats esperats i 
paralització d'accions a dur a terme 

3 2 6

Planificar i gestionar de forma proactiva 
les accions previstes. Agilitzar els 
tràmits mitjançant una plataforma de 
gestió integrada

2 2 4

Requisits tècnics i de seguretat 
que no puguin ser compatibles 
amb certes mesures ambientals

Mesures ambientals 
incompatibles amb altres 
necessitats

Renunciar a l'excel·lència en termes 
de seguretat i/o de sostenibilitat 
ambiental 

3 3 9
Realitzar estudis d'alternatives, 
d'impacte ambiental, econòmic i social.

3 2 6

NIVELL DE RISC
(NR = P*G)

NIVELL DE RISC 
DESPRÉS MESURES

(NR = P*G)
RISC CAUSA CONSEQÜÈNCIA MESURES A IMPLEMENTAR

Tè
cn

ic
s

  
Página 184 de 194 

 
 

  

 



   

  
  
  
  

PLA DE PORTS DE CATALUNYA HORITZÓ 2030 

 
10.2 Riscos Ambientals 

 
Taula 26. Riscos ambientals. 

 

10.3 Riscos Econòmics 

 
Taula 27. Riscos econòmics. 

P G NR P G NR

Reubicacions per modificacions 
en el sector pesquer

  Augment de temperatures Pèrdua econòmica i cultural 2 4 8

Col·laborar amb centres de recerca per 
desenvolupar tècniques que permetin 
mantenir i ampliar l'activitat de forma 
sostenible 

1 4 4

Increment en la introducció 
d’espècies invasores

Increment del nombre de 
trànsit marítim i increment de 

les procedències i 
destinacions 

Afectació a especies autòctones i 
modificacions en la biodiversitat 
local 

1 4 4
Col·laborar amb centres de recerca per 
anticipar-se i aplicar mesures de 
mitigació de les conseqüències

1 3 3

Incapacitat d'adaptació de les 
infraestructures al canvi 
climàtic

Falta de recursos per 
implementar accions i/o no 

detecció dels efectes.

Pèrdua d'operativitat de les 
instal·lacions 

3 3 9

Executar les linees d'actuació previstes 
al pla de ports i fer un tractament 
adequat de les dades provinents de la 
xarxa d'instrumentació per detectar 
tendències 

2 3 6

Introducció de contaminants Major trànsit de vaixells 
Afecció a la biodiversitat i a alguns 
serveis

2 3 6
Mantenir els espais portuaris exteriors 
nets i els sistemes de recollida d'aigües 
pluvials en bon estat 

1 3 3

Dimensionament de les 
infraestructures portuàries 
existents ineficaç

Ineficiència en termes de seguretat i 
d'operativitat 

3 3 9 2 2 4

Inundació en els ports
Elevació dels costos de seguretat, 
modificació de les condicions de 
seguretat

1 4 4 1 4 4

Danys produïts per l’onatge
Increment del cost de les 
assegurances

3 3 9
Adaptació de les infraestructures i del 
nivell de seguretat als nous escenaris 

2 3 6

Increment de dragats
Majors costos econòmics i major 
impacte ambiental

3 2 6
Implementar una planificació de gestió 
integral de dragats

3 2 6

Anticipar les necessitats mitjançant la 
monitorització de dades climàtiques

Am
bi

en
ta

ls

Augment del nivell del mar

Major freqüència 
d’esdeveniments 
meteorològics extrems

NIVELL DE RISC
(NR = P*G)

NIVELL DE RISC 
DESPRÉS MESURES

(NR = P*G)RISC CAUSA CONSEQÜÈNCIA MESURES A IMPLEMENTAR

P G NR P G NR

Incapacitat per detectar 
avantatges competitius i 
oportunitats de diferenciació

Tendències econòmiques 
globals molt canviants 

Manca de competitivitat del sector i 
inestabilitat econòmica

2 3 6
Informe anual de les tendències del 
sector i anàlisi de les decisions de la 
competència. Revisar el Pla cada 4 anys

1 3 3

Pèrdua de competitivitat de 
mercat 

Política tarifària d'atres 
administracions portuàries 

Pèrdua de cuota de mercat i pressió 
dels usuaris per igualar condicions

2 3 6
Estudiar flexibilitat tarifària i/o revisar 
condicions  

1 2 2

Infrautilització d'infraestructura
Falta de demanda o de 
capacitat per millorar el 
rendiment

Pèrdua d'eficiència i de generació de 
recursos 

3 3 9
Accions comercials. Recerca 
d'oportunitats. Modulació de condicions. 
Posada en valor de la infraestructura

1 3 3

Restricions pressupostàries 
Cojuntura económica / 
Baixada de recaptació 

limitació d'actuacions 2 3 6
Prioritzar actuacions més importants 
amb retorn econòmic 

1 3 3

Manca de recursos per dur a 
terme les accions del pla de 
ports

Recursos limitats /sector 
autofinançable

Ajornament d'actuacions/pèrdua 
d'inversió en infraestructures 

2 3 6
Recerca de fonts de finançament extern 
/ fonts d'ingressos complementaris 

1 2 2

Congelació de taxes i preus 
privats

Directiva i/o mesures 
d'impuls del sector

Pèrdua de finançament i d'ingressos. 3 2 6 Control de la despessa 1 2 2

Diferències territorials en la 
demanda de serveis i activitats

Demanda desigual i/o regim 
tarifari fora de mercat

Actius infrautilitzats en alguns ports 
i pèrdua d'ingressos potencials

3 2 6
Incentivar la localització d'activitats i 
usos en zones amb escasa demanda 

1 2 2

Disminució de la evolució del 
tràfic de mercaderies

Pèrdua de competitivitat o 
falta de demanda dels 
hinterlands

Disminució d'ingressos 
/insostenibilitat dels serveis 
portuaris

2 3 6
Política de promoció de nous tràfics i 
flexibilitat tarifària 

1 3 3

Destinar recursos a activitats 
poc eficients però necessàries 
per l’estabilitat del sistema

Rebre pressions externes Paralitzar activitats més rendibles 3 2 6

Seguiment de les directrius del Pla, 
control de l'execució del pressupost, 
utilització de KPI's 

1 2 2

Ec
on

òm
ic

s

NIVELL DE RISC
(NR = P*G)

NIVELL DE RISC 
DESPRÉS MESURES

(NR = P*G)RISC CAUSA CONSEQÜÈNCIA MESURES A IMPLEMENTAR
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10.4 Riscos Socials 

 

 
Taula 28. Riscos socials. 

  

P G NR P G NR

No aconseguir que les persones 
que participen del sistema 
comparteixin objectius comuns 

Manca d'unes directrius 
clares que beneficiïn a nivell 
global i individual 

 Les persones que participen del 
sistema actuen amb discordança i 
queda reflectit en els resultats

1 2 2

Adaptació dels plecs a les directrius del 
nou Pla, implementació de la plataforma 
de gestió del sistema portuari
Introduir i avaluar periòdicament el 
sistema de KPI's de cada port

1 1 1

Falta de visualització de Ports 
de la Generalitat

Poca comunicació i 
promoció de serveis 

Pèrdua de notorietat i de capacitat 
d'atracció

2 2 4
Mesures de posicionament de marca, 
premsa, comunicació,etc...

1 1 1

El·litització econòmica del 
sector 

Desigualtats econòmiques
Desigualtats socials d’accés al 
sistema portuari

3 1 3
Accions per promoure la nàutica 
popular, mesures per estendre nous 
serveis que no impliquin propietat

2 1 2

Excés d’informació d’accés 
públic

Transparència del sistema 
Vulnerabilitat de les persones o de la 
competitivitat dels projectes 

2 2 4
Clarificar les obligacions de 
transparència i el dret d'accés a la 
informació

1 1 1

So
ci

al
s

NIVELL DE RISC
(NR = P*G)

NIVELL DE RISC 
DESPRÉS MESURES

(NR = P*G)RISC CAUSA CONSEQÜÈNCIA MESURES A IMPLEMENTAR
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11 CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL PLA DE PORTS  

El calendari d’execució de les activitats té per objectiu ajudar a controlar l’aplicació del full de ruta. En base 
a l’estratègia i les accions definides en el Pla de Ports, les activitats es poden dividir en tres fases: 

 

• Fase inicial: aquesta fase incorpora les primeres actuacions necessàries per a definir el desenvolupament 
del model portuari fins a la finalització de la vigència del Pla. En aquest període s’inclouran, per tant,  
les que participen del sistema portuari català; es duran a terme les activitats amb un resultat immediat i 
s’establirà l’estructura de governança. Així, entre les activitats que s’emmarquen en aquesta primera 
fase destaquen les seguents: 
 

o Adequar el Consell de Ports de Catalunya i les possible Comissions. 
o Implantar els KPI’s de gestió de cada port 
o Ampliar la informació facilitada per l'Administració portuària en termes de transparència  
o Concretar les obligacions dels gestors en matèria de transparència. 
o Desenvolupar una plataforma de gestió integrada del sistema portuari 
o Crear una Comissió d'Innovació i implantar el model d’innovació 
o Aprovar el sistema de seguiment ambiental del Pla de Ports i articular els actors implicats en 

el mateix per a la seva implementació 

 

• Fase de desenvolupament: aquesta fase és la més extensa de l’execució del Pla ja que inclou la 
realització de totes les activitats que han de dur-se a terme al llarg del període d’aplicació del Pla, és a 
dir, fins al 2030. Durant aquesta fase es revisarà la realització de les accions mitjançant la supervisió 
quadrianual dels indicadors de seguiment del Pla. Així, serà possible realitzar les modificacions 
necessàries i garantir que s’està seguint la direcció correcta per atènyer els objectius identificats.  
 
Entre les activitats que suposen fites a 4 anys vista des de l’aprovació del Pla i a les quals caldrà, per 
tant, prestar especial atenció per tal que es puguin desenvolupar durant la fase de desenvolupament 
destaquen les següents:   

 
o Desenvolupar els Consells Portuaris 
o Establir fórmules d’agrupació de gestió portuària 
o Avaluar periòdicament els KPI’s de gestió de cada port 
o Establir plans de manteniment i conservació de les instal·lacions amb revisions periòdiques de 

les infraestructures i superestructures 
o Definir recomanacions en matèria d'operativitat i de manteniment dels ports i de les 

infraestructures 
o Establir criteris estratègics per implementar nous abocadors marítims autoritzats i agilitzar la 

tramitació de dragatges periòdics (Estratègia sedimentària) 
o Definir els criteris per catalogar un port com a pesquer 
o Incorporar tecnologia de seguretat i manteniment i actualitzar protocols 
o Elaborar l’Inventari de Referència d'Emissions (IRE) per al conjunt del sistema portuari català 
o Iniciar l’estratègia de mitigació de les emissions de GEH del sistema portuari català  
o Posar en marxa l’estratègia d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i 

electrificació progressiva dels ports 
o Emprendre l’estratègia portuària per a una mobilitat sostenible 
o Monitoritzar dades climàtiques i batimètriques 
o Posar en marxa la preservació d’hàbitats d’interès i espècies protegides  
o Establir criteris d'integració paisatgística  
o Prevenció i gestió eficient dels residus  
o Prevenció de la contaminació atmosfèrica 
o Programa de seguiment i control ambiental de la qualitat de les aigües portuàries  en 

col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
o Elaborar i implementar una planificació de gestió integral de dragats i de restitució 

sedimentària 
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o Impartir formació en l'àmbit mediambiental per als diferents professionals involucrats en el 

sistema 
o Realitzar campanyes i actuacions de sensibilització per als usuaris de les instal·lacions 

portuàries 

 

• Fase de revisió: entre 6 i 12 mesos abans de la data límit de conclusió del Pla s’avaluarà la consecució 
dels objectius segons les tendències seguides pels indicadors i s’establiran les bases per la redacció d’un 
nou Pla de Ports que s’adapti a les noves necessitats.  

 

Les tres fases de l’execució del Pla es representen gràficament en la figura següent: 

 

 
Figura 40. Calendari d’execució del Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030. 

 

 

D’acord amb l’esquema anterior, la gran part de les accions previstes al Pla de Ports 2030 es realitzen al llarg 
de la fase de desenvolupament. Als efectes de planificació, els següents quadres indiquen el cronograma 
aproximat previst per a la implementació de les accions al llarg de la fase de desenvolupament. Es tracta d’un 
quadre orientatiu que pot sofrir variacions degut en part als riscos associats al pla i identificat al capítol 11 o 
degut a la variació d’alguna acció critica que pugui afectar a les posteriors. Moltes de les accions previstes pel 
Pla de Ports tenen caràcter transversal al llarg del temps i seran en les successives revisions quadriennal on 
s’analitza la idoneïtat de continuar amb l’acció prevista, modificar algun element de l’acció o fins i tot 
eliminar-la si els resultats no son els desitjables.    
 

• Activitats centrades 
en la implicació, la 
comunicació i la 
col·laboració entre els 
diferents actors  

• Activitats amb un 
resultat immediat 

• Establiment de 
l’estructura de 
governança 

Fase inicial 

• Realització de les 
accions  

• Revisió de les accions 
mitjançant els 
indicadors de 
seguiment 

• Realitzar les fites a 4 
anys vista.  

Fase de 
desenvolupament • Avaluació de la 

consecució dels 
objectius mitjançant 
la tendencia seguida 
pels indicadors 

• Establiment de les 
bases per a la redacció 
d’un nou Pla de Ports 

Fase de revisió (6-12 
mesos abans de la 
conclusió del Pla) 
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LÍNIES D'ACTUACIÓ I ACCIONS GENERALS

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Potenciar el treball en Plenari i Comissions

Establir el calendari anual de reunions del Plenari i les Comissions

Potenciar la creació de Consells Portuaris
Desenvolupar el Reglament de funcionament dels Consells 
Portuaris
Avaluar els projectes/estudis/serveis susceptibles de ser gestionats 
conjuntament

Avaluar específicament la promoció conjunta de varis ports

Establir les fórmules per a fer possible les eventuals agrupacions

Definir el sistema d’indicadors a nivell de cada instal·lació

Establir la fórmula i termini d’adaptació per part dels gestors 
portuaris
Establir els mecanismes de gestió del sistema d'indicadors i el 
sistema d’avaluació

Determinar el període i continguts d'adaptació del model de 
transparència de l'Administració Portuària 
Mantenir actualitzat el Portal de Transparència de Ports de la 
Generalitat

Introduir transparència ambiental

Concretar i definir les obligacions per a donar compliment al dret 
d'accés dels ciutadans
Garantir el compliment de les obligacions de publicitat activa i el 
període d’adaptació

Instruments de recollida d'opinió Realització de sondejos d'opinió sobre la percepció social dels ports

GO
VE

RN
AN

ÇA

LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES

Introduir i avaluar periòdicament els KPI’s de gestió de 
cada port

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS

Implementar el Consell de Ports de Catalunya

Establir fórmules d’agrupació per la gestió portuària

TR
AN

SP
AR

ÈN
CI

A

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

Tutelar el compliment de les obligacions dels gestors 
portuaris en matèria de transparència

Ampliar la informació facilitada per l'Administració 
portuària
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LÍNIES D'ACTUACIÓ I ACCIONS GENERALS

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Diversificar, ampliar i redissenyar l'oferta de serveis

Captar nous mercats

Fomentar la innovació tecnològica

Optimitzar la utilització de les infraestructures portuàries

Establir plans de manteniment i conservació de les instal·lacions 
amb revisions periòdiques de les infraestructures i 
superestructures
Incorporar tecnologia de seguretat i manteniment i actualitzar 
protocols 
Mantenir incentius als contractes de concessió que fomentin la 
inversió i millora de les infraestructures
Definir recomanacions en matèria d'operativitat i de manteniment 
dels ports i de les infraestructures
Definir un protocol per determinar la previsió de reserves per al 
manteniment i la gestió d'infraestructures portuàries
Establir models col·laboratius entre activitats i serveis de diferents 
ports

Aprofundir en la col·laboració público-privada i privada-privada

Dotar a les instal·lacions portuàries de pla especial portuari

Implantar plans estratégics portuaris 

Internalitzar els costos del sistema
Garantir la sostenibilitat econòmica del sistema portuari a través 
dels recursos generats pel sistema

Garantir la professionalització del sector

Promoure la millora de la formació dels gestors i treballadors del 
port
Rendibilitzar serveis i impulsar la implantació d’un sistema de 
gestió de qualitat

LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS

SO
ST

EN
IB

IL
IT

AT
 E

CO
N

Ò
M

IC
A

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

Vetllar per la seguretat, l’operativitat i la funcionalitat de 
les infraestructures 

Potenciar la qualitat de la gestió i dels serveis

Fomentar la competitivitat dels ports

Promoure la col·laboració entre diferents gestors o 
operadors

Desenvolupar els instruments de planifiació i ordenació 
de cada port 
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LÍNIES D'ACTUACIÓ I ACCIONS GENERALS

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Elaboració de l’inventari de Referència d'Emissions (IRE) per al 
conjunt del sistema portuari català
Estratègia de mitigació de les emissions de GEH del sistema portuari 
català
Estratègia d’impuls de les energies renovables i de baix impacte 
ambiental i electrificació progressiva dels ports. 

Estratègia portuària per a una mobilitat sostenible

Monitorització de dades climàtiques i batimètriques

Estratègia d’adaptació al canvi climàtic adaptar les infraestructures 
al canvi en el patró del clima marítim i del transport sedimentari

Preservació d’hàbitats d’interès i espècies protegides

Prevenció, minimització i correcció d’afectacions als espais naturals 
protegits

Establir criteris d'integració paisatgística

Prevenció i gestió eficient dels residus

Optimitzar el consum d'aigua

Optimitzar el consum d'energia

Prevenció de la contaminació atmosfèrica

Prevenció de la contaminació acústica i lluminosa

Programa de seguiment i control ambiental de la qualitat de les 
aigües portuàries en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua

Mesures per a la millora de la qualitat de les aigües portuàries i la 
prevenció de la contaminació d’aquestes

Contribuir a l'estratègia de gestió sedimentària del litoral 
Elaborar i implementar una planificació de gestió integral de dragats 
i de restitució sedimentària.
Elaborar i revisar periòdicament els Plans d’autoprotecció (PAU) de 
les instal·lacions portuàries
Realitzar actuacions d’informació, formació i simulacres al personal 
vinculat als ports en matèria d’autoprotecció.

Preservar i posar en valor els elements de valor 
patrimonial, social i cultural existents

Senyalització informativa i foment de visites guiades o autoguiades

Impartir formació en l'àmbit mediambientals per als diferents 
professionals involucrats en el sistema
Realitzar campanyes i actuacions de sensibilització per als usuaris 
de les instal·lacions portuàries

LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS

SO
ST

EN
IB

IL
IT

AT
 A

M
BI

EN
TA

L

Contribuir a la mitigació del canvi climàtic

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LAGestionar de forma sostenible els recursos naturals

Garantir la qualitat de les aigües i prevenir, minimitzar i 
corregir totes les formes de contaminació d’aquestes

Dur a terme formació i mesures de sensibilització en 
matèria de sostenibilitat ambiental

Adaptació al canvi climàtic

Incorporar la gestió del risc i minimitzar la vulnerabilitat 
en front als riscos naturals i tecnològics
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LÍNIES D'ACTUACIÓ I ACCIONS GENERALS

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Desenvolupar una plataforma de gestió integrada del sistema 
portuari

Agilitzar tràmits administratius

Avaluar la possibilitat de realitzar promoció conjunta entre 
diferents ports

Col·laborar amb agents turístics

Integrar els ports catalans dins la marca turística Catalunya

Associar ports a destinacions turístiques 

Oferir serveis turístics

Promocionar els serveis i els espais portuaris

Organitzar jornades de portes obertes als ports

Fomentar la formació Implantar formació conjunta de l'Administració i el privat

Organitzar jornades de portes obertes als ports

Implicar els ports en esdeveniments esportius i socials del territori

Impulsar activitats i serveis per tal que el port participi de la vida 
social del territori

Impulsar la contractació de patrocinis amb entitats privades

Impulsar la implicació dels Ajuntaments en la millora del port i el 
seu entorn 

Desenvolupar un model d’innovació

Crear una Comissió d'Innovació

Establir mesures per afavorir la implantació d’empreses 
innovadores

LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES

SEGONA FASE

SEGONA FASE

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

IN
TE

RC
O

N
N
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TI

VI
TA

T

Proporcionar serveis d'informació i gestió relatius al 
sistema portuari 

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

SI
N

ÈR
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A 
PO
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-T

ER
RI

TO
RI

Fomentar els ports catalans com a destinació turística

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

RE
VI

SI
Ó

 D
EL

 P
LA

Generar sinergies socials i econòmiques amb el territori i 
amb el teixit empresarial 

Generar demanda de serveis i d'espais portuaris
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N

O
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Ó

Establir, impulsar i donar continuïtat a un procés 
d'innovació al sistema portuari català
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LÍNIES D'ACTUACIÓ I ACCIONS PER SECTORS PORTUARIS

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Potenciar la nàutica esportiva, les escoles de vela i els centres d'oci 
nàutic
Reforçar la vinculació dels ports esportius amb la destinació turística 
per potenciar el seu paper com a actiu

Organitzar esdeveniments esportius de rellevància

Integrar la formació nàutica a les escoles

Integrar centres de formació nàutica als ports

Diversificar l'oferta de serveis i l'especialització

Avaluar la possibilitat d’impulsar usos habitacionals temporals 
vinculats als usos nàutics i marítims

Adaptar els serveis les infraestructures a les necessitats dels usuaris 

Donar resposta a la demanda de grans eslores Oferir serveis de qualitat que s'adaptin a les seves necessitats

Categorització dels ports Establir els criteris per categoritzar els ports esportius

Establir mesures i condicions de seguretat 
Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar 
compliment als codis internacionals de seguretat i que suposin un 
distintiu

Reforçar la marca "peix de llotja"

Potenciar activitats complementàries com la pesca-turisme 

Foment del canvi energètic

Gestió eficient de recursos

Fomentar sinèrgies amb altres sectors

Gestionar de forma eficient els residus pesquers Aplicar models de valorització de residus/d’economia circular 

Optimització de la distribució de les activitats pesqueres Definir els criteris per catalogar una dàrsena com a pesquera 

Establir mesures i condicions de seguretat 
Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar 
compliment als codis internacionals de seguretat, suposant així, un 
distintiu

SECTORS 
PORTUARIS LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS

N
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C 
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IU

Promocionar els esports nàutics
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Arribar a un públic més ampli

PE
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U
ER

Explorar fórmules de valor afegit 
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Ó

 D
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Foment de polítiques de reducció de costos del sector
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LÍNIES D'ACTUACIÓ I ACCIONS PER SECTORS PORTUARIS

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Desenvolupar sinergies amb les activitats portuàries i les del 
territori
Promocionar els ports de la Generalitat com a mercat 
complementari a les grans destinacions

Establir mesures i condicions de seguretat
Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar 
compliment als codis internacionals de seguretat, suposant així, un 
distintiu

Garantir una oferta equilibrada i diversificada d’usos 
terciaris als ports

Establir els criteris per garantir un desenvolupament sostenible i 
ordenat d’usos terciaris 

Promoure mesures d’estalvi energètic Facilitar l’alimentació elèctrica directa als creuers

Millorar la connectivitat i l'accessibilitat als grans nuclis logístics 

Realitzar un anàlisi actualitzat de les possibilitats de cabotatge (Ro-
Ro) entre ports
Possibilitar sinergies entre els ports i els serveis portuaris 
(remolcatge, amarratge, practicatge, etc.)

Millorar l'operativitat comercial Optimitzar l'explotació de les superfícies disponibles

Promoure mesures d’estalvi energètic Facilitar l’alimentació elèctrica directa 

Establir mesures i condicions de seguretat 
Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar 
compliment als codis internacionals de seguretat, suposant així, un 
distintiu

Col·laborar amb el teixit empresarial local

Fomentar la integració empresarial per tal d'impulsar 
l'especialització i la millora de la qualitat del servei

Fomentar la formació especialitzada en el sector

Impulsar la aplicació de les tecnologies digitals de la industria 4.0

Impulsar mesures d'abordar l'accès al finançament 

Estimular la recerca i la innovació

Donar cobertura a tota la flota

Fomentar la complementarietat entre ports 

Promocionar el sector per atraure inversors Promocionar el sector en fires internacionals 

Fomentar zones d’hivernada Aprofitar i reactivar zones amb baix índex de demanda 

Establir mesures i condicions de seguretat 
Implantar les infraestructures i sistemes necessaris per donar 
compliment als codis internacionals de seguretat, suposant així, un 
distintiu

SECTORS 
PORTUARIS LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS
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RS Fomentar la col·laboració entre el port i la destinació 

turística
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Incrementar l'activitat en el sector
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Reactivar i impulsar el sector de construcció i reparació 
d’embarcacions

Aconseguir una distribució equilibrada de l’oferta 
d’escars

TÈ
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EL

 P
LA

   Pàgina 194 de 194 
 

 
 

 

 


	1 INTRODUCCIÓ
	1.1 Antecedents i Plantejament
	1.2 Estructura del Pla de Ports
	1.3 Sistema Portuari Actual
	1.4 Activitats de Servei Públic Portuari

	2 MISSIÓ I VISIÓ DEL SISTEMA PORTUARI CATALÀ
	2.1 Missió
	2.2 Visió

	3 ANÀLISI ESTRATÈGIC
	3.1 Anàlisi governança portuària
	3.1.1 Anàlisi del model de gestió
	3.1.2 Organització administrativa
	3.1.3 Benchmarking internacional
	3.1.3.1 França
	3.1.3.2 Itàlia
	3.1.3.3 Regne Unit
	3.1.3.4 Irlanda
	3.1.3.5 Austràlia
	3.1.3.6 Canadà
	3.1.3.7 Estats Units (Nova Anglaterra)
	3.1.3.8 Política portuària de la Unión Europea
	3.1.3.9 Comparació dels models internacionals

	3.1.4 Aspectes a considerar

	3.2 Consultes participatives
	3.2.1 Visió general del sistema portuari
	3.2.2 Sector Comercial
	3.2.3 Sector Turístic i de Creuers
	3.2.4 Sector Nàutic /Esportiu
	3.2.5 Sector Pesquer
	3.2.6 Sector Tècnic

	3.3 Anàlisi DAFO del Sistema Portuari Català
	3.3.1 DAFO general
	3.3.2 DAFO per àmbits portuaris

	3.4 Prognosi Estratègica de l’Activitat Futura
	3.4.1 Sector comercial
	3.4.2 Sector Pesquer
	3.4.3 Sector nàutic/esportiu
	3.4.4 Sector turístic i creuers

	3.5 Tendències d’innovació
	3.5.1 SMART Ports
	3.5.2 GREEN Ports
	3.5.3 SOCIAL Ports


	4 objectius del pla DE PORTS DE CATALUNYA
	5 LÍNIES ESTRATÈGIQUES
	6 LÍNIES D’ACTUACIÓ i accions
	6.1 Línies d’Actuació i Accions Generals
	6.1.1 Governança
	6.1.2 Transparència en la gestió i la rendició de comptes
	6.1.3 Sostenibilitat econòmica
	6.1.4 Sostenibilitat ambiental, mitigació  i adaptació al canvi climàtic
	6.1.5 Interconnectivitat portuària
	6.1.6 Sinergia Port-Territori
	6.1.7 Innovació

	6.2 Línies d’Actuació i Accions per Sectors Portuaris
	6.2.1 Sector nàutic/esportiu
	6.2.2 Sector pesquer
	6.2.3 Sector turístic i creuers
	6.2.4 Sector comercial
	6.2.5 Sector tècnic

	6.3 Indicadors de Seguiment del Pla de Ports
	6.3.1 Indicadors generals
	6.3.2 Indicadors per sectors portuaris


	7 MEMÒRIA ECONÒMICA, SOCIAL I PRESSUPOSTARIA
	8 CRITERIS DE sostenibilitat portuària
	8.1 Tècnics
	8.2 Ambientals
	8.3 Socials
	8.4 Econòmics

	9 MODELS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE PORTS
	9.1 Model de Governança
	9.1.1 Consell de Ports
	9.1.2 Consells Portuaris
	9.1.3 Agrupació d’Autoritats Portuàries
	9.1.4 Introducció de KPI’s de gestió

	9.2 Model de Transparència
	9.2.1 Obligacions d’informació dels concessionaris (Transparència dels ports que integren el sistema portuari català)
	9.2.2 Índex de transparència de les Comunitats Autònomes

	9.3 Model d’Innovació
	9.3.1 Organització
	9.3.1.1 Direcció
	9.3.1.2 Comissió d’Innovació
	9.3.1.3 Consell de Ports
	9.3.1.4 Stakeholders i usuaris

	9.3.2
	9.3.3 Metodologia
	9.3.4 Iniciatives d’innovació
	9.3.4.1 Sector nàutic/esportiu
	9.3.4.2 Sector pesquer
	9.3.4.3 Sector turístic i creuers
	9.3.4.4 Sector comercial
	9.3.4.5 Sector tècnic
	9.3.4.6 Sinergia Port-Territori

	9.3.5 Indicadors per a la revisió del model d’innovació
	9.3.6 Transparència del procés
	9.3.7 Pla de motivació
	9.3.8 Calendari
	9.3.9 Accions


	10 GESTIÓ DE RISCOS
	10.1 Riscos Tècnics
	10.2 Riscos Ambientals
	10.3 Riscos Econòmics
	10.4 Riscos Socials

	11 CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL PLA DE PORTS

