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PORT TORREDEMBARRA, SA 
(Tramès via e-notum) 
 
 

 

En relació a la concessió per a la construcció i explotació del port esportiu-pesquer de 
Torredembarra de que n’és titular la societat PORT TORREDEMBARRA, SA, en virtut de 
l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de novembre de 1992, us adjuntem 
la resolució del president de Ports de la Generalitat per la qual s’atorga a la societat PORT 
TORREDEMBARRA, SA, una pròrroga de quinze (15) anys de la concessió administrativa de 
que sou titulars, a l’empara del previst en la disposició transitòria sisena actualment vigent de 
la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i transports en aigües marítimes i continentals, 
en connexió amb l’article 82.2.b) del TRPEMM. 
 
Igualment, us adjuntem l’informe tècnic emès pel director territorial de la Zona Portuària Sud 
de data 28.11.2022 en relació a les inversions proposades, el qual inclou una sèrie de 
prescripcions a tenir en compte per la concessionària.  
 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà  
Director general 
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PORT TORREDEMBARRA, SA  
(Tramès via e-notum) 
 
 
 
En relació a la concessió administrativa per a la construcció i explotació del port esportiu- 
pesquer de Torredembarra de que n’és titular la societat PORT TORREDEMBARRA, SA, en 
virtut Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de novembre de 1992.  
 
ANTECEDENST DE FET 
 
1. El port de Torredembarra és un port traspassat a la Generalitat de Catalunya mitjançant 

el RD 2876/1980, de 12 de desembre, sobre el traspàs de serveis de l’Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria de ports. 

  
2. Mitjançant Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de novembre de 

1992, notificat amb data 10.12.1992, es va atorgar a la societat PORT 
TORREDEMBARRA, SA, la concessió administrativa per a la construcció i explotació del 
port esportiu- pesquer de Torredembarra, per un termini de 30 anys, la qual finalitzarà el 
11.12.2022. 

 
3. Amb data 30.12.2019 es va publicar en el DOGC núm. 8032 la Llei 10/2019, del 23 de 

desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, que va entrar en 
vigor el 30.03.2020. 

 
4.  Amb data 28.04.2021 el senyor Jose Manuel Arrojo Botija, en representació de la societat 

PORT TORREDEMBARRA, SA, va presentar una sol·licitud per acollir-se al règim de 
pròrroga de la concessió administrativa de que n‘és titular, a l’empara de la Llei 10/2019, 
del 23 de desembre, de ports i transports en aigües marítimes i continentals en relació 
amb la disposició transitòria sisena (DOGC núm. 8032 de 30.12.19). 

 
La documentació presentada consisteix en: 

 
- Documentació acreditativa de la personalitat jurídica. 
- Títol de la concessió. 
- Comptes anuals + Auditories dels exercicis 2018, 2019 i 2020. 
- Càlculs de la inversió inicial executada 
- Projecte “PORTDB2022” A Green, Smart & Social Port” 
 

5.  Amb data 31.12.2021 s’ha publicat en el DOGC núm. 8575, la Llei 2/2021, del 29 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (en vigor des 
de l’1.01.2022), la qual modifica la disposició transitòria sisena de la L10/2019, donant 
una nova redacció a la mateixa, per tal d’adequar-la al contingut de l’Acord de la 
Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat de data 23 de febrer de 2021 (DOGC  Núm. 8372-24.3.2021) 
que, pel que fa al règim de pròrrogues de concessions regulades a la Llei 10/2019. 
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6.  Mitjançant resolució de data 23.06.2022 es notifica a la societat PORT 

TORREDEMBARRA, SA, que el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, en sessió de 
data 17 de maig de 2022, ha acordat admetre a tràmit la sol·licitud de pròrroga presentada 
de la concessió administrativa de que n‘és titular en virtut de l’Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de data 9 de novembre de 1992, per a la construcció i explotació 
del port esportiu-pesquer de Torredembarra, la qual requereix la seva adequació al nou 
marc jurídic sobrevingut i als requisits que se’n deriven respecte a la disposició transitòria 
sisena actualment vigent de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i transports en 
aigües marítimes i continentals 

 
Conseqüentment, s’ha requerit a la societat concessionària la presentació de la 
documentació necessària per a valorar la viabilitat i l’interès de la sol·licitud presentada 
en el marc del que preveu la disposició transitòria sisena de la L10/2019 en connexió amb 
l’article 82.2.cb del TRPEMM. 

 
7.  Amb data 1.07.2022, complimentada amb data 20.09.2022, la societat PORT 

TORREDEMBARRA, SA, ha presentat la documentació requerida consistent en:. 
 

- Comptes anuals i auditoria del 2021 
- Memòria detallada del compromís de realitzar una inversió rellevant no prevista en el 

contracte original 
- Projecte bàsic de les inversions proposades de data juny 2002 subscrit per 

l’Enginyeria Reventos.  
- Pla de gestió del conjunt d’usuaris i operadors del port 
- Pla econòmic financer 
- Tarifes proposades 2023 

 
8.  Mitjançant escrits de dates 21.10.2022 i posteriors, es trameten respostes a diversos 

usuaris del port davant peticions d’informació formulades en relació a la pròrroga 
sol·licitada, tot informant-lis que amb el lliurament de la documentació sol·licitada o 
tramesa d’informació no se’ls hi atorga la condició de persona interessada en l‘expedient 
prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, atesa la inexistència d’un interès legítim dels usuaris, atès que, 
si s’escau, serà la societat concessionària gestora qui formalitzarà els contractes de 
cessió dels drets d’ús gaudi dels elements del port a favor de tercers durant el període 
que s’estimi adient, quedant les relacions entre les parts contractuals subjectes al dret 
privat. Per tant, en cas de disconformitat sobre les estipulacions del contracte, aquestes, 
en el seu cas, hauran de ser impugnades per la via civil. 

 
9.  Amb data 7.11.2022 la societat PORT TORREDEMBARRA, SA, ha presentat un escrit en 

que manifesta que havent detectat alguns errors en el redactat dels documents entregats, 
adjunta novament els documents següents degudament corregits:  

 
- Document 3. Projecte bàsic i pla d’inversions 
- Document 5. Pla econòmic-financer 

 
10.  Amb data 18.11.2022 la subdirecció general de Ports i Aeroports de la direcció general 

de Transports i Mobilitat DTER ha informat en relació al valor inicial de la inversió de la 
concessió, la valoració i informació que es consideri d'interès o rellevant respecte la 
qualitat de la gestió del titular concessional, especialment pel que fa a l’existència de 
sancions per infracció greu.  

 
11.  Amb data 25.11.2022 l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Torredembarra ha emès 

informe en relació a la compatibilitat urbanística del projecte, en el que manifesta que les 
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actuacions s’ajusten al planejament urbanístic vigent, amb unes consideracions i 
manifestacions valorades i que es proposen com a prescripcions en la proposta d’acord.  

 
12.  Amb data 28.11.2022 l’enginyer de Camins, Canals i Ports i director territorial de la Zona 

Portuària Sud ha emès un informe tècnic en relació a les inversions proposades. 
 
13.  Amb data 28.11.2022 la directora de l’Àrea econòmica financera ha emès informe de 

viabilitat economicofinancera del Pla econòmic financer presentat.  
 
14.  Amb data 29.11.2022, el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, ha acordat informar 

favorablement la proposta de prorrogar quinze (15) anys la concessió administrativa per 
a la construcció i explotació del port esportiu- pesquer de Torredembarra, de que n‘és 
titular la societat PORT TORREDEMBARRA, SA, en virtut de l’Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de data 9 de novembre de 1992. 

 
15. Mitjançant resolució de data 1.12.2022 s’ha notificat a la concessionària el sotmetiment de 

condicions sota les quals es podria atorgar la pròrroga excepcional sol·licitada 
 
16. Amb data 2.12.2022 la societat PORT TORREDEMBARRA, SA, ha presentat un escrit del 

senyor Jose Manuel Arrojo Botija, en la seva qualitat de conseller delegat, i en 
representació d’aquesta, en que accepta expressament la totalitat de condicions i 
prescripcions proposades.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Règim jurídic aplicable 
 
1. La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre els ports situats en territori 

de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general, d'acord amb el que 
disposa l'article 140 de l'Estatut d'autonomia.  

 
En virtut del Reial Decret 2876/1980, de 12 de desembre, sobre el traspàs de serveis de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de ports, s’aprova l’Acord de la Comissió 
Mixta prevista a la disposició transitòria 6ª de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, pel qual 
es concreten els béns materials que han de ser objecte de traspàs a la Generalitat en 
matèria de ports. L’apartat B) 1. de l’esmentat Acord especifica que la titularitat dels ports 
traspassats es relaciona en la en llista adjunta núm. 1 en qual  es  troba el port de 
Torredembarra. 

 
2. L’article 16.1 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües 

marítimes i continentals, preveu que les competències en matèria de ports que 
corresponen a la Generalitat són exercides pel Govern, per mitjà del departament 
competent en matèria de ports i l'entitat Ports de la Generalitat. 

 
3. Les competències en matèria de ports que corresponen a la Generalitat són exercides pel 

Govern, per mitjà del departament competent en matèria de ports i l’entitat Ports de la 
Generalitat, ambdós en qualitat d’administració portuària, de conformitat amb el previst 
en l’article 16 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre. 

 
4. De conformitat amb els articles 17.3.a) i 18 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de 

ports i de transports en aigües marítimes i continentals, correspon a Ports de la 
Generalitat dirigir i administrar les infraestructures portuàries que gestioni directament o 
indirectament, i la zona de servei respectiva, incloses les funcions administratives 
relatives, entre altres, a l'atorgament de les concessions i les autoritzacions pertinents i a 
la defensa del domini públic portuari.  
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5. En virtut de l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de novembre de 

1992, notificat amb data 10.12.1994, la societat PORT TORREDEMBARRA, SA, és titular 
de la concessió administrativa per a la construcció i explotació del port esportiu- pesquer 
de Torredembarra.  

 
6. La sol·licitud de pròrroga s’ha presentat en el marc del previst en la normativa portuària, 

Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i transports en aigües marítimes i continentals 
(en endavant L10/2019), així com el Reglament de la llei portuària, aprovat pel Decret 
258/2003, de 21 d’octubre i al Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament 
de Policia Portuària (en endavant RPC), en tot allò que no estigui derogat o contravingui 
la L10/2019 ni per la seva normativa de desenvolupament, tenint en consideració la data 
d’entrada en vigor de la Llei 10/2019 (30.03.2020) i la data de finalització de la concessió 
(11.12.2022), amb la confirmació que la resolució pertinent de la sol·licitud s’adopta i 
desplega els seus efectes amb la Llei 10/2019 en plena vigència.  

 
7. La disposició transitòria sisena de la L10/2019, amb la nova redacció vigent donada per 

la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic, la qual ha entrat en vigor l’1.01.2022, preveu que “Les concessions per a 
l'ocupació del domini públic maritimoterrestre portuari atorgades abans de l'entrada en 
vigor d'aquesta llei mantenen el termini i les condicions establertes en el títol d'atorgament 
i poden ésser prorrogades, en virtut de la disposició transitòria cinquena de la Llei 2/2013, 
del 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, 
del 28 de juliol, de costes, a petició del seu titular, sempre que no hagi estat sancionat per 
infracció greu i no se superi en total el termini de vigència establert en la legislació estatal 
per a les concessions sobre domini públic portuari en els ports d'interès general”. 

 
La DT5ª de la Llei 2/2013, del 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de 
modificació de la Llei 22/1988, del 28 de juliol, de costes, preveu que “les concessions 
que amaren ocupacions en ports que no son d’interès general,<...> podran prorrogar-se 
en els mateixos termes i condicions que els previstos en la legislació estatal de ports 
d’interès general. En aquests casos, la duració de la pròrroga no podrà ser superior a la 
meitat del termini màxim establert en la legislació estatal per a les concessions sobre el 
domini públic portuari en els ports d’interès general”.  

 
En aquest sentit, l’article 82 de del RDL 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Ley  de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, regula el termini de 
les concessions i les seves pròrrogues.  

 
8. Vist que la concessionària va presentar inicialment la sol·licitud a l’empara del que preveia 

l’article 71 de la L10/2019, en consonància amb la nova redacció que l’Estat i Generalitat 
de Catalunya s’havien compromès a donar a la disposició transitòria sisena inicial, per a 
l’atorgament d’una pròrroga de la concessió administrativa de que n’és titular per a 
l’explotació del port esportiu-pesquer de Torredembarra, en que detalla el compromís que 
assumeix en dur a terme una inversió no prevista en el contracte originari que supera el 
20% del valor actualitzat, que millori l’eficiència i qualitat ambiental de les operacions 
portuàries. 

 
Vist que l’aplicabilitat de la Llei 10/2019 s’havia de dur a terme prenent en consideració el 
contingut de l’Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de 
Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat de data 23 de febrer de 2021 
(DOGC  Núm. 8372-24.3.2021) que, pel que fa al règim de pròrrogues de concessions 
regulades a la Llei 10/2019 determina, quant al seu règim transitori, que la Generalitat 
havia d’instar la modificació legislativa de la disposició transitòria sisena de la Llei en els 
termes que conté l’esmentat Acord. Al respecte, consta en l’Acord de la Subcomissió una 
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remissió expressa a la DT5ª de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible 
del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 

 
Vist que amb la nova redacció vigent, des de l’1.01.2022, de la DT6ª de la Llei 10/2019, 
s’ha d’adequar la sol·licitud presentada a aquesta, per tal de complir els requisits previstos 
en l’article 82 del RDL 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Ley  
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que regula la possibilitat de d’autoritzar 
pròrrogues no previstes en el títol administratiu quan el concessionari dugui a terme una 
inversió rellevant no prevista inicialment en el concessió que superi el 20% del valor 
actualitzat de la inversió inicialment prevista, sense que es superi el termini màxim de de 
50 anys. 

 
Concretament, l’article 82.2) TRLPEMM contempla :  

 
“b) Quan en el títol d'atorgament no s'hagi previst la possibilitat de pròrroga, però el concessionari 
dugui a terme una inversió rellevant no prevista inicialment en la concessió i que hagi estat 
autoritzada per l'Autoritat Portuària, tant a la concessió com, a la seva cas, en la concessió 
modificada per ampliació de la superfície sempre que formin una unitat d'explotació i que, segons 
el parer de l'Autoritat Portuària, sigui d'interès per millorar la productivitat, l'eficiència energètica o 
la qualitat ambiental de les operacions portuàries, o suposi la introducció de noves tecnologies o 
processos que incrementin la seva competitivitat i que, en tot cas, sigui superior al 20 per cent del 
valor actualitzat de la inversió inicialment prevista al títol concessional, el termini de venciment 
podrà ser prorrogat, no podent superar en total el termini màxim de 50 anys. La pròrroga de la 
concessió determinarà la modificació de les condicions d'aquesta, que el concessionari haurà 
d'acceptar amb anterioritat a la resolució d'atorgament de la pròrroga. 
 
<...> 

 
En els supòsits de les lletres a), b) i c1) anteriors, la suma dels terminis de les pròrrogues no podrà 
ser superior a la meitat del termini inicial. Per atorgar aquestes pròrrogues cal que hagi 
transcorregut, almenys, la tercera part del termini de vigència de la concessió, llevat que per 
circumstàncies excepcionals sigui autoritzat prèviament per Ports de l'Estat. En aquests supòsits, 
caldrà que s'hagi executat el nivell d'inversió compromès i els terminis d'execució. 
 
En tots els supòsits caldrà que el concessionari es trobi al corrent del compliment de les altres 
obligacions derivades de la concessió. 

 
Conseqüentment, de conformitat amb els antecedents de fet exposats, consta que la 
concessionària ha presentat l’adequació requerida de la sol·licitud de pròrroga. 

 
Valoració de la concurrència dels requisits exigibles 

 
9. En relació a la sol·licitud de pròrroga sol·licitada i llur documentació presentada en el marc 

del que preveu la DT6ª de la Llei 10/2019 en connexió a l’establert per l’article 82.2b) del 
TRLPEMM, cal tenir present els requisits següents que resulten d’aplicació per autoritzar-
la: 
 

a) que per al seu atorgament sigui necessari que hagin transcorregut, al menys, la 3a 
part del termini de vigència de la concessió; 

b) que sigui necessari que el concessionari es trobi al corrent de compliment de les 
obligacions derivades de la concessió i que no hagi estat sancionat per infracció greu; 

c) que es comprometi a dur a terme una inversió addicional que suposi una millora de 
la productivitat, l'eficiència energètica o la qualitat ambiental de les operacions 
portuàries, o suposi la introducció de noves tecnologies o processos que incrementin 
la seva competitivitat, amb una inversió addicional superior al 20% del valor 
actualitzat de la prevista en el títol concessional;  

d) que la suma de la pròrroga no pugui ser superior a la meitat del termini inicial; 
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 A continuació es valora el compliment dels requisits previstos que preveu la DT6ª de la 
Llei 10/2019 en relació als establerts per l’article 82.2c) del TRLPEMM, en el sentit 
següent: 

 
a) Haver transcorregut, al menys, la 3a part del termini de vigència de la concessió; 

 
Mitjançant Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de novembre de 
1992, notificat amb data 10.12.1992, es va atorgar a la societat PORT 
TORREDEMBARRA, SA, la concessió administrativa per a la construcció i explotació 
del port esportiu- pesquer de Torredembarra, per un termini de 30 anys, la qual 
finalitzarà el 11.12.2022, conseqüentment, ha transcorregut la 3a part del termini de 
vigència de la concessió. 

 
b) Compliment de les obligacions derivades de la concessió i no haver estat sancionat 

per infracció greu  
 

En quant a si el concessionari es troba al corrent de compliment de les obligacions 
derivades de la concessió, la subdirecció general de Ports i Aeroports de la direcció 
general de Transports i Mobilitat DTER ha informat que no consta cap expedient 
sancionador incoat a la societat concessionària del port de Torredembarra. 

  
Igualment, manifesta l’existència de certa conflictivitat amb l’activitat dels locals 
comercials d’oci nocturn situats en el port entre els anys 2002 i 2008; al respecte, 
s’informa que l’any 2005 es va aprovar el vigent Reglament particular d’explotació i 
policia del port de Torredembarra que, en el seu article 44è estableix que, “cap local 
es podrà destinar o explotar les activitats musicals següents: bar musical, discoteques, 
sala de ball, sala de festes amb espectacle i cafè teatre i cafè concert”.  

 
c) Compromís de dur a terme una inversió addicional que suposi una millora de la 

productivitat, l'eficiència energètica o la qualitat ambiental de les operacions portuàries, 
o suposi la introducció de noves tecnologies o processos que incrementin la seva 
competitivitat, amb una inversió addicional superior al 20% del valor actualitzat de la 
prevista en el títol concessional 

En relació a les inversions proposades, havent revisat la totalitat de la documentació 
presentada per tal de valorar el compliment dels requisits establerts per la L10/2019 
d’aplicació i el TRPEMM, i justificar raonadament l’acord a adoptar, procedeix fer la 
valoració següent d’acord amb l’informe emès per l’enginyer de Camins, Canals i Ports 
i director territorial de la Zona Portuària Sud amb data 28.11.2022.  

Valor inicial de la inversió  
 

Prèviament, vist l’informe de la subdirecció general de Ports i Aeroports de la direcció 
general de Transports i Mobilitat DTER de data 18.11.2022 es té en compte el valor 
actualitzat de la inversió inicialment prevista en el títol concessional, a efectes 
d'acreditar que compleix el requisit relatiu a que l’import de la nova inversió addicional 
ha de ser superior al 20 per cent del valor actualitzat de la prevista en el títol 
concessional. 

 
Per tal de determinar el valor inicial de la inversió d’obligada execució per part del titular 
concessional, es constata la correcta execució del Projecte modificat núm. 2 del port 
esportiu-pesquer de Torredembarra redactat per Ramon Arandes i Renú el febrer de 
1994, i visat el 6 de juny de 1994 i del Projecte d’integració al paisatge del port de 
Torredembarra, redactat per Ramon Arandes i Renú, i pels arquitectes Pilar Raso i 
Nadal i Antoni Millan i Gomez el desembre de 1994, i d’acord amb el prevista en l’acta 
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de reconeixement subscrita en data 05.05.2000. El pressupost general d’execució 
material del contracte d’ambdós projectes va ser per un import de 2.287.783.736PTA. 
Consultat el INE (Web oficial de l’Institut Nacional D’Estadística) aquest import s’ha 
actualitzat des de la data de reconeixement de les obres. D’acord amb aquests càlculs 
l’import de la inversió de 2.287.783.736PTA, que actualitzat a data d’avui dona un 
import de 23.855.428 €. Per tant, a efectes de càlcul, la inversió actualitzada es xifra 
en 23.855.428 €.  

 
En aquest sentit, la inversió mínim necessària per a poder optar a la pròrroga és de 
4.771.085,74 € (23.855.428 € * 0.20). 
 
Atès que la inversió d’interès rellevant per a l’Administració proposada per Port 
Torredembarra SA en la seva sol·licitud de pròrroga (6.461.213,79 €) és superior a la 
mínima identificada anteriorment, es conclou que es compleix aquest criteri necessari 
per poder optar a la mateixa. 

 
Descripció de la nova inversió addicional que suposa una millora de l’eficàcia global i 
de la competitivitat de l’activitat desenvolupada 
 
A continuació, d’acord amb l’informe emès per l’enginyer de Camins, Canals i Ports i 
director territorial de la Zona Portuària Sud amb data 28.11.2022, es procedeix a 
valorar tècnicament les inversions proposades d’acord amb el que preveu l’article 
82.2.b) TRPEMM, analitzant quines inversions proposades són d’interès per a la 
millora de la productivitat, la eficiència energètica o la qualitat ambiental de les 
operacions portuàries o suposin la introducció de noves tecnologies o processos que 
incrementin la competitivitat de la instal·lació, és a dir, que la nova inversió addicional 
suposi una millora de l’eficàcia global i de la competitivitat de l’activitat desenvolupada.  

 
Igualment, el marc que també s’ha de considerar per a valorar la rellevància de les 
inversions addicionals proposades i el seu interès per a l’entitat portuària és la 
correspondència amb els objectius a satisfer per la política portuària establerts en la 
Llei 10/2019 (article 3), així com la seva adequació a les línies estratègiques i línies 
d’actuació del Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030, aprovat per Acord de Govern 
de 29 de desembre de 2020 (DOGC 31.12.2020), com l’instrument per mitjà del qual 
es determinen les grans línies de planificació i ordenació de les infraestructures i els 
serveis del sistema portuari que és competència de la Generalitat, en el marc de les 
directrius que estableix el planejament territorial general. 
 
Per una altra banda, el Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 (PPCH2030), identifica 
una sèrie de línies d’actuació i accions estratègiques en l’àmbit portuari català, i gran 
part de les actuacions proposades estan alineades amb aquestes accions, tal i com es 
descriu en l’informe emès.  
 
Les inversions de millora que acompanyen la sol·licitud de pròrroga presentada es 
poden agrupar de forma general en:  

 
• Millora de l’escar. 
• Renovació de pantalans i molls 
• Renovació de les edificacions  
• Actuacions a la benzinera  
• Urbanització  
• Aprofitament d’aigua freàtica, plaques solars i carregadors de vehicles elèctrics 
• Renovació senyalització marítima i equipaments portuaris.  
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Millora de l’escar 
 
Es preveu la millora de la totalitat de xarxes de serveis, l’adaptació de les xarxes de 
recollida d’aigües superficials i el compliment de la normativa contra incendis. 
 
Aquesta actuació té com objecte potenciar l’activitat del varador tot millorant la qualitat 
dels serveis, la sostenibilitat ambiental de les operacions i la seguretat de l’activitat.  
 
Aquesta actuació es pot emmarcar dins d’alguns dels objectius identificats pel Pla de 
Ports de Catalunya Horitzó 2030. Entre d’altres, es poden emmarcar en els següents 
objectius: 

 
1) Sostenibilitat econòmica:  

 
• Fomentar la competitivitat dels ports. L’actuació persegueix diversificar i ampliar la 

oferta de serveis amb la millora dels espais del varador i captar nous mercats amb 
un travelift de major capacitat i una nau de pintura. 

• Vetllar per la seguretat, l’operativitat i la funcionalitat de les infraestructures. Amb 
la incorporació d’un nou travelift i un carro de varada es pretén optimitzar la 
utilització de la explanada de varada 

 
2) Sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic: 

 
• Gestionar de forma sostenible els recursos naturals. L’actuació preveu una 

optimització del consum d’aigua mitjançant la implantació d’una doble xarxa 
d’abastament d’aigua, una de les quals es destinarà a subministrar aigua provinent 
d’un aqüífer propè a les torretes del varador per a activitat industrial no vinculada 
al consum humà. Així mateix es preveu la instal·lació d’una nova nau de pintura 
per tal d’evitar emetre contaminants a l’atmosfera.  

• Garantir la qualitat de les aigües i prevenir-ne, minimitzar-ne i corregir-ne totes 
formes de contaminació. L’actuació preveu la implantació d’una xarxa de recollida 
i tractament de les aigües d’escorrentia provinents de la esplanada del varador per 
tal de millorar la qualitat de les aigües portuàries i prevenir la seva contaminació. 

 
3) Actuacions vinculades al sector nàutic/esportiu: 

 
• Donar resposta a la demanda de grans eslores. Amb aquesta actuació es preveu 

millorar la qualitat dels serveis de varador oferts al sector d’eslores grans amb la 
incorporació d’un nou travelift de més capacitat, un carro de varada i una nau de 
pintura 

• Establir mesures i condicions de seguretat. Es preveu la instal·lació d’una xarxa 
contra incendis al varador per millorar la seva seguretat contra incendis.  

 
4) Actuacions vinculades al sector tècnic: 

 
• Aconseguir una distribució equilibrada de l’oferta d’escars. Amb aquesta actuació 

es preveu poder donar cobertura de servei a tota la flota existent no tan sols al 
propi port sinó també a ports adjacents amb travelifts de capacitat inferior. 

• Fomentar zones d’hivernada. L’actuació pretén aprofitar i reactivar la esplanada 
del varador per a hivernada, millorant d’aquesta manera el grau d’utilització de 
l’espai.  

 
Igualment, cal dir que en aquesta actuació de remodelació de l’escar, la concessionària 
preveu una nova cubeta del travelift de la zona de varada que s’ubica fora del domini 
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concessional de Port Torredembarra SA, i, per tant, no es pot considerar a efectes de 
la possible prorroga ni es pot autoritzar la obra en el context legal de la mateixa. Així 
dons el valor d’aquesta actuació (224.689,78 €) no ha estat considerat al resum 
d’inversions.  
 
Així mateix, la concessionària preveu una inversió de 427.843,33 € en paviments i 
qualifica aquesta inversió com d’interès per l’Administració. Tot i que és indubtable que 
una part important d’aquesta actuació suposa una millora del servei vinculat al reforç 
per al nou travelift i a l’ampliació de les àrees de varada, es considera que un 40% de 
l’actuació respon a un criteri més vinculat a reposició de paviments en tant en quan es 
manté la funcionalitat actual. En aquest cas s’ha considerat un import de reposició 
vinculat a aquesta actuació de 171.137,33 €.  

 
Renovació de pantalans i molls 
 
Aquesta actuació persegueix per una banda la millora de la qualitat dels serveis oferts 
a les embarcacions i usuaris mitjançant el canvi de pantalans i l’adequació de la flota 
a la demanda actual en quant a eslores i manegues. Així mateix la incorporació de 
torretes de prepagament suposa una millora en la gestió ambiental de les operacions.  
 
Entre els objectius del Pla de Ports de Catalunya s’identifiquen, entre d’altres, els 
següents alineats amb aquesta actuació:  

 
1) Sostenibilitat econòmica:  

 
• Fomentar la competitivitat dels ports. L’actuació persegueix diversificar i ampliar la 

oferta d’amarradors per tal d’adaptar la oferta a la demanda del mercat i poder 
captar nous usuaris d’embarcacions de major eslora.  

• Vetllar per la seguretat, l’operativitat i la funcionalitat de les infraestructures. Amb 
la nova proposta d’ordenació de la flota es pretén optimitzar la utilització de la 
làmina d’aigua cercant un equilibri d’eslores que maximitzi la demanda. 

 
2) Sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic: 
 

• Gestionar de forma sostenible els recursos naturals. L’actuació preveu una 
optimització del consum d’aigua i d’energia mitjançant la instal·lació de noves 
torretes telegestionables amb control de consums individualitzats. Així mateix 
les torretes disposen d’il·luminació de tecnologia LED d’alta eficiència per a la 
prevenció de la contaminació lumínica.  

 
3) Actuacions vinculades al sector nàutic/esportiu: 

 
• Donar resposta a la demanda de grans eslores. Amb aquesta actuació es preveu 

millorar la dotació d’amarratges d’eslora superior.   
 

Igualment, cal dir que en aquesta actuació de renovació de pantalans i molls, la 
concessionària preveu la substitució de les actuals plaques alveolars de formigó 
pretesat per noves d’alumini amb paviment sintètic imitació de fusta tot i que, d’acord 
amb la inspecció efectuada per la Zona Portuària Sud, els actuals es troben en bon 
estat de manteniment. De la inversió associada a les modificacions de les plaques del 
pantalà, la concessionària considera que un 70 % és inversió nova d’interès per a 
l’Administració i un 30% respon a un criteri més vinculat al concepte de reposició.  

 
Cal assenyalar que, tot i que es considera que el canvi de la tipologia suposa una 
millora de la funcionalitat, de la qualitat dels serveis portuaris i de la capacitat 
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d’adaptació de les instal·lacions a les demandes fluctuants del mercat, no és evident 
que suposi una millora en quant a la possibilitat d’adaptació de la instal·lació als efectes 
del canvi climàtic, tal i com defensa la concessionària, atès que per al seu aprofitament 
com a pantalans flotants caldria actuacions complementàries tals com retirada de piles 
i instal·lació de flotadors i sistemes de fondeig que comportarien inversions addicionals 
no previstes al projecte. En aquest sentit, i en tant en quant la funcionalitat principal 
del pantalà com element d’accés i amarratge de les embarcacions es manté respecte 
a la situació actual, es considera més acord amb la realitat la consideració del 70 % de 
la inversió en aquest concepte com a inversió de reposició i el 30 % restant com a 
inversió de millora d’interès per a l’Administració.   

 
Renovació de les edificacions  
 
Actualment, el moll principal disposa de 5 grups d’edificis amb un grau d’ocupació baix 
i amb poca intensitat d’ús. Per tal de modernitzar les instal·lacions i millorar 
l’aprofitament del port es preveu: 

 
• L’enderroc dels dos edificis situats més a ponent, on al primer d’ells s’ubica 

capitania actualment.  
• La resta d’edificis es rehabilitaran incorporant ascensors per a la millora de 

l’accessibilitat i amb actuacions a les façanes i a l’interior per a dotar-los de major 
valor afegit. Es trasllada la capitania i els serveis centrals i administració al primer 
d’ells i es generaran nous espais de caire social. 

 
Amb aquesta actuació Port Torredembarra persegueix millorar l’aprofitament de les 
edificacions que actualment presenten un grau d’ocupació baix per impulsar l’ocupació 
dels locals comercials i diversificar l’oferta. Així mateix pretén impulsar la creació de 
nous espais destinats a activitats socials com la de “Escola de Mar”. També es preveu 
l’adaptació de la totalitat dels edificis a la normativa d’accessibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda. Entre els objectius del Pla de Ports de Catalunya vinculats a aquesta 
actuació es poden identificar els següents:  

 
1) Sostenibilitat econòmica:  

 
• Fomentar la competitivitat dels ports. L’actuació persegueix redissenyar la oferta 

de locals comercials, reduint la part edificada i millorant el grau de qualitat del nous 
locals cercant l’atracció de noves activitats econòmiques de major valor afegit.  

• Vetllar per la seguretat, l’operativitat i la funcionalitat de les infraestructures. Amb 
la nova proposta d’ordenació d’edificacions es pretén optimitzar la utilització del 
espai de terra del port cercant una optimització de la utilització del mateix i 
equilibrant l’oferta dels diferents serveis portuaris.  

 
2) Sinergia port-territori: 
 

• Fomentar els ports catalans com a destinació turística. L’actuació cerca garantir 
una oferta de serveis de locals de valor afegit per potenciar l’atractiu turístic del 
port.  

• Generar sinergies socials i econòmiques amb el territori i amb el teixit 
empresarial. L’actuació preveu esdevenir un impuls per a la dinamització de 
l’activitat econòmica del port i del seu entorn. Així mateix es preeu la creació 
d’espais destinats a activitats socials com la de “Escola de Mar” per impulsar 
activitats i serveis vinculats a la vida social del municipi. 

 
3) Actuacions vinculades al sector nàutic/esportiu: 
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• Promocionar els esports nàutics. Es preveu una “escola de mar” com a centre de 

formació i centre de promoció del sector nàutic.  
• Arribar a un públic més ampli. En aquest sentit l’actuació cerca una diversificació 

en l’oferta de serveis. També es preveu adaptar totes les instal·lacions a les 
necessitats de les persones usuàries, en especial persones amb mobilitat reduïda. 

 
4) Sector turístic:  

 
• Garantir una oferta equilibrada i diversificada d’usos terciaris als ports. Es pretén 

que la proposta suposi un desenvolupament sostenible i ordenat dels usos terciaris 
al port.  

 
Actuacions a la benzinera  

 
Es contempla la renovació de sortidors i la instal·lació de pèrgoles per a la protecció 
solar. 

 
Aquesta actuació es considera, en la seva totalitat, com a actuació de manteniment i/o 
reposició.  

 
Urbanització 

 
El projecte preveu una actuació important en millora de la urbanització del port per a 
garantir una millor integració amb el seu entorn i en especial amb la platja adjacent, el 
passeig marítim i la zona del roquer. L’actuació també preveu una millora de la mobilitat 
de la zona prioritzant els vianants per davant dels cotxes i reforçant els recorreguts 
amb elements d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.   
 
Aquesta actuació implica una reordenació completa dels espais de terra del port per 
tal de potenciar la connectivitat amb el passeig marítim del municipi, la connexió amb 
la platja de llevant i la creació de nous espais d’esbarjo per a la ciutadania.  

 
Aquesta actuació s’alinea amb els següents objectius del Pla de Ports de Catalunya:  

 
1) Sostenibilitat ambiental:  

 
• Contribuir a la conservació del patrimoni natural. L’actuació incorpora criteris 

d’integració paisatgística en el disseny de les diferents zones públiques com, per 
exemple, en el nou passeig creat al roquer del port.  

 
2) Sinergia port-territori: 
 
• Fomentar els ports catalans com a destinació turística. L’actuació suposa la creació 

de nous espais portuaris de qualitat oberts a la ciutadania que impliquen un millora 
dels serveis turístics oferts.  

• Generar demanda de serveis i d’espais portuaris. La actuació implica una promoció 
dels serveis i espais portuaris mitjançant la creació d’espais ciutadans de qualitat i 
de la millora de les connexions amb el passeig marítim i la platja. 

• Generar sinergies socials i econòmiques amb el territori i amb el teixit empresarial. 
L’actuació preveu esdevenir un impuls per a la dinamització dels espais i dels 
serveis per tal de que aquest es converteixi en un centre de referencia en la vida 
social del territori.  
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3) Actuacions vinculades al sector nàutic/esportiu: 
 

• Promocionar els esports nàutics. Es preveu que l’actuació pugui esdevenir un 
reforç de la vinculació del port amb la destinació turística per potenciar el seu paper 
com a actiu.  

 
4) Sector turístic:  

 
• Fomentar la col·laboració entre el port i la destinació turística. La proposta de 

reordenació implica reforçar les sinergies entre les activitats del municipi i les 
activitats portuàries.  

 
Aprofitament d’aigua freàtica, plaques solars i carregadors de vehicles elèctrics 
 
El projecte contempla l’aprofitament d’aigua freàtica mitjançant la construcció d’un pou 
amb  dipòsit d’acumulació i xarxa de distribució per poder abastar les activitats que no 
requereixen aigua de boca reduint , d’aquest manera el consum del recurs hídric de la 
xarxa pública. 
 
D’altra banda es preveu instal·lar un cap fotovoltaic de 112 Kwp instal·lada i la 
instal·lació de 3 carregadors de vehicles elèctrics. 
 
Aquestes actuacions es troben vinculades principalment a la línia estratègica de 
sostenibilitat ambiental del Pla de Ports de Catalunya. En concret:  

 
1) Sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic:  

 
• Contribuir a la mitigació del canvi climàtic. En concret la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques suposen un impuls de les energies renovables i de baix impacte 
ambiental així com ajuden a la mitigació de les emissions de GEH del sistema 
portuari. Així mateix, la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics és una 
mesura de foment de la mobilitat sostenible.  

• Gestionar de forma sostenible els recursos naturals. L’actuació preveu una 
optimització del consum d’aigua mitjançant la implantació d’una xarxa 
d’abastament d’aigua provinent d’una font freàtica propera per a usos portuaris no 
aptes per al consum humà.  

 
Renovació senyalització marítima i equipaments portuaris. 

 
Es preveu la renovació de les balises d’acord amb la normativa tècnica de Puertos del 
Estado 

Aquestes actuacions es consideren, en la seva totalitat, com a actuacions de 
manteniment i/o reposició.  
 
Conseqüentment, analitzades la compatibilitat de les actuacions proposades en la 
sol·licitud de pròrroga amb els diferents instruments de planificació portuària, es 
conclou que aquestes són compatibles amb les previsions del POUM del municipi de 
Torredembarra i s’alineen amb les línies estratègiques indicades al Pla de Ports de 
Catalunya Horitzó 2030 com a eixos estratègics de millora de l’eficàcia global, la 
sostenibilitat i la competitivitat de tot el sistema en el seu conjunt.  
 
En aquest sentit es pot afirmar l’interès per a l’Administració portuària de les inversions 
proposades per Port Torredembarra SA que acompanyen la sol·licitud de pròrroga en 
tant en quant aquestes suposen una millora de l’eficàcia global i de la competitivitat de 
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l’activitat portuària, i que per tant, la proposta és compatible amb els preceptes indicats 
als articles 82.2 b) del TRPEMM. 
 
Adequació al Pla d’Ordenació Urbana del municipi de Torredembarra  
 
El POUM del municipi de Torredembarra va ser aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 07/11/2001 i acordada la seva publicació a 
efectes d’executivitat el 20/03/2002. L’esmentat instrument urbanístic preveu pautes 
d’ordenació del sistema portuari del port mitjançant l’article 66 de la normativa i la seva 
referència a l’annex 4 de l’Equipament Esportiu i Equipament Portuari de 
Torredembarra. En aquest apartat s’avalua la compatibilitat de las actuacions previstes 
al projecte presentat per Port Torredembarra SA amb les previsions de l’esmentat 
instrument d’ordenació urbana. 
 
L’esmentat POUM preveu una divisió en diferents zones de l’àmbit portuari: 
equipament esportiu, equipament portuari, zona verda i vialitat i espais lliures. A més 
identifica, dins de l’àmbit portuari diferents solars als que anomena illes, que son els 
espais susceptibles d’edificacions sota uns paràmetres urbanístics i uns usos definits. 
 
D’acord amb la valoració efectuada pel director territorial de la Zona Portuària Sud, de 
cadascuna de les anomenades “Illes”, es conclou que proposta plantejada per Port 
Torredembarra, SA, en la seva sol·licitud de pròrroga és coherent i compatible amb les 
previsions del POUM de Torredembarra. En tot cas es considera necessari afegir com 
a prescripció el següent:  

 
- El projecte s’haurà d’adequar a les previsions del POUM de Torredembarra i haurà 

de comptar amb l’informe de compatibilitat urbanística de l’Ajuntament de 
Torredembarra.  

 
Igualment, vist que en virtut de l’article 35.4 del Decret 258/2003, de 21 d'octubre, 
d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de 
ports de Catalunya, es va sol·licitar a l’Ajuntament de Torredembarra informe 
d’adequació al planejament urbanístic vigent en relació al projecte presentat, amb  data 
25.11.2022 l’arquitecta municipal de l’ajuntament de Torredembarra ha emès informe 
referent a la compatibilitat urbanística del projecte presentat per la concessionària, en 
el que manifesta que el projecte s’adequa al planejament vigent amb una prescripció 
que s’ha afegit a la proposta d’acord relativa a que no es justifica que la nova nau de 
pintura estigui compresa dins de les alineacions definides en el plànol II.3 Qualificació 
del sòl urbà i urbanitzable, i per tant caldrà que s’ajusti a l’ordenació vigent.  

 
Per altra banda, manifesta que s’han iniciat els tràmits per a una modificació puntual 
del POUM que preveu, entre d’altres coses, una possible ampliació de la superfície de 
l’escar, la qual no es podrà dur a terme mentre no s’aprovi aquesta modificació puntual. 
No obstant, tot i que el projecte fa menció a aquesta previsió futura, desenvolupa, per 
a aquesta zona, l’ús d’espai polivalent per a usos social, el qual és compatible amb el 
planejament urbanístic actual. 
 
Valoració final 
 
Un cop analitzada la natura de les diferents actuacions, una part d’aquestes correspon 
a actuacions merament de reposició de la funcionalitat d’algun element ja existent del 
port i, per tant, no responen a una nova inversió addicional no prevista inicialment en 
la concessió sinó a actuacions de natura de manteniment d’instal·lacions. Aquesta part 
corresponent a meres actuacions de manteniment  i/o reposició que ascendeixen a un 
import d’execució per contracte de 2.697.668,35€, sense IVA, i no poden ser 
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considerades als efectes del càlcul de percentatge d’inversió realitzada respecte al 
valor actualitzat d’inversió previst al títol concessional original. 
 
D’acord amb el quadre següent, es detallen les actuacions i els imports associats a 
cada capítol diferenciant entre actuacions d’interès per a l’administració i actuacions 
d’inversió de reposició d’acord amb l’anàlisi efectuat i criteri de la Zona Portuària Sud: 
  

 
 
Sumant aquests conceptes, el pressupost  corresponent a les inversions d’interès en 
el marc del que preveu l’article 82.2 TRPEMM, es pot quantificar en 6.461.213,79 €, 
sense IVA. Aquesta inversió rellevant incorpora els conceptes de despeses generals i 
benefici industrial i les despeses per gestió del projecte/enginyeria/arquitectura.  
 
Atès que el valor actualitzat de la inversió prevista al títol original de la concessió és 
de 23.855,428 € es comprova que la inversió d’interès rellevant per a l’Administració 
Portuària supera el 20% d’aquest valor actualitzat (4.771.085,74 €) i per tant es 
compleix aquest criteri necessari per poder optar a la mateixa d’acord amb el que 
preveu l’article 82.2b) de la TRPEMM. 

 
Considerant la totalitat d’inversions compromeses (les computables i les no 
computables) la inversió total proposada per la concessionària en el context de la 
pròrroga és de de 9.158.882,14 euros, sense IVA. 

 
b) La suma de la pròrroga no pugui ser superior a la meitat del termini inicial. 

 
En relació a la viabilitat econòmica financera de la proposta presentada per la 
concessionària, la Directora de l’Àrea econòmica financera de Ports de la Generalitat 
ha emès, amb data 28.11.2022 l’informe corresponent, on es motiva l’anàlisi 
economicofinancera realitzat en base a la inversió, el finançament, la projecció del 
compte de pèrdues i guanys, la projecció de la tresoreria i l’anàlisi financer presentats 
per la concessionària. 
 

86.189,47

8.480.446,43

678.435,71

9.158.882,14

118.051,82

104.336,15

8.940,00

15.685,00

120.279,60

90.060,46

TOTAL INVERSIÓ

2.520.452,07

2.450.301,13

866.866,26

64.519,00

2.034.765,47

gestió projecte /enginyeria/arquitectura/avals (8%) 478.608,43 199.827,29

TOTAL INVERSIÓ (abans d'IVA) 6.461.213,79 2.697.668,36

120.279,60

16.369,98

15.666,36

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 5.982.605,36 2.497.841,07

15.685,00

8.940,00

0,00

64.519,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.690,48

70.523,11

EQUIPAMENTS PORTUARIS 

GESTIÓ DE RESIDUS 

SEGURETAT I SALUT 

INSTAL·LACIONS PLAQUES SOLARS 

2.051.606,00

1.087.259,20

433.433,13

0,00

2.034.765,47

CARREGADORS VEHICLES 

RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ MARÍTIMA 

CAPÍTOL 
INTERÉS PER A 

L'ADMINISTRACIÓ 
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 

REMODELACIÓ ESCAR 

RENOVACIÓ PANTALANS I MOLLS 

RENOVACIÓ EDIFICACIONS 

468.846,07

1.363.041,93

433.433,13

118.051,82

104.336,15

ACTUACIONS BENZINERA 

URBANITZACIÓ 

APROFITAMENT AIGUA FREÀTICA 
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El projecte presentat per la concessionària per a un termini de 15 anys a una taxa de 
descompte del 5,5 % presenta un VAN de 6.790.293 €, això indica que el projecte 
genera beneficis, tenint en compte la inversió inicial a executar. La TRI del projecte és 
del 8,4 %. Ajustant d’ofici el VAN i la TRI reduint la inversió en 224.689,78 € 
corresponent a la cubeta del travelift en el primer any, s’obté un VAN (5,5 %) de 
7.020.308 i una TRI del 9 %.  
 
El projecte amb les condicions presentades i amb un cànon d’activitat, per exemple del 
2 % per un termini de 10 anys, i una taxa de descompte del 4,5 i del 5,5 %, no permetria 
recuperar l’aportació inicial dels socis de 6.200.000 €, donat que part de la solidesa del 
model es deu als avançaments d’una part del pagament dels lloguers a 15 anys i a 5 
anys. Un dels pagaments està previst l’any 11 i caldria tornar a periodificar el primer 
pagament de 15 a 10 anys. Si el cànon d’activitat fos del 5 %, el VAN a una taxa de 
descompte del 5,5 % per un termini de 15 anys, amb l’ajustament a la baixa ja indicat 
de la inversió, seria de 6.496.210 €, a una taxa de descompte del 4,5 % el VAN que 
s’obtindria seria de 7.050.532 €, en ambdós casos es recupera l’aportació dels socis.  
 
Conseqüentment, es proposa atorgar un termini de pròrroga de 15 anys, aplicar un 
cànon d’activitat del 5 %, i fer un seguiment exhaustiu de les actuacions en 
infraestructura a executar pel concessionari. 
 

Modificacions i addicions títol habilitant  
 
10. Vist que l’article 82.2b) del TRLPEMM, preveu que la pròrroga de la concessió determina 

la modificació de les condicions de la mateixa, en aquest sentit es proposa modificar el 
títol concessional en els termes previstos en l’acord.  

 
En exercici de la competència portuària i en virtut del que disposa la L10/2019, en la 
proposta formulada s’han modificat les clàusules corresponents del títol vigent, s’ha inclòs 
el nou règim jurídic i econòmic de la concessió, s’han actualitzat les clàusules particulars 
vigents previstes per tal d’adequar-les a la normativa d’aplicació vigent.  
 

A) En relació al règim econòmic, cal tenir present que és d’aplicació el cànon per la 
prestació de serveis al públic i pel desplegament d’activitats comercials en l’àmbit 
portuari previst als articles 210 a 213 de la Llei 10/2019. 

 
Conseqüentment, la concessionària abonarà a Ports de la Generalitat, per la prestació 
de serveis al públic i pel desplegament d’activitats comercials en l’àmbit portuari, i 
d’acord amb la proposta presentada, un cànon del 5% de la facturació provinents dels 
ingressos derivats de l’explotació portuària, de conformitat amb allò que es determina 
als articles 210 a 213 de la L10/2019. 

 
B) En relació als projectes d’inversió i execució de les obres, s’ha previst la necessitat de 

tramitar els projectes que presenti la concessionària per les actuacions previstes en el 
Pla d’Inversions proposat i incorporar les prescripcions que se’n derivin de llurs 
tramitacions, així com els efectes de l’incompliment de la seva execució per causa no 
imputable a la concessionària, així com les obligacions relatives a la seva execució i 
reconeixement final.  
 

C) En relació als amarradors per a l’ús públic tarifat, s’ha previst l’obligació de reservar el 
percentatge proposat del 10% de superfície d’amarratges per a l’ús públic tarifat de les 
embarcacions transeünts. 
 

D) En relació al Pla de gestió de l’actual conjunt d’usuaris i operadors del port, cal tenir 
present que s’haurà de garantir la possibilitat de subscripció de nous contractes als 
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actuals titulars de drets d’elements portuaris que siguin respectuosos amb el port, amb 
la resta d’usuaris i amb la comunitat portuària del port, i que estiguin al corrent de les 
seves obligacions amb la concessionària, així com les condicions objectives de les 
modalitats que es plantegin per aquests nous contractes.  
 
En aquest sentit, l’escenari de la pròrroga determina en aquest cas la modificació de 
les condicions del títol concessional vigent, motiu pel qual els contractes derivats sobre 
elements portuaris han d’adequar-se i adaptar-se al conjunt de les modificacions 
acordades i que afecten les condicions d’explotació concessional.  
 
Al respecte, caldrà tenir present que els contractes que es concerten entre la 
concessionària i altres persones físiques o jurídiques i que tenen per objecte la cessió 
temporal de l’ús i gaudi d’elements portuaris no reservats a l’ús públic tarifat es 
regeixen pel dret privat pel que fa a les relacions entre les parts contractuals, d’acord 
amb el que disposa l’article 104 de l’actual Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports 
i de transport en aigües marítimes i continentals. 
 
Així mateix, fer palès que les cessions temporals no alteren en cap cas la 
responsabilitat única del titular concessional davant l’administració portuària i és el 
gestor portuari qui formalitzarà els contractes amb les parts interessades en règim de 
dret privat i qui ha de comunicar als usuaris les condicions d’ús i d’ocupació, amb 
subjecció a la normativa vigent en matèria portuària i al títol habilitant.  
 
Per últim, en relació a l’activitat dels locals comercials cap local es podrà destinar o 
explotar les activitats musicals següents: bar musical, discoteques, sala de ball, sala 
de festes amb espectacle i cafè teatre i cafè concert.  

 
E) Per últim, s’ha inclòs l’obligació d’aquedar els usos, activitats i actuacions que es 

prevegin en el període de pròrroga concessional als permesos en el planejament 
vigent, així com altres obligacions relatives a la memòria relativa a l’activitat 
d’explotació, social i esportiva, al reglament d’explotació i policia del port i a la pòlissa 
de responsabilitat civil general, de danys i perjudicis a tercers.  

 
Resultat final tramitació i proposta 
 
Vist que en relació a la tramitació duta a terme per a l’atorgament de la pròrroga sol·licitada, 
s’han pres en consideració els informes emesos i que consten a l’expedient, consistents en 
els següents: 
 
a) Informació i valoració tramesa per la subdirecció general de Ports i Aeroports de la 

direcció general de Transports i Mobilitat en data 18.11.2022, considerant l’actual marc 
competencial derivat de la nova Llei 10/2019, i tenint present també el coneixement de 
l'expedient concessional i de l'actuació de la empresa concessionària per part de la 
Direcció General de Ports i Transports durant els anys exercits de tutela administrativa, 
en quant al valor inicial de la inversió de la concessió, la valoració i informació que es 
consideri d'interès o rellevant respecte la qualitat de la gestió del titular concessional, 
especialment pel que fa a l’existència de sancions per infracció greu.  

b) Informe tècnic del director territorial de la Zona Sud de data 28.11.2022 en relació a les 
inversions proposades.  

c) Informe emès per la directora de l’Àrea econòmica financera de data 28.11.2022 en quant 
a la viabilitat economicofinancera de la pròrroga sol·licitada. 

 
Considerant el que preveu l’art. 85.5 del TRLPEMM en relació als article 82 i 88 del mateix 
cos legal, en relació a la modificació de les concessions, en quant es podrà prescindir del 
tràmit d’informació pública per a concessions que tinguin com a objecte la utilització total o 
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parcial d’edificacions existents, sempre que no es modifiqui la seva arquitectura exterior i sigui 
per a usos autoritzats. 
 
Conseqüentment, d’acord amb les valoracions efectuades de la documentació presentada i 
obrant en l’expedient es considera acreditat que es compleixen els requisits previstos en marc 
del que preveu la disposició transitòria sisena de la L10/2019 en connexió amb l’article 82.2.b) 
del TRPEMM per a l’atorgament d’una pròrroga i resulta motivat el termini proposat, el qual 
no supera la meitat del termini inicial. 

 
Considerant la tramitació d’urgència que requereix aquest expedient per les circumstàncies 
exposades i la imminent finalització del títol d’explotació que és objecte de la resolució de 
pròrroga a resoldre, d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Vist que sotmeses a la concessionària les condicions sota les qulas es podria atorgar la pròrroga 
sol·icitada, aquesta ha acceptat expressament la seva totalitat. 
 
D’acord amb les funcions atribuïdes per l’article 21 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals al Comitè Executiu de Ports de la 
Generalitat, com a òrgan de govern de Ports de la Generalitat.  
 
En virtut de l’acord adoptat pel Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, en sessió de data 
29.11.2022, i en virtut de les funcions atribuïdes per l’article 20.3 de la Llei 10/2019, del 23 de 
desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, com a òrgan de 
contractació de Ports de la Generalitat i president del Comitè Executiu, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- ATORGAR a la societat PORT TORREDEMBARRA, SA, una pròrroga de quinze 
(15) anys de la concessió administrativa de que n‘és titular en virtut d’Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de data 9 de novembre de 1992, per a la construcció i explotació del 
port esportiu- pesquer de Torredembarra, a l’empara del previst en la disposició transitòria 
sisena actualment vigent de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i transports en 
aigües marítimes i continentals, en connexió amb l’article 82.2.b) del TRPEMM, amb 
modificació del títol concessional, d’acord amb les condicions següents acceptades: 
 
1- Atès que la sol·licitud de pròrroga s’ha formulat amb motiu de l'interès per millorar la 

productivitat, l'eficiència energètica i la qualitat ambiental de les operacions portuàries que 
suposa la inversió addicional proposada, superior al 20 % del valor actualitzat de la prevista 
en el títol concessional, i que la pròrroga ha de determinar la modificació de les condicions 
de la mateixa, correspon ADDICIONAR condicions i prescripcions tècniques en els termes 
següents: 

 
1.1 Règim jurídic 

 
Sens perjudici del règim jurídic inicial del títol, la pròrroga concessional també es regeix per 
allò que disposa la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (en endavant L10/2019), i a la normativa de desenvolupament que 
s’aprovi, així com el Reglament de la llei portuària, aprovat pel Decret 258/2003, de 21 
d’octubre i al Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament de Policia 
Portuària (en endavant RPC), en tot allò que no estigui derogat o contravingui la L10/2019 
ni per la seva normativa de desenvolupament, sens perjudici de la resta de normativa que 
resulti d’aplicació.  
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Les condicions generals i prescripcions de la concessió administrativa atorgada que no 
restin afectades i/o substituïdes pel contingut de la pròrroga concessional i per les 
condicions i prescripcions incorporades que se’n derivin de la tramitació pertinent dels 
projectes proposats, continuen vigents i d’aplicació, sempre i quan no contradiguin el règim 
jurídic aplicable.  
 
Així mateix, d’acord amb el Títol II de la L10/2019, caldrà tenir present en el conjunt del 
plec concessional que les referències a la Direcció General de Port i Costes, Direcció 
General de Ports i Transports, i Zona Portuària II-III de Barcelona-Tarragona, s’entendran 
fetes a l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat. 

 
 1.2. Cànon d’activitat   
 

La concessionària abonarà a Ports de la Generalitat, per la prestació de serveis al públic i 
pel desplegament d’activitats comercials en l’àmbit portuari, un cànon del 5 % de la 
facturació provinents dels ingressos derivats de l’explotació portuària exigible a partir de la 
data d’inici de l’activitat, de conformitat amb allò que es determina als articles 210 a 213 de 
la L10/2019.  
 
La liquidació del cànon d’activitat es realitzarà mitjançant domiciliació bancària al compte 
designat a tal efecte per la concessionària per anualitats vençudes durant la primera 
quinzena del mes de juny corresponent a l’any posterior que es merita i d’acord amb 
els ingressos dels comptes d’explotació degudament auditats.  
 
Per al seu càlcul es prendrà com a base l’import net de la xifra de negoci i altres ingressos 
d’explotació vinculats a l’objecte de la concessió reflectits en el compte de pèrdues i guanys 
anual i inclourà la periodificació anual de la cessió dels drets d’ús.  
 
Excepcionalment, als ingressos derivats del servei de subministrament de carburants els hi 
descomptarem els aprovisionaments vinculats al servei a efectes de calcular el cànon 
d’activitat.  
 
No formaran part de la base a aplicar el cànon d’activitat les subvencions d’explotació, els 
resultats positius derivats de l’immobilitzat i altres ingressos obtinguts fora de l’àmbit 
concessional, sempre i quan es pugui demostrar la seva procedència fefaentment. 
 
La concessionària haurà de remetre anualment a l’Administració portuària una memòria 
econòmica amb el corresponent informe de l’auditoria en el termini màxim de 6 mesos 
comptadors a partir de la data de tancament de l’exercici comptable, és a dir, com a 
màxim el 30 de juny de cada exercici, als efectes de la determinació del cànon d’activitat, 
amb el desglossament d’ingressos en el compte de pèrdues i guanys. 
 
El model de presentació dels comptes ha d’estar adaptat a l’Ordre EHA/3362/2010, de 23 
de desembre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat 
a les empreses concessionàries d’infraestructures públiques. 
 
Si els resultats obtinguts en els comptes anuals suposessin desviacions significatives 
respecte del Pla de viabilitat economicofinancer considerat, Ports de la Generalitat podrà 
sol·licitar de forma motivada la realització d’una auditoria a càrrec del concessionari. 
 
Així mateix, facilitarà la resta d’informació que li sol·liciti l’administració portuària en exercici 
de les facultats de control administratiu que té atribuïdes, així com qualsevol altra 
informació jurídica i/o econòmica i social que l’Administració portuària consideri adient. 
 
1.3. Projectes d’inversió i execució d’obres 
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1.3.1. Projectes 

 
- Les inversions proposades en els terminis establerts al programa de treballs 

s’hauran de desenvolupar en els corresponents projectes constructius, que hauran 
de ser aprovats per l’Administració Portuària prèviament a la seva execució.  

 
Els projectes presentats per la concessionària hauran de sotmetre's als tràmits 
d’informació pública i oficial que s’escaiguin, tramitar les autoritzacions i permisos 
que siguin procedents i complir amb els requeriments que puguin establir altres 
administracions en relació amb les seves competències.  

 
A dits efectes, la concessionària ha d’elaborar i aportar tota la documentació 
preceptiva i tècnica necessària, a càrrec seu. 

 
Igualment, es comprovarà que les actuacions incloses en els esmentats projectes 
es corresponen amb la proposta d’inversió que ha estat objecte de valoració. 

 
- En tot cas, les obres a realitzar i els usos corresponents hauran de respectar el 

que prevegi el planejament urbanístic vigent. L’aprovació del projecte constructiu 
fixarà el termini d’execució de les obres. 

 
- La inviabilitat total o parcial del projecte que se’n pogués derivar de la seva 

tramitació no dona dret a cap reclamació per part de l’adjudicatari, ni per despeses 
de redacció, ni per desequilibri contractual. 

 
- En cas que la inversió considerada per a l’atorgament del termini d’aquesta 

pròrroga, no s’executés en la seva totalitat, per causes no imputables a la 
concessionària, la titular haurà de presentar davant de Ports de la Generalitat un 
Pla d’actuacions compensatòries per dur a terme una inversió equivalent a l’import 
no executat i que resulti rellevant i d’interès per l’Administració portuària, per a 
millorar l’eficiència o la qualitat ambiental de les operacions portuàries.  

 
La demora o no execució en la presentació d’aquests Plans o en l’execució de les 
actuacions compensatòries es considerarà un incompliment a tots els efectes.  

 
1.3.2. Execució obres 

 
Comprovació del replanteig 

 
La concessionària sol·licitarà per escrit a Ports de la Generalitat la comprovació 
del replanteig amb l’antelació suficient perquè les obres puguin començar-se dins 
del termini fixat en el projecte. El replanteig es practicarà pels tècnics competents 
de Ports de la Generalitat, amb l’assistència de la concessionària o del seu 
representant i del/la tècnic/a designat per a dirigir les obres, que aixecaran acta del 
resultat i plànol, que s’ha de subscriure per tots els assistents, en què s'hi consigni 
de manera expressa la superfície ocupada.  

 
Execució de les obres 

 
- La concessionària executa les obres al seu risc i responsabilitat i amb estricta 

subjecció a les estipulacions contingudes en el projecte constructiu aprovat. 
 

Així mateix, la concessionària ha d’acreditar davant Ports de la Generalitat 
abans de l’inici de les obres la designació d’una persona amb titulació tècnica 
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suficient per a la direcció de les obres, abans del seu inici. L'esmentat tècnic 
haurà d'aportar un certificat del col·legi professional corresponent sobre el 
registre del nomenament per a la direcció de les obres. 

 
- Si transcorregut el termini fixat per al començament de les obres, aquestes no 

s'haguessin iniciat per causes no justificades a judici de Ports de la Generalitat, 
es considerarà un incompliment a tots els efectes. 

 
En qualsevol cas, la concessionària podrà sol·licitar la pròrroga del termini 
establert per a l'inici de les obres, que li serà atorgada sempre que existeixin 
raons que justifiquin la demora en l'inici de les obres. 

 
- La concessionària podrà sol·licitar la pròrroga del termini establert per a 

l'acabament de les obres, que serà atorgada per Ports de la Generalitat si 
considera que la demora en l'acabament de les obres està suficientment 
justificada. 

 
- Ports de la Generalitat podrà inspeccionar en tot moment l'execució de les 

obres per comprovar si s'ajusten al projecte previst en la condició vuitena. Si 
s'aprecia l'existència de desviacions en relació amb el projecte, es comunicarà 
a la concessionària l'esmentada circumstància i es podrà acordar la paralització 
de les obres fins que es reparin els defectes observats.  

 
Reconeixement de les obres 
 
- Una vegada finalitzades les obres, la concessionària sol·licitarà per escrit el seu 

reconeixement, que es practicarà per part dels tècnics competents de Ports de 
la Generalitat, amb assistència del/ de la titular de la concessió i la persona 
tècnica designada per Ports de la Generalitat, aixecant-se acta i plànol que 
hauran de ser aprovats per Ports de la Generalitat, si escau.  
 
A l'acta es recollirà la superfície exacta ocupada per la concessió, a la qual 
s'aplicarà la taxa prevista. En aquest sentit, l’acta de reconeixement inclourà 
les zones d’aprofitament públic i gratuït als efectes corresponents. 

 
- Si els serveis tècnics de Ports de la Generalitat observessin que les obres 

construïdes presenten variacions sensibles respecte de les obres definides al 
projecte aprovat que poguessin suposar una modificació de la concessió 
atorgada, hauran d'aixecar acta i plànol que se sotmetrà a la consideració de 
Ports de la Generalitat. Aquest podrà aprovar el reconeixement final de les 
obres si considera que la modificació no altera substancialment la concessió ni 
requereix una nova informació pública, o bé tramitar la seva legalització 
mitjançant el procediment corresponent o bé disposar que les obres s'ajustin al 
projecte aprovat. Si s'exigeix a la concessionària que procedeixi a adaptar les 
obres al projecte aprovat i la concessionària no ho complís en el termini 
establert, es procedirà a la incoació de l'expedient de caducitat de la concessió. 

 
1.4 Amarradors per a l’ús públic 
 
S’ha de reservar el percentatge proposat del 10% de superfície d’amarratges per a l’ús 
públic tarifat de les embarcacions transeünts. Els amarradors han de quedar degudament 
identificats en el pla d’ordenació dels amarres de la zona de servei portuària.  
 
Qualsevol modificació d’aquesta distribució ha de ser autoritzada per l’Administració 
portuària.  
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1.5 Gestió del conjunt d’usuaris i operadors 
 

- En relació al Pla de gestió de l’actual conjunt d’usuaris i operadors del port, cal tenir 
present que s’haurà de garantir la possibilitat de subscripció de nous contractes als 
actuals titulars de drets d’elements portuaris que siguin respectuosos amb el port, amb 
la resta d’usuaris i amb la comunitat portuària del port, i que estiguin al corrent de les 
seves obligacions amb la concessionària, així com les condicions objectives de les 
modalitats que es plantegin per aquests nous contractes. 

 
En aquest sentit, l’escenari de la pròrroga determina en aquest cas la modificació de 
les condicions del títol concessional vigent, motiu pel qual els contractes derivats sobre 
elements portuaris han d’adequar-se i adaptar-se al conjunt de les modificacions 
acordades i que afecten les condicions d’explotació concessional.  
 

- Els contractes de cessió o de lloguer que celebri la concessionària amb terceres 
persones hauran d’especificar expressament que l’ús i l’activitat a la que es destini 
l’element cedit o llogat ha d’ajustar-se als usos i activitats permesos pel planejament 
vigent i resta de normativa d’aplicació. 

 
- En tot cas, els contractes que es concerten entre la concessionària i altres persones 

físiques o jurídiques i que tenen per objecte la cessió temporal de l’ús i gaudi 
d’elements portuaris no reservats a l’ús públic tarifat es regeixen pel dret privat pel que 
fa a les relacions entre les parts contractuals, d’acord amb el que disposa l’article 104 
de l’actual Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals. 

 
Els contractes pels quals es cedeix l’ús i gaudi d’elements i espais de terra i aigua de 
la zona de servei portuària s’han de subjectar a la normativa vigent en matèria portuària 
i al títol habilitant.  

 
Així mateix, fer palès que les cessions temporals no alteren en cap cas la 
responsabilitat única del titular concessional davant l’administració portuària i és el 
gestor portuari qui formalitzarà els contractes amb les parts interessades en règim de 
dret privat i qui ha de comunicar als usuaris les condicions d’ús i d’ocupació, amb 
subjecció a la normativa vigent en matèria portuària i al títol habilitant.  

 
- En relació a l’activitat dels locals comercials cap local es podrà destinar o explotar les 

activitats musicals següents: bar musical, discoteques, sala de ball, sala de festes amb 
espectacle i cafè teatre i cafè concert.  

 
1.6. Adequació al planejament vigent 

 
Tots els usos, activitats i actuacions que es prevegin en el període de pròrroga concessional 
hauran d’ajustar-se als permesos en el planejament vigent i normativa sectorial d’aplicació. 
 
1.7. Memòria relativa a l’activitat d’explotació 
 

En la mateixa data de presentació que la memòria econòmica, s’haurà de remetre a 
l’Administració portuària la memòria relativa a l’activitat d’explotació, social i esportiva, que 
haurà de contenir almenys les següents dades: 
 

- Ocupació dels amarratges i dels altres elements nàutics (estades i índexs d'ocupació per 
mesos, etc...). 

- Nombre de treballadors en plantilla desglossat per categories 
- Actuacions mediambientals 
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- Manteniment i millores realitzades i previstes 
- Activitats esportives realitzades 
- Altres activitats realitzades 
- Seguiment dels indicadors i/o actuacions previstes en el Pla de Ports Horitzó 2030. 

 
1.8. Reglament d’explotació i policia de la instal·lació portuària 
 

El Reglament de policia i explotació del port de contemplar totes les previsions establertes 
en el Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament de policia portuària, i 
haurà d’estar segellat per l’Administració portuària en prova de conformitat. En aquest 
sentit, en el termini de tres mesos des de l’atorgament de la pròrroga, la concessionària 
haurà de presentar, degudament emplenat, el Reglament de policia i explotació per al vist 
i plau de l’Administració portuària. 

 
La concessionària haurà de lliurar un exemplar del Reglament d’explotació i policia del port 
degudament segellat per l’Administració portuària a tots els usuaris del port, així com 
mantenir-lo exposat en el tauler d’anuncis de les oficines, en lloc visible, durant tot el termini 
de la concessió, així com, en la pàgina web de la concessionària. 

 
1.9. Responsabilitat 

 
La concessionària acreditarà davant Ports de la Generalitat la subscripció d’una pòlissa de 
responsabilitat civil general, de danys i perjudicis a tercers, que cobreixi suficientment la 
instal·lació concessionada i les conseqüències que es puguin derivar de la mateixa, així 
com el supòsit d’incendi, degudament complimentada amb companyia asseguradora, 
quedant obligat al pagament de les primes corresponents per tot el termini de vigència.  

 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a la societat PORT TORREDEMBARRA, SA, i a 
l’Ajuntament de Torrdembarra.  
 
TERCER.- INSCRIURE aquesta resolució en el Registre d’usos del domini públic portuari.  
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que preveu l’article 77 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
els articles 112, 123 y 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la rebuda de la notificació, o bé es pot 
interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveu l’article 116 de 
l’esmentada Llei i l’article 8.3 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, davant els jutjats de lo contenció administratiu, en el termini de 
dos mesos a comptar des de l’endemà de la rebuda de la notificació, sense perjudici que es 
pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 
 
 
 
 
 
 
Marc Sanglas i Alcantarilla 
President de Ports de la Generalitat 
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Oficines del port, s/n 
43540 Sant Carles de la Ràpita 
Tel 977 74 04 56 
Fax 977 74 23 72 
zona.sud@gencat.cat 
ports.gencat.cat 

 
INFORME TÈCNIC  
PRÓRROGA DE LA CONCESSIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL PORT 
DE TORREDEMBARRA.  
 
ANTECEDENTS 
 
El 28 d’abril de 2021, la societat Port Torredembarra SA, titular de la concessió administrativa 
per a la construcció i explotació del port de Torredembarra atorgada per Acord del Consell de 
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 09.11.1992, presenta, davant Ports de la 
Generalitat, sol·licitud de pròrroga de la concessió de la que n’és titular, en el marc de l’article 
71 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals.  
 
Mitjançant resolució del Comitè Executiu de Ports de la Generalitat de data 23.06.22 s’acorda 
admetre a tràmit la sol·licitud de pròrroga presentada per la societat Port Torredembarra SA i 
requerir-li la presentació de la corresponent documentació necessària per a valorar la viabilitat 
i l’interès de la sol·licitud de pròrroga en el marc del que la Disposició transitòria sisena de la 
Llei 10/2019 de 23 de desembre de ports i transport en aigües marítimes i continentals, en la 
seva nova redacció, vigent des de 14.01.2022, en connexió amb l’article 82.2 c) del Text refós 
de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant (TRLPEMM). 
 
En data 01/07/20222, complimentada amb dates 20.09.2022 i 7.11.2022, Port Torredembarra 
SA presenta, dins de termini, la documentació requerida.  
 
En relació a la sol·licitud de pròrroga sol·licitada i llur documentació presentada en el marc del 
que preveu la DT6ª de la Llei 10/2019 en connexió a l’establert per l’article 82.2b) del 
TRLPEMM, cal tenir present els requisits següents que resulten d’aplicació per autoritzar-la: 

 
a) que per al seu atorgament sigui necessari que hagin transcorregut, al menys, la 3a 

part del termini de vigència de la concessió; 
b) que sigui necessari que el concessionari es trobi al corrent de compliment de les 

obligacions derivades de la concessió i que no hagi estat sancionat per infracció greu; 
c) que es comprometi a dur a terme una inversió addicional que suposi una millora de 

la productivitat, l'eficiència energètica o la qualitat ambiental de les operacions 
portuàries, o suposi la introducció de noves tecnologies o processos que incrementin 
la seva competitivitat, amb una inversió addicional superior al 20% del valor 
actualitzat de la prevista en el títol concessional;  

d) que la suma de la pròrroga no pugui ser superior a la meitat del termini inicial; 
 
En data 26/04/2022 els servei tècnics de la Zona Sud de Ports de la Generalitat van realitzar 
inspecció de l’estat de les instal·lacions terrestres de Port Torredembarra. Així mateix, en data 
18/11/2022 es va realitzar inspecció subaquàtica de les infraestructures marítimes de Port 
Torredembarra. Fruit d’aquestes inspeccions es va poder constatar que la totalitat 
d’instal·lacions de Port Torredembarra es troben, en general, en correcte estat de 
manteniment. Com a elements a ressenyar tan sols es van trobar els següents aspectes de 
manteniment a esmenar:  
 

- Afectacions puntuals d’oxidació en els elements metàl·lics de tancament de la zona de 
varador, algunes portes metàl·liques dels pallols i la porta corredera d’accés al dic.  
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- Algunes zones del paviment asfàltic del moll de llevant presenten un cert grau de 
degradació superficial i requereixen actuacions puntuals de reposició.  

- En quant a la inspecció subaquàtica de les infraestructures, en general l’estat de 
manteniment de les plaques i piles dels pantalans així com dels molls és correcte. Tan 
sols s’han detectat les 3 incidències puntuals següents a reparar: 

 
• Incidència nº1: descalç de moll de 3 metres de llarg x 0,40 metres d’alçada i 1 

metre de profunditat (amarratge núm. 4010) 
• Incidència nº2: descalç del moll de 5 metres de llarg x 0,80 metres d’alçada i 1,5 

metres de profunditat (amarratge núm. 9001) 
• Incidència nº3: esquerda entre blocs de 3 metres d’alçada x 0,20 metres de llarg 

i profunditat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En data 25.11.2022  l’Arquitecta Municipal de l’Ajuntament de Torredembarra ha emès informe 
referent a la compatibilitat urbanística del projecte presentat per la concessionària, en el que 
manifesta que el projecte s’adequa al planejament vigent amb la prescripció següent:  
 

- No es justifica que la nova nau de pintura estigui compresa dins de les alineacions 
definides en el plànol II.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable, i per tant caldrà que 
s’ajusti a l’ordenació vigent. 

 
Igualment, manifesta que s’han iniciat els tràmits per a una modificació puntual del POUM  que 
preveu, entre d’altres coses, una possible ampliació de la superfície de l’escar, la qual no es 
podrà dur a terme mentre no s’aprovi aquesta modificació puntual. No obstant, tot i que el 
projecte fa menció a aquesta previsió futura, desenvolupa, per a aquesta zona, l’ús d’espai 
polivalent per a usos social, el qual es compatible amb el planejament urbanístic actual.  
 
 
OBJECTE DE L’INFORME 
 
L’objecte del present informe és l’anàlisi de la documentació aportada per la societat Port 
Torredembarra SA i emetre informe al respecte dels següents punts: 
 

• Anàlisi de la documentació tècnica presentada i establiment de les prescripcions 
tècniques, si escau. 

• Valoració econòmica de les actuacions proposades. 
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• Establiment de la inversió obligada a realitzar per la concessió vigent. 
• Valoració de la nova inversió addicional que suposa una millora de l’eficàcia global i 

de la competitivitat de l’activitat desenvolupada.  
• Valoració del pla de gestió de l’actual conjunt d’usuaris i operador/explotadors de locals 

i model de renovacions. 
• Valoració de la qualitat de la gestió del titular concessional. 
• Valoració global de les actuacions. 

 
1.- ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PRESENTADA. 
 
En aquest apartat s’efectua l’anàlisi del contingut de la documentació tècnica presentada per 
l’entitat Port Torredembarra SA referent al pla d’inversions proposat als efectes de sol·licitar 
la pròrroga de la concessió per a la construcció i explotació del port de Torredembarra.  
 
Totes les actuacions en matèria d’inversió proposades per la societat Port Torredembarra SA 
venen recollides en el document tècnic presentat com “Projecte bàsic d’inversions per a la 
pròrroga de concessió del port de Torredembarra” signat pels Enginyers de Camins, Canals i 
Ports,  Sr. Oriol Garcia Arribas i Sr. Manuel Raventós i Rovira. 
 
El document presentat es centra en la descripció de les següents actuacions: 
 

- Millora de l’escar 
- Renovació de pantalans i molls 
- Renovació de les xarxes tècniques  
- Renovació de les edificacions  
- Actuacions a la benzinera  
- Urbanització  
- Aprofitament d’aigua freàtica, plaques solars i carregadors de vehicles elèctrics 
- Renovació senyalització marítima i equipaments portuaris.  

 
Millora de l’escar. 
 
Es preveu la millora de la totalitat de xarxes de serveis, l’adaptació de les xarxes de recollida 
d’aigües superficials i el compliment de la normativa contra incendis. 
 

 
Remodelació de l’escar. 

 
És important ressenyar que el projecte inclou la instal·lació d’una xarxa de recollida i gestió 
de les aigües d’escorrentia del varador per tal d’evitar abocaments accidentals de 
contaminants a la dàrsena del port, aspecte que millora la gestió ambiental de les operacions. 
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El projecte també preveu l’adquisició d’un nou travelift de 110 Tn millorant, d’aquesta forma, 
la capacitat de l’actual travelift de 50 Tn existent. A més es preveu l’adquisició d’un carro de 
varada per tal de millorar la capacitat operativa del varador. D’aquesta forma es pretén 
potenciar l’activitat del varador i generar major economia d’escala associada.  
 
El projecte també inclou l’enderroc de l’actual edifici de capitania i de la rotonda adjacent per 
tal de crear un espai polivalent destinat a la promoció d’activitats socials i esportives. La 
Capitania i els serveis centrals del port es traslladen al primer mòdul d’edificis de ribera.  
 
També es preveu la millora de les edificacions existents, en concret les instal·lacions de 
vestidors i tallers actuals i construcció d’una nau de pintura nova per tal d’evitar la dispersió 
de contaminants en el medi ambient. La ocupació de la nau de pintura proposada és de 384,33 
m² en planta baixa amb una alçada màxima de 6 metres. 
 
D’altra banda, destacar que es preveu la construcció d’una nova cubeta de travelift adossada 
a l’actual. No obstant aquesta nova cubeta de travelift es troba fora del domini concessional 
de Port Torredembarra SA i , per tant, no pot ser autoritzada en el context de la possible 
pròrroga del termini.    
 
Per últim, es preveu la instal·lació d’una xarxa contra incendis adaptada a la normativa tècnica 
vigent actualment per tal de millorar la seguretat enfront als riscos d’incendi.  
 
 
Renovació de pantalans i molls. 
 
Les actuacions de renovació consisteixen en la instal·lació de noves plaques d’alumini marí 
en els pantalans existents que actualment són de tipologia fixa amb plaques alveolars millorant 
tant la vida útil d’aquestes instal·lacions com la seguretat enfront col·lapse. Les noves plaques 
seran d’alumini de qualitat marina amb paviment sintètic d’imitació fusta.  
La modificació de la tipologia de pantalans permetrà dur a terme una modificació de la 
distribució de flota actual, eliminant alguns amarratges d’eslora petita i creant de nous entre 
12 i 20 metres d’eslora, aspecte que permet al port adequar la seva flota a les demandes 
actuals en el sector.  
 
Així mateix, aquestes plaques presenten unes avantatges addicionals com són la possibilitat 
de modificació de la posició de les cornamuses per anar adaptant la flota a les demandes del 
mercat i la possibilitat de reconvertir-les en flotants en cas necessari, aspecte important enfront 
nous escenaris de canvi climàtic.  
 
D’altra banda, es preveu la instal·lació de noves torretes telegestionades amb control 
individualitzat de consums d’aigua i energia elèctrica. Per últim es preveu la instal·lació de 
portes de tancament a l’inici dels pantalans.  
 

 
Placa d’alumini per pantalans i torreta de telegestió 
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Als següents quadres es mostra la distribució de flota existent actualment i la nova distribució 
de flota com a resultat de la nova ordenació:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            FLOTA ACTUAL       FLOTA PROPOSADA  
 
En la flota indicada als quadres anteriors no estan considerats els amarratges ubicats en el 
costat de ponent del moll de pesca per ubicar-se aquests fora del domini concessional.  
 
 
Renovació de les xarxes tècniques  
 
El projecte contempla la millora de la totalitat de xarxes tècniques existents per tal de garantir 
una gestió eficient de les mateixes.  
 
En quant a l’enllumenat, es preveu la renovació de la totalitat de la xarxa del port mantenint 
part dels bàculs existents però substituint totes les llumeneres per noves de tecnologia LED 
d’alta eficiència. Les torretes també disposaran d’il·luminació tipus LED.  
 
També es preveu la substitució i millora de la xarxa de subministrament d’aigua potable i la 
instal·lació d’una doble alimentació a l’escar per tal d’aprofitar el recurs hídric provinent d’un 
pou d’aprofitament freàtic existent al port.  
 
En quant a la xarxa elèctrica es preveu el trasllat de la ET ubicada al primer mòdul d’edificis 
comercial i la renovació de tota el cablejat.  
 
És important ressenyar que el projecte preveu la instal·lació d’una xarxa contra incendis amb 
hidrants, element de protecció que actualment no existeix a les instal·lacions.  
 
La proposta és completa amb una xarxa de recollida i tractament de les aigües brutes del 
varador i la millora de les xarxes de drenatge superficial, subministrament de gas i 
telecomunicacions.  
 
Renovació de les edificacions  
 
Actualment, el moll principal disposa de 5 grups d’edificis amb un grau d’ocupació baix i amb 
poca intensitat d’ús . Per tal de modernitzar les instal·lacions i millorar l’aprofitament del port 
es preveu: 
 

• L’enderroc dels dos edificis situats més a ponent, on al primer d’ells s’ubica capitania 
actualment.  

•  
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• La resta d’edificis es rehabilitaran incorporant ascensors per a la millora de 
l’accessibilitat i amb actuacions a les façanes i a l’interior per a dotar-los de major valor 
afegit. Es trasllada la capitania i els serveis centrals i administració al primer d’ells i es 
generaran nous espais de caire social. 

 

 
Estat final dels edificis. En vermell, perímetre de demolició dels edificis existents 

 
Amb l’actuació de renovació, la zona comercial edificada final serà de 2.813,41 m² 
 
Actuacions a la benzinera  
 
Es contempla la renovació de sortidors i la instal·lació de pèrgoles per a la protecció solar. 
Urbanització  
 
El projecte preveu una actuació important en millora de la urbanització del port per a garantir 
una millor integració amb el seu entorn i en especial amb la platja adjacent, el passeig marítim 
i la zona del roquer. L’actuació també preveu una millora de la mobilitat de la zona prioritzant 
els vianants per davant dels cotxes i reforçant els recorreguts amb elements d’accessibilitat 
per a persones amb mobilitat reduïda. Es poden resumir les actuacions en els següents punts: 
 

• Creació d’una nova plaça de connexió amb el passeig marítim i la platja a llevant del 
port eliminant l’actual rotonda. 

• Creació d’un passeig natural adossat al roquer per tal de millorar la integració amb 
l’entorn natural i crear un nou espai d’esbarjo per a la ciutadania. 

• Millora de la connectivitat interior del port en connexió amb la nova plaça i adaptant tot 
l’espai a persones amb mobilitat reduïda.  

• Nova arquitectura d’enllumenat públic de tecnologia LED per a potenciar l’ús dels nous 
espais públics generats i fomentar la dinamització de les activitats portuàries. 

 

 
Imatge renderitzada de la futura entrada al port des de la platja. 

 
Aprofitament d’aigua freàtica, plaques solars i carregadors de vehicles elèctrics 
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El projecte contempla l’aprofitament d’aigua freàtica mitjançant la construcció d’un pou amb  
dipòsit d’acumulació i xarxa de distribució per poder abastar les activitats que no requereixen 
aigua de boca reduint , d’aquest manera el consum del recurs hídric de la xarxa pública. 
 
D’altra banda es preveu instal·lar un cap fotovoltaic de 112 Kwp instal·lada i la instal·lació de 
3 carregadors de vehicles elèctrics. 
 
Renovació senyalització marítima i equipaments portuaris 
 
Es preveu la renovació de les balises d’acord amb la normativa tècnica de Puertos del Estado. 
 
2.- VALORACIÓ ECONÓMICA DE LES ACTUACIONS PROPOSADES. 
 
En aquest apartat s’identifica la valoració econòmica de les actuacions proposades pel Port 
de Torredembarra, S.A, identificant quin és el valor computable als efectes d’establiment del 
termini de la pròrroga i el valor a considerar als efectes de l’estudi econòmic financer. 
 
Amb aquesta finalitat, s’ha dut a terme una anàlisi detallat de cadascuna de les actuacions als 
efectes de discriminar quines actuacions responen a un nou interès per a l’administració 
portuària i quines responen a un concepte més vinculat a manteniment obligat del 
concessionari en el marc de la concessió atorgada el 09.11.1992.  
 
Tot i que el concessionari també aporta un anàlisi tècnic de la natura de les actuacions i 
quantifica ambdues tipologies d’inversió, aquesta Zona Portuària, un cop efectuades les 
tasques de revisió d’instal·lacions indicades a l’apartat d’antecedents, no comparteix el criteri 
indicat pel concessionari en els següents punts:  
 

1) Remodelació de l’escar.  
 
En aquesta actuació el concessionari preveu una nova cubeta del travelift de la zona 
de varada que s’ubica fora del domini concessional de Port Torredembarra SA, i, per 
tant, no es pot considerar a efectes de la possible prorroga ni es pot autoritzar la obra 
en el context legal de la mateixa. Així dons el valor d’aquesta actuació (224.689,78 €) 
no ha estat considerat al quadre resum d’inversions indicat en aquest apartat.  
 
Així mateix, el concessionari preveu una inversió de 427.843,33 € en paviments i 
qualifica aquesta inversió com d’interès per l’Administració. Tot i que és indubtable que 
una part important d’aquesta actuació suposa una millora del servei vinculat al reforç 
per al nou travelift i a l’ampliació de les àrees de varada, aquesta Zona Portuària 
considera que un 40% de l’actuació respon a un criteri més vinculat a reposició de 
paviments en tant en quan es manté la funcionalitat actual. En aquest cas s’ha 
considerat un import de reposició vinculat a aquesta actuació de 171.137,33 €.  

 
2) Renovació de pantalans i molls.  

 
En aquesta partida la concessionària preveu la substitució de les actuals plaques 
alveolars de formigó pretesat per noves d’alumini amb paviment sintètic imitació de 
fusta tot i que, d’acord amb la inspecció efectuada per aquesta Zona Portuària, els 
actuals es troben en bon estat de manteniment. De la inversió associada a les 
modificacions de les plaques del pantalà, la concessionària considera que un 70 % és 
inversió nova d’interès per a l’Administració i un 30% respon a un criteri més vinculat 
al concepte de reposició.  
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Cal assenyalar que, tot i que aquesta Zona Portuària considera que el canvi de la 
tipologia suposa una millora de la funcionalitat, de la qualitat dels serveis portuaris i de 
la capacitat d’adaptació de les instal·lacions a les demandes fluctuants del mercat, no 
és evident que suposi una millora en quant a la possibilitat d’adaptació de la instal·lació 
als efectes del canvi climàtic, tal i com defensa el concessionari, atès que per al seu 
aprofitament com a pantalans flotants caldria actuacions complementàries tals com 
retirada de piles i instal·lació de flotadors i sistemes de fondeig que comportarien 
inversions addicionals no previstes al projecte. En aquest sentit, i en tant en quant la 
funcionalitat principal del pantalà com element d’accés i amarratge de les 
embarcacions es manté respecte a la situació actual, es considera més acord amb la 
realitat la consideració del 70 % de la inversió en aquest concepte com a inversió de 
reposició i el 30 % restant com a inversió de millora d’interès per a l’Administració.   

 
El següent quadre mostra, de forma detallada i per actuacions, els imports associats a cada 
capítol diferenciant entre actuacions d’interès per a l’administració i actuacions d’inversió de 
reposició d’acord amb l’anàlisi efectuat i criteri d’aquesta Zona Portuària.  
 
 

 
 
 
Per tant, la inversió proposada d’interès per a l’Administració és de sis milions quatre-cents 
seixanta-un mil dos-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims d’euro (6.461.213,79 €). 
 
La inversió a considerar alhora d’avaluar la viabilitat de l’estudi econòmic financer és de nou 
milions cent cinquanta-vuit mil vuit-cents vuitanta-dos mil euros amb catorze  cèntims d’euro 
(9.158.882,14 €). D’acord amb la informació presentada per la societat Port Torredembarra 
SA, les anualitats amb les quals s’executarà aquesta inversió és la identificada al següent 
quadre:   
 

86.189,47

8.480.446,43

678.435,71

9.158.882,14

118.051,82

104.336,15

8.940,00

15.685,00

120.279,60

90.060,46

TOTAL INVERSIÓ

2.520.452,07

2.450.301,13

866.866,26

64.519,00

2.034.765,47

gestió projecte /enginyeria/arquitectura/avals (8%) 478.608,43 199.827,29

TOTAL INVERSIÓ (abans d'IVA) 6.461.213,79 2.697.668,36

120.279,60

16.369,98

15.666,36

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 5.982.605,36 2.497.841,07

15.685,00

8.940,00

0,00

64.519,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.690,48

70.523,11

EQUIPAMENTS PORTUARIS 

GESTIÓ DE RESIDUS 

SEGURETAT I SALUT 

INSTAL·LACIONS PLAQUES SOLARS 

2.051.606,00

1.087.259,20

433.433,13

0,00

2.034.765,47

CARREGADORS VEHICLES 

RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ MARÍTIMA 

CAPÍTOL 
INTERÉS PER A 

L'ADMINISTRACIÓ 
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 

REMODELACIÓ ESCAR 

RENOVACIÓ PANTALANS I MOLLS 

RENOVACIÓ EDIFICACIONS 

468.846,07

1.363.041,93

433.433,13

118.051,82

104.336,15

ACTUACIONS BENZINERA 

URBANITZACIÓ 

APROFITAMENT AIGUA FREÀTICA 
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3.- ESTABLIMENT DE LA INVERSIÓ OBLIGADA A REALITZAR PER PART DEL TITULAR 
CONCESSIONAL. 
 
Mitjançant escrit de data 02.11.2022 Ports de la Generalitat va sol·licitar informe a la Direcció 
General de Transports i Mobilitat en el qual es demanava informació sobre el valor de la 
inversió inicialment prevista en el títol concessional de Port Torredembarra, a efectes 
d’acreditar que compleix el requisit relatiu a que l’import de la nova inversió addicional ha de 
ser superior al 20 per cent del valor actualitzat de la prevista en el títol concessional.  
 
Mitjançant escrit de data 18.11.2022, la Direcció General de Transports i Mobilitat va 
respondre en els següents termes: 
 
“Per Acord de Govern de 9 de novembre de 1992 s’aprova definitivament el Projecte de port esportiu-
pesquer, en el terme municipal de Torredembarra i s’atorga la concessió per a la seva construcció i 
explotació per un termini de 30 anys a la societat “Port Marina Torredembarra SA”. 
 
La condició 13.7.e de l’Acord de Govern de 9 de novembre 1992 estableix que s’haurà de presentar 
abans de l’inici de les obres, a la DG de Qualitat ambiental, un projecte d’adequació paisatgística del 
nou port que contempli la integració dels elements constructius més impactants. 
 
El 29 de desembre de 1994, la Direcció General de Ports i Costes per delegació (ordre de 04.03.03, 
DOGC de 25.03.83) autoritza a Port Torredembarra S.A l’execució de les obres compreses en el 
“Projecte modificat núm. 2 del port esportiupesquer de Torredembarra” redactat per l’enginyer de 
camins, canals i ports, senyor Ramon Arandes i Renú el febrer de 1994, i visat el 6 de juny de 1994, al 
TM de Torredembarra, amb les mateixes condicions i prescripcions de la concessió inicial de 9 de 
novembre de 1992 i complementa amb unes prescripcions i la condició següent: 
 
“Les obres s’executaran d’acord amb el Projecte modificat núm. 2 del port esportiupesquer de 
Torredembarra” redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, senyor Ramon Arandes i Renú el 
febrer de 1994, i visat el 6 de juny de 1994.” 
 
La prescripció primera de la Resolució del 29 de desembre de 1994 va establir que s’haurà de presentar 
el Projecte d’integració paisatgística d’acord amb els termes de la declaració d’impacte ambiental i 
degudament concretitzat i pressupostat en el termini de 15 dies des de la la data de notificació d’aquesta 
Resolució. 
 

Concepte  Import  Any 1 (2023)  Any 2 (2024)  Any 3 (2025)

Remodelació de l 'Escar 2.520.452,07 € 1.650.323,50 € 870.128,57 € 0,00 €

Renovació Pantalans i  molls 2.450.301,13 € 0,00 € 1.987.338,17 € 462.962,96 €

Renovació edificacions 866.866,26 € 433.433,13 € 433.433,13 € 0,00 €

Actuacions en benzinera 64.519,00 € 0,00 € 64.519,00 € 0,00 €

Urbanització 2.034.765,47 € 2.034.765,47 € 0,00 € 0,00 €

Aprofitament aigua freàtica 118.051,82 € 0,00 € 118.051,82 € 0,00 €

Instal·lació plaques solars 104.336,15 € 0,00 € 104.336,15 € 0,00 €

Carregadors vehicles elèctrics 8.940,00 € 0,00 € 8.940,00 € 0,00 €

Renovació senyalització marítima 15.685,00 € 0,00 € 15.685,00 € 0,00 €

Equipaments portuaris 120.279,60 € 0,00 € 120.279,60 € 0,00 €

Gestió de residus 90.060,46 € 0,00 € 90.060,46 € 0,00 €

Seguretat i  salut 86.189,44 € 0,00 € 86.189,44 € 0,00 €

Total inversió 8.480.446,40 € 4.118.522,10 € 3.898.961,34 € 462.962,96 €

Gestió projecte (8%) 678.435,71 € 329.481,77 € 311.916,91 € 37.037,04 €

Total inversió i gestió 9.158.882,11 € 4.448.003,87 € 4.210.878,25 € 500.000,00 €
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El 20 de gener de 1995, té entrada en el Registre de Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques el Projecte d’integració al paisatge del port de Torredembarra, redactat per Ramon Arandes 
i Renú, i pels arquitectes Pilar Raso i Nadal i Antoni Millan i Gomez el desembre de 1994. 
 
El 5 de maig del 2000 es formalitza l’Acta de reconeixement de les obres corresponents al Projecte 
modificat núm. 2 del port esportiu-pesquer de Torredembarra. Aquest reconeixement es complementa 
el 7 de març de 2007 mitjançant la signatura de l’Acta complementària a la de reconeixement del port 
esportiu i pesquer de Torredembarra que comprova que les superfícies subjectes a cànon fixades en 
la Resolució de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient de data 15 de febrer de 
2006. 
 
En conclusió, d’acord amb la documentació que obra en els arxius d’aquesta Direcció General, 
s’informa que la inversió obligada a executar en compliment de la concessió atorgada per Acord de 
Govern de 9 de novembre de 1992 per a la construcció i explotació del port esportiu-pesquer de 
Torredembarra es correspon amb la del “Projecte modificat núm. 2 del port esportiu-pesquer de 
Torredembarra”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, senyor Ramon Arandes i Renú el 
febrer de 1994, i visat el 6 de juny de 1994 i autoritzat per la Direcció General de Ports i Costes el 29 
de desembre 1994. 
 
A aquesta inversió cal afegir la corresponent al “Projecte d’integració al paisatge del port de 
Torredembarra” que va presentar la concessionària en compliment de la condició 13.7 de l’Acord de 
Govern de 9 de novembre de 1992 i de la prescripció primera de la Resolució del 29 de desembre de 
1994. 
Els pressupostos corresponents a aquests projectes son els següents: 
 

a) Projecte modificat núm. 2 del port esportiu-pesquer de Torredembarra redactat per Ramon 
Arandes i Renú el febrer de 1994, i visat el 6 de juny de 1994: 
 
Pressupost d’adjudicació d’obra: 2.450.500.828 pts 
IVA 15%: 367.575.124 pts 
 
Pressupost d’execució per contracte: 2.818.075.953 pts (IVA 15% inclòs) 
 

b) Projecte d’integració al paisatge del port de Torredembarra, redactat per Ramon Arandes i 
Renú, i pels arquitectes Pilar Raso i Nadal i Antoni Millan i Gomez el desembre de 1994: 
 
Suma d’execució material: 92.873.756 pts 
19% de contracta( despeses generals i benefici industrial): 17.646.014 pts 
Suma: 110.519.163 pts 
16% IVA: 17.683.163 
 
Total: 128.202.932 pts 

 
En base a la documentació aportada per la Direcció General de Transports i Mobilitat el 
pressupost de les actuacions es resumeix en el següent quadre:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESETES EUROS 

15.391.670,12100.345.914,00 603.076,59 110.519.163,00 664.217,58 2.561.019.991,00PRESSUPOST EXECUCIÓ 
CONTRATA (SENSE IVA) 

2.177.264.573,00 13.085.309,05 172.890.341,00 1.039.066,90

TOTAL 

PESETES EUROS PESETES EUROS PESETES EUROS PESETES EUROS 

DÀRSENA ESPORTIVA  /       
OBRES D'ABRIC

DÀRSENA PESQUERA BY-PASS PROJECTE INTEGRACIÓ AL 
PAISATGE
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L’acta de reconeixement d’aquestes obres va ser signada en data 05.05.2000.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com es posa de manifest a l’Acta de Reconeixement, les obres corresponents al By-pass 
no van estat executades i, per tant, no han estat considerades a efectes d’establiment de la 
inversió necessària obligada a realitzar per part del titular concessional. Així mateix, la dàrsena 
pesquera, tot i estar executada pel titular concessional va ser lliurada a la Generalitat de 
Catalunya per a la seva explotació i per tant tampoc han estat considerades a efectes de 
l’establiment de la inversió mínima necessària per a la pròrroga d’acord amb la Llei 10/2019, 
de 23 de desembre, de ports i transport en aigües marítimes i continental.  
 
Així dons, la inversió inicial considerada ha estat la següent:  
 

 
 
A efectes d’actualització del valor de les inversions compromeses s’ha considerat la data de 
reconeixement de les actuacions, es a dir, el 05.05.2000. La taxa d’actualització a aplicar des 
d’aquesta data és, d’acord amb les dades del INE, del 73,5 % d’acord amb les dades del IPC 
de Catalunya.  
 
El valor actualitzat de les inversions efectuades és, per tant, de 23.855.428 €. La inversió 
mínima necessària per poder optar a la pròrroga d’acord al article 71 de la Llei 10/2019, de 23 
de desembre, de ports i transport en aigües marítimes i continental ha de ser superior al 20% 
del valor actualitzat de la inversió obligada a efectuar en el marc de la concessió. En aquest 
cas la inversió mínim necessària per poder optar a la pròrroga és de : 

PESETES EUROS 

2.287.783.736,00 13.749.526,63

TOTAL 

PESETES EUROS PESETES EUROS 

DÀRSENA ESPORTIVA  /       OBRES 
D'ABRIC

PROJECTE INTEGRACIÓ AL 
PAISATGE

PRESSUPOST EXECUCIÓ 
CONTRATA (SENSE IVA) 

2.177.264.573,00 13.085.309,05 110.519.163,00 664.217,58
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INVERSIÓ MÍNIMA = 23.855.428 € * 0.20 = 4.771.085,74 € 
 
Atès que la inversió d’interès rellevant per a l’Administració proposada per Port Torredembarra 
SA en la seva sol·licitud de pròrroga (6.461.213,79 €) és superior a la mínima identificada 
anteriorment, es conclou que es compleix aquest criteri necessari per poder optar a la mateixa. 
 
4.- VALORACIÓ DE LA NOVA INVERSIÓ ADDICIONAL QUE SUPOSA UNA MILLORA DE 
L’EFICÀCIA GLOBAL I DE LA COMPETITIVITAT DE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA 

 
A continuació, es procedeix a valorar tècnicament les inversions proposades d’acord amb el 
que preveu l’article 82.2.b) TRPEMM, analitzant quines inversions proposades són d’interès 
per a la millora de la productivitat, la eficiència energètica o la qualitat ambiental de les 
operacions portuàries o suposin la introducció de noves tecnologies o processos que 
incrementin la competitivitat de la instal·lació, és a dir, que la nova inversió addicional suposi 
una millora de l’eficàcia global i de la competitivitat de l’activitat desenvolupada.  
 
En aquest sentit s’ha efectuat l’anàlisi en base a les previsions del Pla de Ports de Catalunya 
Horitzó 2030 en tant en quant aquest instrument de política portuària es l’encarregat d’establir 
les línies estratègiques del sistema portuari català per a la millora de l’eficàcia global, la 
sostenibilitat i la competitivitat de tot el sistema en el seu conjunt.  
 
També s’analitza l’adequació de les actuacions proposades amb el planejament urbanístic del 
port i en concret a les previsions del Pla d’Ordenació Urbana Municipal del municipi de 
Torredembarra, atesa la inexistència de planificació específica portuària de la instal·lació.  
 
PLA D’ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI DE TORREDEMBARRA 
 
El POUM del municipi de Torredembarra va ser aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 07/11/2001 i acordada la seva publicació a efectes 
d’executivitat el 20/03/2002. L’esmentat instrument urbanístic preveu pautes d’ordenació del 
sistema portuari del port mitjançant l’article 66 de la normativa i la seva referència a l’annex 4 
de l’Equipament Esportiu i Equipament Portuari de Torredembarra. En aquest apartat s’avalua 
la compatibilitat de las actuacions previstes al projecte presentat per Port Torredembarra SA 
amb les previsions de l’esmentat instrument d’ordenació urbana.  
 
L’esmentat POUM preveu una divisió en diferents zones de l’àmbit portuari: equipament 
esportiu, equipament portuari, zona verda i vialitat i espais lliures. 
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A més identifica, dins de l’àmbit portuari diferents solars als que anomena illes, que son els 
espais susceptibles d’edificacions sota uns paràmetres urbanístics i uns usos definits. Al 
següent plànol s’identifiquen les diferents illes així com paràmetres edificatoris. 
 
 

 
 
 
Així, es pot veure que les illes 1,2,3 i 7 estan incloses en la zona d’equipament esportiu i que 
les illes 4,5 i 6 estan incloses en la zona d’equipament portuari si bé cal ressenyar que les illes 
5 i 6 pertanyen a la dàrsena pesquera i, per tant, no s’avaluen en aquest anàlisi per no se 
objecte d’aquest expedient. Tot seguit s’analitzen les diferents compatibilitats urbanístiques 
per illes:  
 
Illa 4. En aquest espai els paràmetres reguladors màxims previstos per la normativa son:  
 

- Sostre i ocupació en planta baixa: 1.350 m² 
- Alçada màxima PB + pis: 6 metres  

 
El projecte preveu una nau de pintura de 384,33 m² en planta baixa i uns tallers i banys de 
417,07 m². L’alçada màxima de la nau de pintura serà de 6 metres. Així dons podem dir que 
les edificacions previstes són compatibles amb les previsions del POUM. En quant als usos 
permesos són compatibles amb l’activitat de varador, marina seca i tallers previstes al 
projecte.  
 
Illa 1. En aquest espai els paràmetres reguladors màxims previstos per la normativa son:  
 

- Sostre i ocupació en planta baixa: 265 m² 
- Sostre i ocupació en planta primera: 148 m² 
- Alçada màxima PB + pis: 6 metres  
- Accessos coberts: 49 m² 
- Pèrgoles: 63 m² 

 
El projecte no especifica els paràmetres urbanístics d’aquesta edificació tot i que al no 
preveure una modificació de l’edifici respecte a les seves característiques actuals es pot 
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entendre que compleix amb les previsions indicades al POUM. No obstant el projecte 
constructiu haurà de comptar amb l’informe favorable de compatibilitat urbanística de 
l’Ajuntament de Torredembarra. En quant als usos permesos són compatibles amb l’activitat 
comercial i de restauració previstes al projecte.  
 
Illa 2. En aquest espai els paràmetres reguladors màxims previstos per la normativa són:  
 

- Sostre i ocupació en planta baixa: 3.010 m² 
- Sostre i ocupació en planta primera: 605 m² 
- Alçada màxima PB + pis: 6 metres  
- Accessos coberts: 243 m² 
- Pèrgoles: 948 m² 
- Terrassa coberta planta pis: 361 m² 

 
El projecte no especifica els paràmetres urbanístics de totes les edificacions incloses en 
aquesta illa tot i que al preveure part de l’enderroc dels edificis i no preveure de nous es 
considera que compleix amb les previsions indicades al POUM. De fet la edificabilitat prevista 
al projecte per a la illa 2 i la illa 1 en conjunt és inferior a la màxima prevista pel POUM per a 
la illa 2. No obstant, el projecte constructiu haurà de comptar amb l’informe favorable de 
compatibilitat urbanística de l’Ajuntament de Torredembarra per tal de corroborar tots i 
cadascun dels paràmetres urbanístics. En quant als usos permesos son compatibles amb 
l’activitat comercial i de restauració i administratius previstes al projecte.  
 
Illa 3. En aquesta illa el projecte no preveu cap tipus d’edificabilitat. En quant als usos 
permesos són compatibles amb activitats socials i escola de mar previstes al projecte. 
 
El projecte constructiu a presentar per Port Torredembarra haurà de disposar de l’informe 
favorable de compatibilitat urbanística de l’Ajuntament de Torredembarra.  
 
Illa 7. En aquesta illa el projecte no preveu cap tipus d’actuació.    
 
La proposta plantejada per Port Torredembarra SA en la seva sol·licitud de pròrroga és 
coherent i compatible amb les previsions del POUM de Torredembarra. 
 
Tal i com s’ha comentat a l’apartat d’antecedents, mitjançant escrit de data 03/11/2022 es va 
sol·licitar a l’Ajuntament de Torredembarra informe d’adequació al planejament urbanístic. 
Mitjançant informe emès per l’Arquitecta Municipal de data 25/11/2022, l’Ajuntament de 
Torredembarra informa que el projecte presentat és compatible amb el planejament vigent 
amb la prescripció següent, la qual s’incorpora a prescripció a les conclusions: 
              

- No es justifica que la nova nau de pintura estigui compresa dins de les alineacions 
definides en el plànol II.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable, i per tant caldrà que 
s’ajusti a l’ordenació vigent. 

 
Igualment es considera necessari afegir com a prescripció la següent:  
 

- El projecte s’haurà d’adequar a les previsions del POUM de Torredembarra i haurà de 
comptar amb l’informe de compatibilitat urbanística de l’Ajuntament de 
Torredembarra.  

 
 
 
 
 
 
 

 



   
  P

O
R

T
S

 D
E

 L
A

 G
E

N
E

R
A

LI
T

A
T

Doc.original signat per:
Enric Martinez Sastre
28/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/12/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0SPGYBUSZOJZWL0YSOYDUV3UDQ19INF1*
0SPGYBUSZOJZWL0YSOYDUV3UDQ19INF1

Data creació còpia:
02/12/2022 14:38:34

Pàgina 15 de 21

 

15 
 

PLA DE PORTS DE CATALUNYA HORITZÓ 2030 
 
L’objecte d’aquest apartat és l’avaluació de l’adequació de les inversions proposades a les 
previsions del Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 en tant en quant es tracta de 
l’instrument d’ordenació de la política portuària del govern.  
 
El Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 es va aprovar per Acord de Govern de 29 de 
desembre de 2020, estableix una sèrie de línies estratègiques en matèria de política portuària 
per als propers anys així com una sèrie d’actuacions i accions vinculades a cada línia 
estratègica. Les línies estratègiques del Pla de Ports de Catalunya són les següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest apartat analitzarem si les inversions proposades s’alineen amb actuacions en 
matèria de política portuària identificada pel Pla de Ports de Catalunya en les línies 
estratègiques. 
 
Les inversions de millora que acompanyen la sol·licitud de pròrroga presentada es poden 
agrupar de forma general en:  
 

• Millora de l’escar. 
• Renovació de pantalans i molls 
• Renovació de les edificacions  
• Urbanització  
• Aprofitament d’aigua freàtica, plaques solars i carregadors de vehicles elèctrics 

 
Millora de l’escar. 
 
Aquesta actuació, tal i com s’ha descrit anteriorment, té com objecte potenciar l’activitat del 
varador tot millorant la qualitat dels serveis, la sostenibilitat ambiental de les operacions i la 
seguretat de l’activitat.  
 
Aquesta actuació es pot emmarcar dins d’alguns dels objectius identificats pel Pla de Ports de 
Catalunya Horitzó 2030. Entre d’altres, es poden emmarcar en els següents objectius: 
 

1) Sostenibilitat econòmica:  
 

• Fomentar la competitivitat dels ports. L’actuació persegueix diversificar i ampliar la 
oferta de serveis amb la millora dels espais del varador i captar nous mercats amb un 
travelift de major capacitat i una nau de pintura. 
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• Vetllar per la seguretat, l’operativitat i la funcionalitat de les infraestructures. Amb la 
incorporació d’un nou travelift i un carro de varada es pretén optimitzar la utilització de 
la explanada de varada 

 
2) Sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic: 
 
• Gestionar de forma sostenible els recursos naturals. L’actuació preveu una 

optimització del consum d’aigua mitjançant la implantació d’una doble xarxa 
d’abastament d’aigua, una de les quals es destinarà a subministrar aigua provinent 
d’un aqüífer propè a les torretes del varador per a activitat industrial no vinculada al 
consum humà. Així mateix es preveu la instal·lació d’una nova nau de pintura per tal 
d’evitar emetre contaminants a l’atmosfera.  

• Garantir la qualitat de les aigües i prevenir-ne, minimitzar-ne i corregir-ne totes formes 
de contaminació. L’actuació preveu la implantació d’una xarxa de recollida i tractament 
de les aigües d’escorrentia provinents de la esplanada del varador per tal de millorar 
la qualitat de les aigües portuàries i prevenir la seva contaminació. 

 
3) Actuacions vinculades al sector nàutic/esportiu: 

 
• Donar resposta a la demanda de grans eslores. Amb aquesta actuació es preveu 

millorar la qualitat dels serveis de varador oferts al sector d’eslores grans amb la 
incorporació d’un nou travelift de més capacitat, un carro de varada i una nau de pintura 

• Establir mesures i condicions de seguretat. Es preveu la instal·lació d’una xarxa contra 
incendis al varador per millorar la seva seguretat contra incendis.  

 
4) Actuacions vinculades al sector tècnic: 

 
• Aconseguir una distribució equilibrada de l’oferta d’escars. Amb aquesta actuació es 

preveu poder donar cobertura de servei a tota la flota existent no tan sols al propi port 
sinó també a ports adjacents amb travelifts de capacitat inferior. 

• Fomentar zones d’hivernada. L’actuació pretén aprofitar i reactivar la esplanada del 
varador per a hivernada, millorant d’aquesta manera el grau d’utilització de l’espai.  

 
Renovació de pantalans i molls 
 
Tal i com s’ha explicat aquesta actuació persegueix per una banda la millora de la qualitat dels 
serveis oferts a les embarcacions i usuaris mitjançant el canvi de pantalans i l’adequació de 
la flota a la demanda actual en quant a eslores i manegues. Així mateix la incorporació de 
torretes de prepagament suposa una millora en la gestió ambiental de les operacions.  
 
Entre els objectius del Pla de Ports de Catalunya s’identifiquen, entre d’altres, els següents 
alineats amb aquesta actuació:  
 

1) Sostenibilitat econòmica:  
 

• Fomentar la competitivitat dels ports. L’actuació persegueix diversificar i ampliar la 
oferta d’amarradors per tal d’adaptar la oferta a la demanda del mercat i poder captar 
nous usuaris d’embarcacions de major eslora.  

• Vetllar per la seguretat, l’operativitat i la funcionalitat de les infraestructures. Amb la 
nova proposta d’ordenació de la flota es pretén optimitzar la utilització de la làmina 
d’aigua cercant un equilibri d’eslores que maximitzi la demanda. 
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2) Sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic: 
 
• Gestionar de forma sostenible els recursos naturals. L’actuació preveu una 

optimització del consum d’aigua i d’energia mitjançant la instal·lació de noves torretes 
telegestionables amb control de consums individualitzats. Així mateix les torretes 
disposen d’il·luminació de tecnologia LED d’alta eficiència per a la prevenció de la 
contaminació lumínica.  

 
3) Actuacions vinculades al sector nàutic/esportiu: 

 
• Donar resposta a la demanda de grans eslores. Amb aquesta actuació es preveu 

millorar la dotació d’amarratges d’eslora superior.   
 
Renovació de les edificacions  
 
Amb aquesta actuació Port Torredembarra persegueix millorar l’aprofitament de les 
edificacions que actualment presenten un grau d’ocupació baix per impulsar l’ocupació dels 
locals comercials i diversificar l’oferta. Així mateix pretén impulsar la creació de nous espais 
destinats a activitats socials com la de “Escola de Mar”. També es preveu l’adaptació de la 
totalitat dels edificis a la normativa d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Entre 
els objectius del Pla de Ports de Catalunya vinculats a aquesta actuació es poden identificar 
els següents:  
 

1) Sostenibilitat econòmica:  
 

• Fomentar la competitivitat dels ports. L’actuació persegueix redissenyar la oferta de 
locals comercials, reduint la part edificada i millorant el grau de qualitat del nous locals 
cercant l’atracció de noves activitats econòmiques de major valor afegit.  

• Vetllar per la seguretat, l’operativitat i la funcionalitat de les infraestructures. Amb la 
nova proposta d’ordenació d’edificacions es pretén optimitzar la utilització del espai de 
terra del port cercant una optimització de la utilització del mateix i equilibrant l’oferta 
dels diferents serveis portuaris.  

 
2) Sinergia port-territori: 
 
• Fomentar els ports catalans com a destinació turística. L’actuació cerca garantir una 

oferta de serveis de locals de valor afegit per potenciar l’atractiu turístic del port.  
• Generar sinergies socials i econòmiques amb el territori i amb el teixit empresarial. 

L’actuació preveu esdevenir un impuls per a la dinamització de l’activitat econòmica 
del port i del seu entorn. Així mateix es preeu la creació d’espais destinats a activitats 
socials com la de “Escola de Mar” per impulsar activitats i serveis vinculats a la vida 
social del municipi. 

 
3) Actuacions vinculades al sector nàutic/esportiu: 

 
• Promocionar els esports nàutics. Es preveu una “escola de mar” com a centre de 

formació i centre de promoció del sector nàutic.  
• Arribar a un públic més ampli. En aquest sentit l’actuació cerca una diversificació en 

l’oferta de serveis. També es preveu adaptar totes les instal·lacions a les necessitats 
de les persones usuàries, en especial persones amb mobilitat reduïda. 

 
4) Sector turístic:  

 
• Garantir una oferta equilibrada i diversificada d’usos terciaris als ports. Es pretén que 

la proposta suposi un desenvolupament sostenible i ordenat dels usos terciaris al port.  
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Urbanització. 
 
Aquesta actuació implica una reordenació completa dels espais de terra del port per tal de 
potenciar la connectivitat amb el passeig marítim del municipi, la connexió amb la platja de 
llevant i la creació de nous espais d’esbarjo per a la ciutadania.  
 
Aquesta actuació s’alinea amb els següents objectius del Pla de Ports de Catalunya:  
 

1) Sostenibilitat ambiental:  
 

• Contribuir a la conservació del patrimoni natural. L’actuació incorpora criteris 
d’integració paisatgística en el disseny de les diferents zones públiques com, per 
exemple, en el nou passeig creat al roquer del port.  

 
2) Sinergia port-territori: 
 
• Fomentar els ports catalans com a destinació turística. L’actuació suposa la creació de 

nous espais portuaris de qualitat oberts a la ciutadania que impliquen un millora dels 
serveis turístics oferts.  

• Generar demanda de serveis i d’espais portuaris. La actuació implica una promoció 
dels serveis i espais portuaris mitjançant la creació d’espais ciutadans de qualitat i de 
la millora de les connexions amb el passeig marítim i la platja. 

• Generar sinergies socials i econòmiques amb el territori i amb el teixit empresarial. 
L’actuació preveu esdevenir un impuls per a la dinamització dels espais i dels serveis 
per tal de que aquest es converteixi en un centre de referencia en la vida social del 
territori.  

 
3) Actuacions vinculades al sector nàutic/esportiu: 

 
• Promocionar els esports nàutics. Es preveu que l’actuació pugui esdevenir un reforç 

de la vinculació del port amb la destinació turística per potenciar el seu paper com a 
actiu.  

 
4) Sector turístic:  

 
• Fomentar la col·laboració entre el port i la destinació turística. La proposta de 

reordenació implica reforçar les sinergies entre les activitats del municipi i les activitats 
portuàries.  

 
Aprofitament d’aigua freàtica, plaques solars i carregadors de vehicles elèctrics 
 
Aquestes actuacions es troben vinculades principalment a la línia estratègica de sostenibilitat 
ambiental del Pla de Ports de Catalunya. En concret:  
 

1) Sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic:  
 

• Contribuir a la mitigació del canvi climàtic. En concret la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques suposen un impuls de les energies renovables i de baix impacte 
ambiental així com ajuden a la mitigació de les emissions de GEH del sistema portuari. 
Així mateix, la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics és una mesura de 
foment de la mobilitat sostenible.  

• Gestionar de forma sostenible els recursos naturals. L’actuació preveu una 
optimització del consum d’aigua mitjançant la implantació d’una xarxa d’abastament 
d’aigua provinent d’una font freàtica propera per a usos portuaris no aptes per al 
consum humà.  
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CONCLUSIÓ 
 
Analitzades la compatibilitat de les actuacions proposades en la sol·licitud de pròrroga per 
Port Torredembarra SA amb els diferents instruments de planificació portuària, es conclou que 
aquestes son compatibles amb les previsions del POUM del municipi de Torredembarra i 
s’alineen amb les línies estratègiques indicades al Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 
com a eixos estratègics de millora de l’eficàcia global, la sostenibilitat i la competitivitat de tot 
el sistema en el seu conjunt.  
 
Així dons i d’acord amb tot l’exposat s’informa favorablement l’interès per a l’Administració 
portuària de les inversions proposades per Port Torredembarra SA que acompanyen la 
sol·licitud de pròrroga en tant en quant aquestes suposen una millora de l’eficàcia global i de 
la competitivitat de l’activitat portuària.  
 
5.- VALORACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ACTUAL CONJUNT D’USUARIS I 
OPERADORS/EXPLOTADORS DE LOCALS. 
 
La sol·licitud presentada per la societat Port Torredembarra SA s’acompanya del document 
Pla de gestió del conjunt d’usuaris i operadors del port on s’explica la proposta futura de gestió 
del port.   
 
En aquest document Port Torredembarra SA, com a futur responsable de la gestió del port, 
manifesta la seva política front la continuïtat dels actuals titulars de cessions de dret d’ús que 
així ho desitgin així com dels arrendataris. 
 
Com a principis bàsics del pla de gestió proposat el concessionari preveu:  
 

- Optimització de les explotacions, de l’ocupació de la làmina d’aigua i de la utilització 
del port. 

- La  gestió  en  aquest  nou  període  ha  de  permetre  que  el  teixit  actual  d’usuaris  
i operadors  del  port puguin continuar al port i millorar en els serveis que ofereixen. 

- Control  sobre  les  diferents  explotacions portuàries  i  sobre  els  diferents  operadors,  
de  forma  que  es  pugi  garantir  el compliment del Reglament d’explotació i policia 
del port i el compliment de les bones pràctiques,  tant  de  convivència  com 
ambientals. Per aquest motiu es prioritzarà la comercialització  dels  diferents  espais  
en  la  modalitat  de  lloguer,  adaptant  la  seva durada a les necessitats de cada 
operador o negoci. 

- Incentivar  la  inversió  dels  operadors  en  els  seus  locals  o  espais  de  treball, 
implementant, si cal, incentius en formes de bonificacions econòmiques. 

- Elevar la qualitat dels serveis prestats al port.  
 

En relació al Pla de gestió de l’actual conjunt d’usuaris i operadors del port, cal tenir present 
que s’haurà de garantir la possibilitat de subscripció de nous contractes als actuals titulars de 
drets d’elements portuaris que siguin respectuosos amb el port, amb la resta d’usuaris i amb 
la comunitat portuària del port, i que estiguin al corrent de les seves obligacions amb la 
concessionària, així com les condicions objectives de les modalitats que es plantegin per 
aquests nous contractes. En aquest sentit, el Pla de gestió presentat es pot considerar 
compatible amb la normativa portuària en un escenari de pròrroga amb una sèrie 
d’observacions que s’han incorporat en l’acord. 

 
Al respecte, caldrà tenir present que els contractes que es concerten entre la concessionària 
i altres persones físiques o jurídiques i que tenen per objecte la cessió temporal de l’ús i gaudi 
d’elements portuaris no reservats a l’ús públic tarifat es regeixen pel dret privat pel que fa a 
les relacions entre les parts contractuals, d’acord amb el que disposa l’article 104 de l’actual 
Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 
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Així mateix, fer palès que les cessions temporals no alteren en cap cas la responsabilitat única 
del titular concessional davant l’administració portuària i és el gestor portuari qui formalitzarà 
els contractes amb les parts interessades en règim de dret privat i qui ha de comunicar als 
usuaris les condicions d’ús i d’ocupació, amb subjecció a la normativa vigent en matèria 
portuària i al títol habilitant.  
 
Per últim, en relació a l’activitat dels locals comercials cap local es podrà destinar o explotar 
les activitats musicals següents: bar musical, discoteques, sala de ball, sala de festes amb 
espectacle i cafè teatre i cafè concert.  
 
 
6.- VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE LA GESTIÓ DEL TITULAR CONCESSIONAL 
(ART.71.5 LPTAMC)  
 
Mitjançant escrit de data 02.11.2022 Ports de la Generalitat va sol·licitar informe a la Direcció 
General de Transports i Mobilitat en el qual es demanava la valoració i informació que es 
consideri d'interès o rellevant respecte la qualitat de la gestió del titular concessional, 
especialment pel que fa a l’existència de sancions per infracció greu. 
 
Mitjançant escrit de data 18.11.2022, la Direcció General de Transports i Mobilitat va 
respondre en els següents termes: 
 
“Comprovats els arxius de la Direcció General de Transports i Mobilitat, no consta cap 
expedient sancionador incoat a la societat concessionària del port de Torredembarra, PORT 
TORREDEMBARRA SA. 
 
Pel que fa a informació d’interès o rellevant es posa de manifest l’existència de certa 
conflictivitat amb l’activitat dels locals comercials d’oci nocturn situats en el port entre els anys 
2002 i 2008. 
 
L’any 2005 es va aprovar el vigent Reglament particular d’explotació i policia del port de 
Torredembarra que, en el seu article 44è estableix que, “cap local es podrà destinar o explotar 
les activitats musicals següents: bar musical, discoteques, sala de ball, sala de festes amb 
espectacle i cafè teatre i cafè concert”. Tanmateix en 2005 ja s’havien atorgat contractes de 
cessió i llicències per aquestes activitats.” 
 
Atès l’anterior s’informa favorablement la qualitat de la gestió de Port Torredembarra SA als 
efectes de la valoració establerta en l’article 71.5 de la Llei 10/2019 de ports i transport en 
aigües marítimes i continentals.  
 
7.- VALORACIÓ GLOBAL DE LES ACTUACIONS  
 
El conjunt d’actuacions proposades per Port Torredembarra SA es consideren positives per a 
la millora de les instal·lacions, de la seva explotació i de la seva sostenibilitat.  
 
Totes les actuacions proposades i considerades com a inversió rellevant d’interès per a 
l’Administració s’emmarquen dins de les previsions del POUM de Torredembarra i s’alineen 
amb objectius estratègics del Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030.  
No obstant es considera necessari proposar les següents prescripcions:  
 

- El projecte s’haurà d’adequar a les previsions del POUM de Torredembarra i haurà de 
comptar amb l’informe de compatibilitat urbanística de l’Ajuntament de 
Torredembarra. 
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- No es justifica que la nova nau de pintura estigui compresa dins de les alineacions 
definides en el plànol II.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable, i per tant caldrà que 
s’ajusti a l’ordenació vigent. 

- S’haurà d’aportar per a l’aprovació del projecte constructiu el Pla d’autoprotecció de 
les instal·lacions indicant mitjans disponibles.  

- S’haurà de presentar per a l’aprovació del projecte constructiu un Pla de Gestió de 
residus indicant mitjans per a la seva recollida i tractament.  

- Cada 5 anys es presentarà una Memòria d’actuacions preventives i correctives. 
Aquesta memòria s’haurà de presentar a Ports de la Generalitat per a la seva valoració 
i conformitat. 

- En quant a la proposta de construcció d’una nova cubeta per al travelift prevista al 
projecte presentat, aquesta s’ubica fora del domini concessional de Port 
Torredembarra SA i dins de la dàrsena pesquera i per tant no es pot autoritzar en el 
marc d’aquest expedient de pròrroga.  

- En la totalitat de documents tècnics presentats en el marc de l’expedient de pròrroga 
s’incorporen els amarres del costat de ponent del moll que separa les dàrsenes 
pesquera i esportiva com a unitat d’explotació en el marc de la concessió. Aquest 
espai s’ubica fora del domini concessional de Port Torredembarra SA i dins de la 
dàrsena pesquera i per tant no es pot autoritzar en el marc d’aquest expedient de 
pròrroga. En cas d’estar interessat en la explotació d’aquests amarratge esportius, 
Port Torredembarra SA haurà de sol·licitar el corresponent títol habilitant independent 
de la concessió objecte d’aquest expedient de pròrroga.  

- Port Torredembarra SA ha d’esmenar les següents deficiències detectades en matèria 
de manteniment d’instal·lacions: 
 

• Afectacions puntuals d’oxidació en els elements metàl·lics de tancament de la 
zona de varador, algunes portes metàl·liques dels pallols i la porta corredera 
d’accés al dic.  

• Algunes zones del paviment asfàltic del moll de llevant presenten un cert grau 
de degradació superficial i requereixen actuacions puntuals de reposició.  

• 3 incidències puntuals detectades en la inspecció subaquàtica de les 
infraestructures: 

 
- Incidència nº1: descalç de moll de 3 metres de llarg x 0,40 metres 

d’alçada i 1 metre de profunditat (amarratge núm. 4010) 
- Incidència nº2: descalç del moll de 5 metres de llarg x 0,80 metres 

d’alçada i 1,5 metres de profunditat (amarratge núm. 9001) 
- Incidència nº3: esquerda entre blocs de 3 metres d’alçada x 0,20 metres 

de llarg i profunditat 
 

- El conjunt d’elements de la instal·lació fotovoltaica haurà de complir amb l’establert a 
la normativa sectorial. 

- S’efectuaran càlculs de resistència estructural dels elements de fixació de les plaques 
solars en la coberta del nou edifici. 

 
Aquesta es la valoració que s’efectua als efectes escaients. 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Enric Martínez Sastre 
Director de la Zona Portuària Sud  
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