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Recuperem el Port del Masnou 

Avanç projecte per a la reversió de les instal·lacions del Port Masnou cap a 
l’Ajuntament del Masnou un cop finalitzi l’actual concessió administrativa i 
transformar la gestió privada en un ens de gestió municipal. 

Introducció 

El Port del Masnou entrà en funcionament l’any 1975 i està concessionat a la societat 
Promociones Portuarias SA. El port va ser una iniciativa del Club Nàutic del Masnou, 
amb l’objectiu de donar recer a totes les embarcacions que en aquell moment es 
trobaven avarades a la platja. La concessió al Club Nàutic va ser atorgada per un 
període de 50 anys el 26 de maig de 1972. 
 
L’any 1994 el Port del Masnou va duplicar el nombre d’amarradors amb l’ampliació cap 
a l’Oest del port existent. Va incorporar una dàrsena pesquera, per a les embarcacions 
de pesca que fins aquell moment estaven a la cala a l’Oest del port.  Aquesta concessió 
fou atorgada per la Generalitat de Catalunya per un període de 30 anys el 22 d’abril de 
1991. La concessió finalitza, doncs, el 22 d’abril de 2021. 
 
El port esportiu és competència de la Direcció de Ports, Aeroports i Costes, mentre que 
la dàrsena de pesca correspon a Ports de la Generalitat. 

Descripció 

El port queda configurat per dues dàrsenes separades per l’antic dic de ponent. La 
superfície del port és de 201.549 m2, amb una superfície de mirall d’aigua de 114.402 
m2. Disposa d’una bocana de 70 metres d’amplada i amb un calat de 4 metres que 
presenta problemes d’aterrament a la bocana per la dinàmica del litoral. 
 
La zona destinada a la pesca es troba a l’extrem del contradic i està tutelada per Ports 
de la Generalitat; la resta del port acull embarcacions esportives, amb 1.078 
amarradors. 
 
Al port existeixen locals dedicats al lleure, tallers de manteniment i reparació així com 
magatzems i pallols i s’ofereixen diversos serveis per a les embarcacions com moll 
d’espera, rampa d’avarada, grua i dos pòrtics elevadors. 

Aportacions econòmiques: Taxes, impostos i exaccions 

Segons informació escrita facilitada per l’Ajuntament a petició del grup municipal 
socialista, l’empresa Promociones Portuarias SA ha realitzar entre els anys 2011 i 2015 
els següents pagaments: 
 

Exercici Exaccions IBI Pàrquing Total 

2011 88.920,10 € 68.643,05 € 70.457,45 € 228.020,60 € 

2012 91.620,60 € 77.931,04 € 68.596,09 € 238.147,73 € 

2013 91.620,20 € 75.507,35 € 57.154,38 € 224.281,93 € 

2014 91.620,60 € 75.507,35 € 54.134,32 € 221.262,27 € 

2015 91.620,60 € -1 29.775,55 €2 121.396,15 € 

TOTALS 455.402,10 € 297.588,79 € 280.117,79 € 1.033.108,68 € 
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Notes: 
1. El càlcul de l’IBI pel període 2015 era encara pendent de aprovació i no va 

ser possible incorporar-lo en el moment de la elaboració del document. 
2. El pagament dels ingressos del pàrquing és realitza semestralment i per 

aquest any es computa únicament el semestre liquidat en el moment de la 
elaboració del document que corresponia al 2n semestre de 2014. 

 
La primera visió que ens aporta els pagaments realitzats pel Port del Masnou a traves 
de la concessionària Promociones Portuarias SA superen el milió d’euros els darrers 
cinc anys, però un anàlisi més acurat ens obliga a fer les següents aportacions: 
 

1. Les exaccions corresponen als pagaments per concepte d’escombraries per 
amarra i establiment, concepte que abonen els usuaris de cadascun 
d’aquest espais i/o elements al tenir repercutit aquest import en el que 
paguen i, per tant, el Port Esportiu és un recaptador, pel que aquest ingrés 
no s'hauria de comptabilitzar com propi del Port, donat que, sigui qui sigui 
el titular de la instal·lació els usuaris l’abonarien igual. 

2. Els abonaments pel concepte de Pàrquing corresponen al 10% de la 
recaptació bruta del pàrquing, pel que si la suma total de les aportacions 
realitzades fins a la data pugen a 280.117,79 euros, es de suposar que 
l’import recaptat per Promociones Portuarias SA és de 2.801.177,9 euros el 
que suposaria un benefici brut per aquest concepte de 2.521.060,11 euros 
en aquests anys. 

 
Aquestes sumes, que corresponen a quantitat molt importants, no reflecteixen els 
imports ingressats pels conceptes de benzinera, amarraments, lloguers, terrasses, 
vigilància i altres pagaments que ingressa l’actual concessionària, a traves seu o 
d’altres empreses vinculades. 
 
Segons les dades recollides al Registre Mercantil de l’any 2013 la informació financera 
de la concessionària, en trets generals, ha estat la següent: 
 

 El nivell de beneficis reals sense amortitzacions (EBIT) és bona, el que garanteix 
la suficiència financera per a fer front els pagaments i deutes a curt termini. 

 La societat no te cap tipus d’incidències d’impagament ni a proveïdors ni 
creditors ni tampoc deutes amb l’administració pública. 

 El nivell d’endeutament és bo. 

 L’anàlisi del compte de resultats dona una pobre facturació tenint en compte la 
dimensió del Port Esportiu.  

 L’amortització declarada és molt elevada, el que llastra el compte de resultats. 
 
El que porta a la conclusió que estem davant una empresa rentable, amb una 
facturació per sota del que s’esperaria i amb una amortització que llastra els 
beneficis. Cal, però, fer una observació sobre aquests extrems, donat que si be l’apunt 
sobre la facturació es podria considerar especulatiu, el concepte de l’amortització és 
objectiu, real i tangible i que te data de caducitat: la fi de la concessió. 
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Condicions imposades per a la concessió 

Tal i com hem comentat anteriorment, la darrera concessió del port que va permetre 
l’ampliació data del 22 d’abril de 1991 per un període de trenta anys. Aquesta era 
subjecte a una sèrie de condicions d’obligat compliment de les que en detallarem les 
que considerem més interessants: 
 

 17.- Quan per venciment del termini de la concessió es produeixi la reversió, 
quedaran extingits automàticament els drets reals o personals que poguessin 
ostentar terceres persones sobre el domini públic ocupat i les obres i 
instal·lacions objecte de la reversió. 

 18.- Finalitzat el termini atorgat, revertiran a l’administració els terrenys, obres 
i instal·lacions objecte de la concessió. 

 19.- La zona de servei del port, per ser una unitat imprescindible per a la seva 
explotació, en finalitzar el termini de la concessió revertirà íntegrament a 
l’Administració encara que estigui constituïda, parcialment o totalment, per 
terrenys de propietat particular, (...) aquesta terrenys adquiriran la condició i 
caràcter d’ús i domini públic, sense que l’interessat tingui dret a cap 
indemnització. 

 
Per tant, queda possibilitada específicament la reversió envers l’administració al 
termini de la concessió. 

Interès general,  activitat econòmica i estratègia local 

El Port del Masnou és, sens dubte un dels motors de l’activitat econòmica local, a més 
de ser un espai especialment atractiu per a la promoció de la pràctica dels esports 
nàutics i del turisme del Masnou tot i que els seus beneficis directes i indirectes 
resulten excessivament pobres; és doncs, un element especialment estratègic per a 
masnovins i masnovines en el que caldria redefinir la seva funcionalitat i gestió des 
d’una perspectiva on primes l’interès general i l’estratègia local per sobre de l’interès 
particular. 
 
L’interès general es defineix com a contraposició a l’interès particular. Cal, doncs, que 
les administracions –màximes dipositàries  del concepte d’interès general- recuperem 
el protagonisme per fer-lo prevaldre, per reaccionar enfront de la imposició dels 
interessos particulars i aconseguir la millora del servei d’interès públic en la recerca de 
l’interès o be comú i que aquest puguem articular-lo com la voluntat col·lectiva de 
compartir entre tots aquest mes gran benefici o utilitat. 
 
L’activitat econòmica dels Port cal tractar-la des de tres vessants diferents: Serveis 
Nàutics propis, sector productiu i de restauració i turisme i promoció de la Vila. Els 
ports es configuren com a grans infraestructures de serveis generadores de riquesa 
que hauria de transcendir més enllà del perímetre del port, tot i que en el cas que ens 
ocupa, la seva actuació ha anat sempre d’esquenes al municipi, com una gran illa 
aliena totalment a la Vila amb algunes i poques excepcions, tot i cal reconèixer que la 
relació ha estat mantinguda des d’una total indiferència per l’administració local que 
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mai no ha participat ni de la gestió ni de l’establiment de directrius i menys de la 
pressa de decisions. 
 
L’estratègia local a aplicar sorgeix de les anteriors i ha de permetre, entre altres: 
 

 Valoritzar el Front de Mar com a gran actiu social, urbanístic, de lleure i 
d’activitats de la nostra Vila 

 Assegurar la integració port i ciutat i assimilar el port com un element mes 
de la trama urbana. 

 Potenciar la promoció econòmica i turística de la ciutat , la diversificació del 
teixit productiu i els nous sectors vinculats al mar i la generació d’ocupació, 
fent un port d’activitats, motor econòmic i turístic. 

 
En aquest sentit creiem que cal dotar d’una visió global els usos del Port, de forma 
que, per exemple, l’aparcament pugui ser utilitzat gratuïtament pels masnovins 
mentre que els que no ho siguin paguin un preu reduït amb un funcionament similar al 
de les zones taronges de la nostra Vila; o que els preus dels amarratges s’ajustin a la 
realitat econòmica i permetin rebaixar el seu cost i que, aquest, s’adeqüi als costos 
reals de forma que cada un d'ells repercuteixi les despeses que realitza en llum i aigua. 
 
També creiem imprescindible establir un acord amb el Club Nàutic del Masnou, motor 
de l’esport nàutic a la nostra Vila i que, mitjançant un conveni de col·laboració, podria 
encarregar-se de la gestió esportiva integral el que permetria, per exemple, establir en 
el local municipal buit un centre d’alt rendiment per tot tipus d’esports nàutics. Aquest 
acord hauria de contemplar la gratuïtat de cursos de formació per als alumnes de totes 
les escoles del Masnou per apropar-los a la pràctica esportiva nàutica. 

Per que creiem que cal reclamar la reversió? 

En l’actualitat, l’empresa concessionària te una relació vertical amb els usuaris i nul·la 
amb la ciutadania i molt pobre amb el municipi, amb un sistema que no funciona en 
tant que la ciutadania del Masnou i els usuaris no tenen prou veu, que de forma 
reiterada no s’atenen els seus drets i on l’organització es justifica a si mateixa, no 
innova, es sobrecarrega de costos i no presta serveis a preus raonables. 
 
L’Ajuntament del Masnou ha de gestionar aquest servei com si d’un servei públic es 
tractes, on els guanys reverteixin en el municipi alhora de garantir la prestació d’un 
servei atractiu i de qualitat als usuaris i que fomenti la practica dels esports de mar 
alhora que potenciï el turisme com a font de promoció econòmica de la Vila. Un port 
amb una completa oferta de serveis nàutics i complementaris que generin ocupació i 
un impacte socioeconòmic positiu tan pel Masnou com al seu entorn. Un port obert, 
integrat a la Vila i en el territori, compromès amb la sostenibilitat ambiental, 
socialment responsable i que fomenti la practica nàutica de lleure i on es pugui 
desenvolupar un centre d’alt rendiment nàutic (CAR) per aprofundir en el model d’èxit 
d’espots federats nàutics. 
 
La nostra proposta és sol·licitar la Generalitat que insti d’ofici o mitjançant proposta 
presentada per l’Ajuntament l’inici del procediment de reversió per part  de l’Estat i es 
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faci una cessió gratuïta a l’Ajuntament del Masnou per que es pugui implantar un 
model de gestió amb vocació pública liderat pel mateix l’Ajuntament sense voluntat 
d’obtenir benefici directe tenint en compte que les taxes per qualsevol tipus d’activitat 
haurien de suportar els costos de manteniment i inversió necessaris –com fins ara- 
sense que existís cap marge de benefici com passa a l’empresa privada. 

Proposta d’actuació 

El 21 d’abril de 2021 finalitza la concessió atorgada a la societat Promociones 
Portuarias SA. 
 
L’estricte regim dels bens de domini públic marítim-terrestre, faculta l’Administració 
Estatal a la recuperació d’aquests bens; i que s’articula a traves de l’anomenada 
reversió. 
 
Aquesta és procedent quan els bens del domini públic marítim-terrestre adscrits 
resultin necessaris per a l’activitat econòmica o l’interès general (d’acord amb el que 
preveuen en els articles 1311 i 1492 de la Constitució).  
 
Les reversions que procedeixin s’acordaran pel Consell de Ministres, a proposta del 
Ministeri de Medi ambient. Aquesta eina està regulada al Reglament General de 
Costes al seu article 109. 
 
A més, el lliurament de les instal·lacions ha de fer-se en perfecte estat, d’acord amb el 
que estableix l’article 149.33, moment en que, i d’acord amb l’article 150.14 revertiran 
a l’Administració de l’Estat de forma gratuïta i sense cap càrrega, totes les obres i 
instal·lacions i l’Administració podrà continuar amb l’explotació o us de les 
instal·lacions. 
 

                                                     
1 CE Artículo 131.1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las 
necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta 
y de la riqueza y su más justa distribución.  
2 CE Artículo 149.1. Competencias exclusivas del Estado  
3 RGC Artículo 149. Ejecución subsidiaria.  
1. Una vez haya transcurrido el plazo de vencimiento de la concesión, salvo en el caso de haberse optado por su 
mantenimiento, el titular retirará las obras e instalaciones en el plazo que le hubiera fijado la Administración. Este 
plazo no será superior a tres meses, salvo casos excepcionales debidamente justificados.  
2. De no haberse llevado a cabo por el titular la demolición, retirada o reparación de las instalaciones, o de que se 
haya realizado defectuosamente, una vez transcurrido el plazo correspondiente, la Administración ejecutará 
subsidiariamente los trabajos que no hubiera efectuado.  
3. En caso de haber optado por el mantenimiento el titular procederá a la reparación de las mismas en el plazo y 
condiciones que le hubiese indicado la Administración. Dicho plazo no podrá exceder de tres meses.  
4 Artículo 150. Explotación o utilización por la Administración de las obras e instalaciones revertidas. 
1. En el caso del apartado 3 del artículo anterior, en la fecha de extinción de la concesión revertirán a la 
Administración General del Estado gratuitamente y libres de cargas todas las obras e instalaciones. La 
Administración podrá continuar la explotación o utilización de las instalaciones, según se determina en el apartado 
siguiente (artículo 72.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).  
2. La continuación de la explotación o utilización de las instalaciones se llevará a cabo por cualquiera de los 
procedimientos de gestión establecidos en la legislación de Costas o en la legislación de Contratos del Sector 
Público.  
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Les condicions d’atorgament de la concessió establertes per la Generalitat de 
Catalunya5 estipulen clarament que al terminar aquesta es produirà la reversió i 
s’extingiran automàticament els drets reals o personals que poguessin ostentar 
terceres persones, incloent-hi la zona de servei del port, al formar una unitat 
imprescindible per a la seva explotació. Tanmateix estipula explícitament que de cap 
manera la reversió implica la cessió de l’empresa prevista a l’article 44 de la llei 8/1980 
de març. 
 
Tot i que l’actual empresa concessionària pugui optar a presentar una proposta de 
renovació de la concessió, un tret important a destacar és que, un cop finalitzada 
aquesta, les sol·licituds es valoraran per ordre d’utilitat pública, d’acord i com estableix 
l’article 155.16  del RGC, essent sens dubte, una demanda acordada des de 
l’administració en benefici de tots qui més possibilitats en te, d’acord amb el 
raonament realitzar a l’apartat anterior. 
 
En aquest sentit la legislació catalana vigent, la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de 
Catalunya, accepta la iniciativa pública per a l’explotació dels ports amb les més 
diverses formes de participació7, establint que el projecte que es presenti ha de 
mantenir un equilibri entre l’oferta i la demanda. 
 
També aquesta llei recull la possibilitat de realitzar la reserva de la gestió directa un 
cop finalitzi la concessió8, la qual podrà ser traspassada a qualsevol ens públic, com 
l’Ajuntament, donat que qualsevol ens públic pot explotar una instal·lació marítima9. 
 

                                                     
5 Plec de condicions generals i prescripcions per a la construcció i explotació de l’ampliació del port. Generalitat de 
Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General de Ports i Costes. Servei de Ports. 
22/04/1991 - Referència 91107PR09105 
6 Artículo 155. Preferencia en el otorgamiento de los títulos solicitados.  
1. En el otorgamiento de los títulos solicitados, tendrán preferencia las solicitudes que comporten mayor utilidad 
pública. Sólo en caso de identidad entre varias solicitudes se tendrá en cuenta la prioridad en la presentación. En el 
procedimiento de otorgamiento de títulos cuyas solicitudes se refieran a actividades de servicios, se respetarán los 
principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.  
2. Asimismo, deberá tenerse en cuenta la preferencia establecida en el artículo 146.3 de este reglamento. 
7 Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya. Article 38 . Iniciativa pública  
1. La Generalitat de Catalunya, d'acord amb els criteris del Pla de ports de Catalunya i el planejament urbanístic, pot 
construir i explotar els ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes objecte d'aquesta Llei, per ella mateixa 
mitjançant Ports de la Generalitat o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, en qualsevulla de les 
formes permeses per la llei.  
2. La Generalitat pot adoptar les més diverses formes de participació, promoció pública i foment en matèria 
portuària. 
3. La construcció de nous ports, dàrsenes o instal·lacions marítimes per la Generalitat i l'ampliació o la modificació 
dels existents, quan sigui rellevant i d'acord amb les característiques que es determinin per via reglamentària, 
requereix la realització del projecte constructiu corresponent i dels estudis tècnics exigits per l'article 41, la petició 
dels informes, el tràmit d'informació pública i la declaració d'impacte mediambiental a què fa referència aquesta 
Llei. Així mateix cal que en elaborar-se el projecte es justifiqui l'equilibri entre l'oferta i la demanda dels punts 
d'amarratge en els mateixos termes que estableix l'apartat 2 de l'article 40. 
8 Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya. Article 64.2. c) (...) L'Administració portuària pot permetre la 
continuïtat de la concessió si considera que el concessionari ofereix les garanties suficients per a la seva execució, 
llevat que l'Administració no se'n reservi la gestió directa. 
9 Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya. Article 69.2. Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, 
pot ésser titular d'una concessió administrativa per a la construcció i l'explotació d'una dàrsena o una instal·lació 
marítima. 
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La norma catalana, que també preveu la reversió10, estableix, al igual que la norma 
estatal, que el lliurament de les instal·lacions haurà de fer-se sense càrregues i en estat 
de conservació i funcionament adequats, el que suposa, de facto, la gratuïtat íntegra 
de les instal·lacions i el seu us des del primer dia sense  la necessitat d’haver de fer cap 
inversió. 
 
 
 
 

                                                     
10 Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya. Article 87. Reversió  
1. Un cop extingida la concessió, reverteixen a l'Administració els terrenys, les obres i les instal·lacions assenyalats al 
títol d'atorgament, que han d'ésser lliurats sense càrregues i en estat de conservació i de funcionament adequats. 
2. En extingir-se la concessió, l'Administració portuària pot acordar el manteniment o la retirada d'altres obres o 
instal·lacions autoritzades, no expressades al títol d'atorgament, que en el primer supòsit reverteixen en les 
mateixes condicions que les establertes per l'apartat 1. No obstant això, el concessionari pot retirar les instal·lacions 
que no figurin en el títol d'atorgament i que no estiguin unides a l'immoble. 
3. La retirada de les obres i les instal·lacions, i també la dels materials i els equips, es fa per compte del 
concessionari. Si aquesta no l'efectua en el termini i en les condicions establerts, l'ha de fer l'Administració a càrrec 
d’aquell. 

 


