
PROPOSTA D’ACORD DEL PSC DEL MASNOU PER 
CREAR UNA COMISSIÓ DE TREBALL ENCARREGADA 
D’ELABORAR UN PLA ESTRATEGIC PER RECLAMAR LA 
TITULARITAT DEL PORT ESPORTIU 
 

 
 
 
 

Pàgina 1 de 4 

Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 

(PSC-CP) 

 

El Masnou, a 29 de novembre de 2016 

 

D’acord amb el que disposa l’article 17, el Grup Municipal del PSC del Masnou presenta la 

següent Proposta d’Acord per crear una comissió de treball encarregada d’elaborar un pla 

estratègic per reclamar la titularitat del Port Esportiu. 

 

Part Expositiva 

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 ja 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. 

La concessió del port del 22 d’abril de 1991 està subjecte a una sèrie de condicions d’obligat 

compliment entre les que destaquen les clàusules: 

 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. 

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. 

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. 
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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 i 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 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. 

 

Des del PSC del Masnou entenem que cal dotar d’una visió global els usos del Port, de forma 

que, per exemple, l’aparcament pugui ser utilitzat tot o una bona part de forma gratuïta 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 i dels locals s’ajustin a 

la realitat econòmica i permetin ajustar els preus que actualment estan abonant per que 

s’adeqüi als costos reals de forma que cada un d'ells repercuteixi les despeses que realitza en 

llum, aigua i escombraries. 

Tanmateix 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 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. 

Com hem comentat anteriorment, 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. 
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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 131  i 149  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 149.3 , moment en que, i d’acord amb l’article 150.1 revertiran a 

l’Administració, de forma gratuïta i sense cap càrrega, totes les obres i instal·lacions i aquesta 

podrà continuar amb l’explotació o us de les mateixes. 

Les condicions d’atorgament de la concessió establertes per la Generalitat de Catalunya  

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 155.1   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 

participació, 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 concessió , la qual podrà ser traspassada a qualsevol ens públic, com l’Ajuntament, donat que 

qualsevol ens públic pot explotar una instal·lació marítima. 

La norma catalana, que també preveu la reversió , 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. 

Part Dispositiva 

Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC del Masnou proposa al plenari l’adopció dels 

següents acords: 

PRIMER: Crear en el termini màxim de tres mesos, una comissió de treball especial encarregada 

d’elaborar un pla estratègic per reclamar la titularitat del Port Esportiu que s’acompanyarà d’una 

proposta de memòria econòmica i que haurà de quedar enllestit en un any. 
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SEGON: Presentar el Pla Estratègic a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament en el termini de tres 

mesos des de la seva creació. 

TERCER: Publicar aquests acords pels conductes habituals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernest Suñé 

Portaveu Grup Municipal del PSC 

 


