
 

        

 

 

ASSOCIACIÓ D’INDÚSTRIES, COMERÇ I SERVEIS NAUTICS 

Avgda. Reina Mª Cristina s/n 

08004 Barcelona   

Barcelona, 9 d’abril de 2020 

 

Benvolguts, 

Abans de tot, volem expressar el nostre suport davant aquesta situació, en la que el sector nàutic s’ha vist 
especialment perjudicat. 

Des del primer moment,  l’Autoritat Portuària ha concentrat tots els seus esforços en intentar donar resposta a 
aquesta gravíssima crisi i en reclamar davant les administracions competents els mecanismes necessaris per 
impedir la destrucció del teixit productiu al que servim i permetre la seva recuperació en el termini més breu 

possible.  

Així, en data 13 de març, i dintre de les competències que tenen atribuïdes les Autoritats Portuàries, van dictar 
una Resolució per la qual, de manera immediata, s’aplicaven entre d’altres, les següents mesures econòmiques 

d’impacte directe en els nostres clientes: 

- Mensualització de la taxa d’ocupació que s’aplica a totes les concessions de domini públic del Port de 
Barcelona 

- No aplicació de les penalitats previstes en els títols concessionals,  en aquells casos en que s’acreditin 
eventuals incompliments de l’activitat mínima compromesa imputables a la crisi del Covid-19 

De manera simultània, i en aplicació de la legislació aprovada per fer front la pandèmia, es van endegar les 

següents actuacions: 

- Aplaçaments de pagaments a sis mesos sense que es meritin interessos els tres primers, d’acord amb els 
requisits establerts al Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març,   pel qual s'adopten mesures urgents per 

respondre a l'impacte econòmic del Covid-19. 

- Aplicació immediata de l’article 33 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del CPVID-19 i que es materialitza de la següent 

manera: 

o El termini de pagament de les liquidacions emeses amb anterioritat a la vigència del RDL i no 
vençudes, s’amplia fins el dia 30 d’abril de 2020 



 

        

 

o Per a les liquidacions emeses a partir d'aquesta data, el termini de pagament s'estén fins al dia 20 
de maig de 2020, tret que el termini atorgat per la norma general sigui superior.  

A banda, es va activar el pagament a tots els nostres proveïdors de manera immediata sense esperar al 

venciment de les factures. 

No obstant però, i conscients que la situació que vivim exigeix accions més contundents, en vàries ocasions 
s’han adreçat a Ports de l’Estat formalment, urgint i reiterant la necessitat de tramitar les modificacions 
legislatives necessàries per permetre a les Autoritats Portuàries gestionar la seva pròpia realitat i aplicar altres 
mesures de més ampli calat, com aquestes que enumero: 

- Possibilitat d’atorgar ajornaments o fraccionaments de pagaments sense la meritació d’interessos i sense 

garanties 

- Possibilitat d’aplicar bonificacions a la taxa d’ocupació de qualsevol tipus de concessió portuària 

- Possibilitat d’aplicar de manera imminent coeficients correctors i bonificacions a les taxes d’utilització 

portuària 

Ens consta que aquestes propostes han estat ben acollides per Ports de l’Estat i s’està fent tot el possible per tal 
que pugui cristal·litzar la seva tramitació el més aviat possible. 

 

 

 

 

 


