
 
 

 

 

Dictamen 12/2020 sobre Proposta d’Acord pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya 

Horitzó 2030. 

 

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 23 

de novembre del 2020. 

 

El Projecte d’Acord té per objecte aprovar el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 que 

s’estructura en 11 capítols que aborden els aspectes següents: 

• Motius de la redacció del nou Pla de ports de Catalunya, les seves característiques principals, 

així com l’estructura i abast del Pla. També es descriu breument el sistema portuari català actual 

i les activitats de servei públic portuari. 

• Visió i missió del sistema portuari català; aquestes constitueixen les bases del Pla i han de 

marcar l’orientació estratègica a seguir durant l’horitzó previst.  

• Anàlisi estratègica, des de la perspectiva DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 

Oportunitats) de l’actual sistema portuari català, d'acord amb  les dades recopilades mitjançant 

indicadors de seguiment, enquestes i entrevistes; també s’inclou una prognosi estratègica de 

l’activitat futura i un recull de les principals tendències detectades en l’àmbit de la innovació. 

L’anàlisi estratègica realitzada permet prendre consciència de la situació actual i futura per tal 

d’adequar les directrius a la realitat del context del sistema portuari català, amb una anàlisi de 

governança del sistema i de benchmarking internacional sobre diferents models portuaris. 

• Objectius del Pla de ports de Catalunya, que han de permetre superar amb èxit els reptes del 

sistema portuari català. 

• Definició de les línies estratègiques a seguir per a la consecució dels objectius definits. Les 

línies estratègiques són la representació de les directrius generals del Pla, de les quals es deriva 

la necessitat de tota activitat futura. 

• Concreció de les accions a dur a terme tant en l’àmbit general de les línies estratègiques com 

per sectors portuaris. Així mateix, es defineixen uns indicadors de seguiment per permetre 

l’avaluació del grau d’assoliment de les actuacions plantejades. 

• Anàlisi de l’impacte econòmic i social de les línies estratègiques plantejades. 

• Criteris de sostenibilitat portuària que tota activitat futura haurà de garantir per tal d’assegurar 

la seva viabilitat en els diferents nivells i l’adequació amb l’orientació estratègica del sistema 

portuari català. 

• Descripció de les actualitzacions del model de governança i transparència així com el model 

d’innovació a integrar en el sistema portuari català. 

• Proposta de gestió dels riscos que poden afectar el sistema portuari català en l’horitzó 

temporal establert. 

• Calendari d’implementació, desenvolupament i revisió del Pla de ports 


