PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ D'UN NOU ABALISAMENT O MODIFICACIÓ DE
L'EXISTENT DINS DE LA ZONA DE SERVEI DEL PORT DE BARCELONA

La sol·licitud d'un nou abalisament o modificació de l'existent pot presentar-se per
particulars, organismes públics o privats o altres entitats davant l'Autoritat Portuària de
Barcelona, quan l'abalisament estigui relacionat amb l'aproximació, l'accés i/o l'abalisament
interior del Port de Barcelona o afecti a la seva zona de servei, incloent les instal·lacions en
règim de concessió o autorització.
Igualment es presentarà davant l'Autoritat Portuària de Barcelona quan l'abalisament que se
sol·licita correspongui a algun tipus d'obstrucció natural que limiti la navegació en alguna
zona.
La sol·licitud s'acompanyarà del projecte bàsic de la instal·lació per la qual se sol·licita
abalisament. El contingut mínim del projecte bàsic de la instal·lació a abalisar s'indica en
l'Annex I.
Una vegada rebuda la sol·licitud d'abalisament l'Autoritat Portuària la remetrà a Ports de
l'Estat que decidirà admetre-la a tràmit o rebutjar-la. En cas de rebutjar-la es motivaran les
causes.
Admesa a tràmit i si per raons de seguretat o urgència sigui necessari definir un abalisament
provisional Ports de l'Estat definirà aquest abalisament, que serà comunicat a l'interessat i a
l'Autoritat Portuària indicant el termini d'execució del mateix.
Acceptada la sol·licitud, l'Autoritat Portuària de Barcelona elaborarà una proposta
d'abalisament definitiu que sotmetrà al tràmit d'informació oficial establint un termini per a
les al·legacions d'acord amb la Llei 30/1992.
Els continguts mínims de la proposta d'abalisament i els destinataris del tràmit d'informació
oficial, s'indiquen en els Annexos II i III, respectivament.
Les al·legacions originals del tràmit d'informació formen part d'un expedient que serà remès
a Ports de l'Estat juntament amb un informe d'aquesta Autoritat Portuària sobre les
al·legacions rebudes.
Ports de l'Estat, a la vista de la proposta d'abalisament, les al·legacions rebudes i l'informe
de l'Autoritat Portuària, elaborarà una ponència per a la seva presentació davant la Comissió
de Fars.
La Comissió de Fars, debatrà la ponència i emetrà el preceptiu Dictamen, que aprovat, si
escau, pel President de Ports de l'Estat, es convertirà en Resolució, de la qual es donarà
trasllat, almenys, a l'interessat i a l'Autoritat Portuària. Aquesta resolució inclou el termini
d'execució de l'abalisament aprovat.

L'interessat, a la vista de la Resolució i només per a les ajudes a la navegació marítima de
nova construcció o que requereixin una modificació significativa, haurà d'elaborar un
projecte d'execució que haurà de remetre's, per a informe vinculant, a l'Autoritat Portuària.
Tant el projecte d'execució, com l'informe de l'Autoritat Portuària hauran de fer-se
prèviament a la seva construcció i posada en servei.
En l'Annex IV s'indica el contingut mínim del projecte d'execució.
Abans de la posada en servei d'una nova ajuda a la navegació marítima, l'interessat ho
comunicarà a l'Autoritat Portuària perquè aquesta realitzi una inspecció prèvia a l'entrada
en servei i verificar que s'han complert tots els aspectes del procediment i que la instal·lació
s'ajusta a l'establert.
Quan l'abalisament entri en servei, el responsable del mateix ho comunicarà al
Servicio Nacional de Coordinación de Radioavisos Náuticos Locales i Costeros
(SASEMAR), Instituto Hidrográfico de la Marina i Ports de l'Estat.

ANNEXOS
ANNEXO I: Documents mínims del projecte bàsic de la instal·lació a abalisar (a incloure en la
sol·licitud d'un abalisament)



Breu memòria justificativa de la necessitat. Si escau, indicació sobre el procés
constructiu i situació final.
Plànol fitat en format A3 o A4 on s’han de marcar, almenys tres (recomanable 4)
punts de referència pels quals es donaran les seves coordenades geogràfiques en
datum WGS84, amb precisió de mil·lèsimes de minut.

ANNEX II: Documents mínims de la proposta d'abalisament






Memòria justificativa de la necessitat i objecte de l'abalisament proposat
Reglamentació, normativa o recomanacions aplicables
Detall de les característiques tècniques de totes i cadascuna de l'ajudes a la
navegació que formen l'abalisament proposat.
Plànol fitat i amb batimetria, almenys orientativa, de l'abalisament proposat
Còpia d'una carta nàutica actualitzada i d'escala adequada, en la qual es representi
l'abalisament proposat en relació amb el seu entorn.

La proposta d'abalisament contindrà tots els senyals assignats a la instal·lació o zona
objecto de nou abalisament o modificació de l'existent, incloent tant les ajudes noves o
modificades com les quals no sofreixen alteració.

ANNEX III: Informació Oficial
El tràmit de consulta als organismes o entitats interessades es dirigirà a:
 El sol·licitant
 Capitania Marítima o Direcció general de la Marina Mercant
 Institut Hidrogràfic de la Marina
 Demarcació o servei de Costas o Direcció general de Costas
 Comunitat Autònoma, servei de Ports i/o Pesca
 Ajuntament/s afectat/s
 Confraria de Pescadors o Federació Nacional de Confraries de Pescadors
 Qualsevol altra entitat, que en cada cas concret, pugui considerar-se interessada.

ANNEX IV: Contingut mínim del Projecte d'execució






Memòria justificativa de la solució adoptada amb els annexos corresponents, entre
els quals hauran de figurar els càlculs de tots i cadascun dels elements que
constitueixin l'ajuda a la navegació necessària per complir les característiques
tècniques establertes, així com les normes i recomanacions aplicades.
Plànols que defineixin suficientment tant la instal·lació que es tracta d'abalisar com
les ajudes a la navegació que formen l'abalisament.
Prescripcions tècniques exigibles a les ajudes a la navegació necessàries, incloent la
seva instal·lació i manteniment.
Pressupost amb la valoració de les diferents unitats d'obra i partides més
significatives.

