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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE FOMENT
629 Ordre FOM/36/2014, de 10 de gener, per la qual es determinen les dades que 

s’han d’incloure en el Registre general d’empreses prestadores de serveis 
portuaris de Ports de l’Estat i en els registres d’empreses prestadores de 
serveis portuaris de les autoritats portuàries i es regula el procediment per a la 
seva inscripció.

El text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, a l’article 120 crea a cada autoritat portuària un 
registre d’empreses prestadores de serveis portuaris als ports que gestiona i, a Ports de 
l’Estat, el Registre general d’empreses prestadores de serveis portuaris.

L’apartat 3 de l’article esmentat estableix que «per ordre del Ministeri de Foment s’han 
de determinar les dades que s’han d’incloure en el Registre general i en els registres de 
cada autoritat portuària, així com el procediment d’inscripció».

La present norma és necessària perquè es faci efectiva la previsió legal esmentada, 
la finalitat de la qual és determinar les dades que ha de contenir la base de dades i a 
través de la qual es poden conèixer les empreses prestadores dels diversos serveis 
portuaris en un port d’interès general determinat.

Aquesta disposició s’ha sotmès a l’audiència prèvia de les associacions empresarials 
més representatives de les empreses prestadores de serveis portuaris amb una presència 
més gran en els ports d’interès general i s’han estat escoltat les autoritats portuàries.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte determinar les dades que s’han d’incloure en els 
registres d’empreses prestadores de serveis portuaris de les autoritats portuàries i en el 
Registre general d’empreses prestadores de serveis portuaris a Ports de l’Estat, així com 
el procediment d’inscripció.

Article 2. Estructura i contingut dels registres i la codificació.

1. Els registres d’empreses prestadores de serveis portuaris de les autoritats 
portuàries i el Registre general d’empreses prestadores de serveis portuaris de Ports de 
l’Estat es divideixen en tantes seccions com serveis portuaris consten a l’article 108.2 del 
text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, i es garanteix que la informació es pugui consultar per 
port i per cada servei portuari dels assenyalats a l’article esmentat.

2. Els assentaments dels registres s’han de fer d’acord amb la codificació descrita a 
l’annex I i el seu contingut és el que llista l’annex II, i es faculta l’organisme públic Ports de 
l’Estat per concretar les característiques tècniques de les especificacions dels camps 
informàtics dels registres.
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Article 3. Pràctica de la inscripció.

1. L’atorgament d’una llicència per a la prestació d’un servei portuari en un port 
d’interès general és condició necessària i suficient perquè es practiqui d’ofici per l’autoritat 
portuària corresponent la inscripció del prestador en el Registre d’empreses prestadores 
de serveis portuaris de l’organisme esmentat. Aquesta inscripció s’ha de practicar en un 
termini de 30 dies hàbils des que s’atorgui la llicència.

2. La inscripció en el Registre d’empreses prestadores de serveis portuaris s’ha de 
practicar amb les dades que contenen les llicències atorgades a les empreses prestadores 
esmentades.

3. La inscripció en el Registre general d’empreses prestadores de serveis portuaris 
s’ha de practicar d’ofici per Ports de l’Estat, a partir de la informació subministrada per les 
autoritats portuàries de les dades sobre les llicències atorgades i contingudes en els 
registres d’empreses prestadores de serveis portuaris respectius. Amb aquesta finalitat, 
les autoritats portuàries, en el termini de 30 dies hàbils següents a la data en què assentin 
aquestes inscripcions, han de remetre a Ports de l’Estat la informació inclosa a l’annex II 
sobre les empreses inscrites, així com les variacions que es produeixin a les dades, per a 
la seva correcta actualització.

Article 4. Accés als registres.

1. Els registres d’empreses prestadores de serveis portuaris de les autoritats 
portuàries i el Registre general d’empreses prestadores de serveis portuaris tenen 
caràcter públic i s’han de constituir com a bases de dades informatitzades.

2. L’accés públic als registres d’empreses prestadores de serveis portuaris de les 
autoritats portuàries i al Registre general d’empreses prestadores de serveis portuaris 
s’ha d’efectuar, preferentment, a través d’Internet, sense perjudici que s’hi pugui accedir 
de manera presencial, personant-se a la seu de l’autoritat portuària corresponent o de 
Ports de l’Estat. A aquest efecte, les autoritats portuàries i Ports de l’Estat han de publicar 
els registres en els portals d’Internet respectius.

3. D’acord amb el que estableix l’article 120.4 del text refós esmentat de la Llei de 
ports de l’Estat i de la marina mercant, en cap cas la inscripció en aquests registres es pot 
utilitzar com a avantatge per accedir a la prestació dels serveis portuaris, ni la seva 
absència com a causa d’exclusió.

Article 5. Cancel·lació de la inscripció.

La inscripció registral d’un prestador de serveis portuaris, l’ha de cancel·lar d’ofici 
l’autoritat portuària corresponent quan la seva llicència s’extingeixi per qualsevol de les 
causes que preveuen l’article 119 del text refós de La Llei de ports de l’Estat i de la marina 
mercant, els plecs de prescripcions particulars corresponents que emparen el seu 
atorgament o les mateixes llicències, i s’ha d’assentar en el seu registre en el termini de 
30 dies des que el seu consell d’administració l’acordi. Aquesta cancel·lació, l’han de 
comunicar les autoritats portuàries al Registre general d’empreses prestadores de serveis 
portuaris de Ports de l’Estat en el termini de 15 dies hàbils següents a la data en què 
s’assentin aquestes cancel·lacions en el registre d’empreses prestadores de serveis 
portuaris de les autoritats portuàries respectives.

Disposició addicional única. Clàusula de no-increment de recursos pressupostaris, ni de 
dotacions, ni despeses de personal.

Les mesures que conté aquesta Ordre no poden suposar un increment dels recursos 
pressupostaris ni de dotacions, retribucions o d’altres despeses de personal.
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Disposició transitòria única. Posada en funcionament dels registres.

Les autoritats portuàries i Ports de l’Estat han d’efectuar les inscripcions de les 
empreses amb llicències vigents en els registres respectius, i els han d’interconnectar 
telemàticament en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, 
data en què els registres esmentats han d’entrar en funcionament.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.20a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de ports d’interès general.

Disposició final segona. Entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 10 de gener de 2014.– La ministra de Foment, Ana Pastor Julián.

ANNEX I

Sistema de codificació de llicències

A. Regles per a l’assentament d’inscripcions, modificacions i cancel·lacions

1. Cada llicència s’ha d’inscriure identificant-la amb un codi de registre que ha de 
tenir el format: ap – pp – sp – nnnn de conformitat amb els valors de les taules que figuren 
en aquest annex.

a. ap: dos dígits per indicar l’autoritat portuària.
b. pp: dos dígits per indicar el port.
c. sp: dues lletres per indicar el servei portuari.
d. nnnn: quatre dígits per indicar el número de llicència. Ha de ser un comptador de 

llicències de cada autoritat portuària, sense tenir en compte ni l’any ni el tipus de llicència, 
de manera que els codis mai no es repeteixin.

2. No hi pot haver més d’un assentament amb el mateix codi de registre.
3. El codi de registre ha d’estar vinculat de forma directa i indissoluble al NIF de 

l’empresa a la qual correspon l’assentament.
4. Un canvi en el NIF d’un assentament, a causa d’una transmissió de llicència o 

qualsevol altre motiu, dóna lloc a un nou asentament amb un nou codi de registre.
5. Les modificacions d’altres dades diferents del NIF d’un assentament no donen 

lloc a un nou codi.
6. Les modificacions de dades de llicència s’han de reflectir en els registres afegint 

la nova dada al costat de la data en què va tenir efecte, i es conserven les dades anteriors 
com a històric.

7. Les renovacions de llicència no donen lloc a un nou codi. Donen lloc a la 
modificació de l’assentament corresponent afegint les dates d’inici i fi i el termini del nou 
període.

8. Les extincions de llicència, sigui quina sigui la causa, s’han de reflectir en els 
registres afegint aquesta dada (llicència extingida) i la data en què va tenir efecte, i s’han 
de conservar les dades anteriors com a històric.

9. És obligatori emplenar totes les dades que enumera l’annex II, excepte els núm. 7 
i 10 dels apartats de l’annex II.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 19  Dimecres 22 de gener de 2014  Secc. I. Pàg. 4

B. Intercanvi d’informació entre registres

El trasllat d’informació des dels registres de les autoritats portuàries al Registre 
general de Ports de l’Estat s’ha d’efectuar per mitjans telemàtics a través d’Internet/
Intranet, bé introduint les dades en el Registre general de manera manual mitjançant 
l’aplicació corresponent habilitada per Ports de l’Estat o bé mitjançant un procés 
automatitzat que permeti als registres interactuar entre si.

Ports de l’Estat, mitjançant una circular tècnica, ha d’establir les especificacions per al 
trasllat de la informació de manera automatitzada entre els registres de les autoritats 
portuàries i el Registre general de Ports de l’Estat.

Aquesta circular pot contenir condicions tècniques addicionals a les regles anteriors 
per facilitar l’homogeneïtat i la compatibilitat dels registres.

C. Taules de valors per als codis de registre

ap: dos dígits per indicar l’autoritat portuària.

Autoritats portuàries

Codi Nom

23 Autoritat Portuària d’A Coruña.
60 Autoritat Portuària d’Alacant.
51 Autoritat Portuària d’Almeria.
15 Autoritat Portuària d’Avilés.
40 Autoritat Portuària de Badia d’Algesires.
34 Autoritat Portuària de Badia de Cadis.
80 Autoritat Portuària de Balears.
72 Autoritat Portuària de Barcelona.
12 Autoritat Portuària de Bilbao.
57 Autoritat Portuària de Cartagena.
67 Autoritat Portuària de Castelló.
55 Autoritat Portuària de Ceuta.
20 Autoritat Portuària de Ferrol-San Cibrao.
14 Autoritat Portuària de Gijón.
30 Autoritat Portuària de Huelva.
90 Autoritat Portuària de Las Palmas.
50 Autoritat Portuària de Màlaga.
25 Autoritat Portuària de Marín i Ria de Pontevedra.
56 Autoritat Portuària de Melilla.
52 Autoritat Portuària de Motril.
11 Autoritat Portuària de Pasaia.
94 Autoritat Portuària de Santa Cruz de Tenerife.
13 Autoritat Portuària de Santander.
33 Autoritat Portuària de Sevilla.
71 Autoritat Portuària de Tarragona.
63 Autoritat Portuària de València.
26 Autoritat Portuària de Vigo.
24 Autoritat Portuària de Vilagarcía.
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pp: dos dígits per indicar el port.

Ports

Codi Port

23 A Coruña.
82 Alcúdia.
62 Alacant.
53 Almeria.
93 Arrecife.
15 Avilés.
42 Badia d’Algesires.
72 Barcelona.
00 Diversos ports de l’Autoritat Portuària.
12 Bilbao.
37 Cadis i la seva badia.
54 Carboneras.
57 Cartagena.
68 Castelló.
55 Ceuta.
83 Eivissa.
22 Ferrol i la seva ria.
64 Gandia.
14 Gijón-Musel.
89 Granadilla.
32 Huelva.
97 La Estaca.
84 La Savina.
91 Las Palmas.
96 Los Cristianos.
50 Màlaga.
85 Maó.
25 Marín i ria de Pontevedra.
56 Melilla.
52 Motril.
81 Palma.
11 Pasaia.
92 Puerto del Rosario.
66 Sagunt.
21 San Cibrao.
99 San Sebastián de la Gomera.
98 Santa Cruz de La Palma.
95 Santa Cruz de Tenerife.
13 Santander.
33 Sevilla i la seva ria.
41 Tarifa.
71 Tarragona.
65 València.
26 Vigo i la seva ria.
24 Vilagarcía de Arousa i la seva ria.

sp: dues lletres per indicar el servei portuari:

pr: practicatge.
re: remolc.
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am: amarratge i desamarratge.
ma: recepció de residus.
pa: passatge.
es: manipulació de mercaderies.

nnnn: quatre dígits per indicar el número de llicència; nombres correlatius.

ANNEX II

Informació a incloure en els registres d’empreses prestadores de serveis portuaris 
de les autoritats portuàries i en el Registre general d’empreses prestadores de 

serveis portuaris de Ports de l’Estat

Practicatge

1. Autoritat portuària.
2. Port o ports.
3. Codi del registre.
4. Nom i cognoms o raó social.
5. Número d’identificació fiscal.
6. Adreça, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
7. Identificació del representant legal.
8. Adreça a efecte de notificacions.
9. Grup empresarial segons l’article 42.1 del Codi de comerç.
10. Adreça web de contacte per a la sol·licitud del servei i les tarifes.
11. Tipus de llicència (G=Oberta a l’ús general; I=Integració de serveis; 

R=Restringida a EM/Terminal d’ús particular).
12. Àmbit geogràfic de la llicència.
13. Data d’atorgament de la llicència.
14. Data fi de la llicència.
15. Termini.
16. Estat de la llicència (hàbil/extingida).

Remolc

1. Autoritat portuària.
2. Port o ports.
3. Codi del registre.
4. Nom i cognoms o raó social.
5. Número d’identificació fiscal.
6. Adreça, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
7. Identificació del representant legal.
8. Adreça a efecte de notificacions.
9. Grup empresarial segons l’article 42.1 del Codi de comerç.
10. Adreça web de contacte per a la sol·licitud del servei i les tarifes.
11. Tipus de llicència (G=Oberta a l’ús general; I=Integració de serveis; 

R=Restringida a EM/Terminal d’ús particular).
12. Àmbit geogràfic de la llicència.
13. Data d’atorgament de la llicència.
14. Data fi de la llicència.
15. Termini.
16. Estat de la llicència (hàbil/extingida).

Amarratge

1. Autoritat portuària.
2. Port o ports.
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3. Codi del registre.
4. Nom i cognoms o raó social.
5. Número d’identificació fiscal.
6. Adreça, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
7. Identificació del representant legal.
8. Adreça a efecte de notificacions.
9. Grup empresarial segons l’article 42.1 del Codi de comerç.
10. Adreça web de contacte per a la sol·licitud del servei i les tarifes.
11. Tipus de llicència (G=Oberta a l’ús general; I=Integració de serveis; 

R=Restringida a EM/Terminal d’ús particular).
12. Àmbit geogràfic de la llicència.
13. Data d’atorgament de la llicència.
14. Data fi de la llicència.
15. Termini.
16. Estat de la llicència (hàbil/extingida).

Recepció de residus (MARPOL)

1. Autoritat portuària.
2. Port o ports.
3. Codi del registre.
4. Nom i cognoms o raó social.
5. Número d’identificació fiscal.
6. Adreça, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
7. Identificació del representant legal.
8. Adreça a efecte de notificacions.
9. Grup empresarial segons l’article 42.1 del Codi de comerç.
10. Adreça web de contacte per a la sol·licitud del servei i les tarifes.
11. Tipus de llicència (G=Oberta a l’ús general; R=Restringida a EM/Terminal d’ús 

particular).
12. Classe de residu (annex I; annex IV; annex V; annex VI).
13. Àmbit geogràfic de la llicència.
14. Data d’atorgament de la llicència.
15. Data fi de la llicència.
16. Termini.
17. Estat de la llicència (hàbil/extingida).

Passatge

1. Autoritat portuària.
2. Port o ports.
3. Codi del registre.
4. Nom i cognoms o raó social.
5. Número d’identificació fiscal.
6. Adreça, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
7. Identificació del representant legal.
8. Adreça a efecte de notificacions.
9. Grup empresarial segons l’article 42.1 del Codi de comerç.
10. Adreça web de contacte per a la sol·licitud del servei i les tarifes.
11. Tipus de llicència (G=Oberta a l’ús general; A=Autoprestació; R=Restringida a 

estació marítima d’ús particular).
12. Tipus de servei (P=Passatgers; E=Equipatges; V=Vehicles en règim de 

passatge).
13. Tipus de tràfic (T=Transport; C=Creuer).
14. Àmbit geogràfic de la llicència.
15. Data d’atorgament de la llicència.
16. Data fi de la llicència
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17. Termini.
18. Estat de la llicència (hàbil/extingida).

Manipulació de mercaderies

1. Autoritat portuària.
2. Port o ports.
3. Codi del registre.
4. Nom i cognoms o raó social.
5. Número d’identificació fiscal.
6. Adreça, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
7. Identificació del representant legal.
8. Adreça a efecte de notificacions.
9. Grup empresarial segons l’article 42.1 del Codi de comerç.
10. Adreça web de contacte per a la sol·licitud del servei i les tarifes.
11. Tipus de llicència (G=Oberta a l’ús general; A=Autoprestació; R=Restringida a 

terminal d’ús particular).
12. Tipus de tràfic (C=Contenidors; GR=Granels; G=General sense contenidors; 

V=Vehicles).
13. Àmbit geogràfic de la llicència.
14. Data d’atorgament de la llicència.
15. Data fi de la llicència.
16. Termini.
17. Estat de la llicència (hàbil/extingida).

Nota aclaridora:

Les dades 6, 7 i 8 es componen dels ítems següents:

6. Adreça, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
Aquestes dades han d’estar desglossades de la manera següent:

Carrer i número.
Població.
Codi postal.
Província.
Número de telèfon.
Número de fax.
Adreça de correu electrònic.

7. Identificació del representant legal.
Aquestes dades han d’estar desglossades de la manera següent:

Raó social.
NIF.

8. Adreça a efecte de notificacions.
Aquestes dades han d’estar desglossades de la manera següent:

Carrer i número.
Població.
Codi postal.
Província.
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