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I." JUSTIFICCIO I OBJECTE DEL CONCURS

L Autoritat Portuaria de Tarragona convocara concurs public per a i'adjudlcacio de I'explotacio

d'una benzinera per a la venda de combustible/ I'esmentada benzihera que podra ser

d'autoservei o estar assitida per persona!/ ubicada a I'Eix Transversal del Port de Tarragona.

E! serve! es prestara mitjan<?ant I'atorgament de la corresponent concessio d'ocupacio de

domini public portuari/ d'acord amb el que s'estableix el Text refos de la llei de ports de Festat i

de la marina mercant (RDL 2/2011, de 5 de setembre)/ en el Capitol II/ Regim economic de la

utilitzacio del domlni public y de la prestacio dels serveis portuaris.

En I'explotacio de I'activitat compresa en I'objecte concessional s'haura de compilr amb el

seguent horari d'atencio al client que haura de ser corn a mmim de dilluns a divendres de 08:00

a 20:00 hores i e!s dissabtes de 08:00 hores a 14:00 hores.

Aquesta concessio en cap cas tindra caracter d'exdusivitat pel que fa a! desenvolupament

d'aquest tipus d activitats en el Port de Tarragona.

11.-msppsiaoNs APUCABLES i MARC LEGAL

La concessio i la licitacio es regiran pel present Plec de Bases i pel Plec de Condiciones. En tot ei

que no estigui previst en els anteriors documents/ s ajustara al Text refos de la !lei de ports de

I'estat I de la marina mercant (RDL 2/2010, de 5 de setembre).

Els terminis estabierts per dies en el present P!ec de Bases i el Plec de Condicions que regula el

desenvolupament de la Concessio, a excepdo de la previsio especffica en contrari/ s entendran

corn a dies habiis/ entenent-se prorrogat fins el dia seguent habil en el cas de que I ultim dia de

termini fos festiu o dissabte.

Ill,-DOCUMENTS CONSTRACTUALS

El present P!ec de Bases i Plec de Condiciones de la concessio d'ocupacio de domini public

portuari corresponent adquiriran caracter contractual, per la qual cosa hauran d'esser signals/

en prova de conformitat, per I'adjudicatari simultaniament am.b el corresponent contracte.



IV.-TERMINI

La concessio per a I'ocupacio de! domini public portuari objecte del present concurs queda

estabiert en un perfode de minim de dotze (12) anys.

V.- ESPAIS i INSTAL-IACIONS APORTADES PER L/AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA EN

REGIM DE CONCESSIO

LAutoritat Portuaria de Tarragona posa a disposicio les instal-ladons preexlstents d'una

benzinera/ que compren la zona de repostatge i espai tancat en les condicions i estat actuals.

Els licitadors podran visitar les instal-lacions a ft i efecte de millor coneixer I'inventari i estat de

les mateixes. L Autoritat Portuaria aportara els certificats de desgasificado i proves de pressio,

aixf corn de I estat del sol.

L'adjudicatari restara ob!igat a la perfecta conservacio de les instal-lacions/ aportades per

I'Autoritat Portuaria de Tarragona en cada cas/ amb el compromis d'haver d'abonar tots els

desperfectes que en ell s ocasioni durant !a seva explotacio o be a ia finalitzacio del termini de

la concessio corresponent.

VI.-TAXES

Les taxes anuals a satisfer a I'Autoritat Portuaria de Tarragona pel concessionari seran !es

seguents:

A. Taxa d'ocupado del domini public portuari

La taxa anual per ocupacio de terrenys/ d'obres E d'Jnstal-lacions s'obtindra per aplEcacio

del que s'estableix a la seccio 2a del capftol II del titol VII del Text refos de !a Llei de Ports

de FEstat i de !a Marina Mercant (RDL 2/2011, de 5 de setembre)/ modificat per la Llei

22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per a I'any 2014, article

89, i per a I any 2014 sera/ en la proporcio que correspongui/ del sis i mig per cent (6/5 %)

dels valors dels terrenys i del valor de les instaMacions i del cent per cent (100%) de la

depreciacio de les instal-ladons.

La superficie total a concessionar aproximada i pendent del corresponent replantejament



ascendeix a 1.500 m2/ en I'Eix Transversal del Port de Tarragona.

La valoracio dels terrenys de la zona II per I'any 2015 es de: 38/33 €/m2.

En consequencla la quota aproximada de la taxa d'ocupado vigent per I'any 2015 sera de:

33.494,99 €/any segons el segtient desg!ossament:

Terreny Zona II

Instal'lado

Depreciacio

Superfi'de

1.500,00

€/m2

38,33

Valor
Instal-lacio

258.763,50

258.763,50

Anys

20

Total

57.495,0,0

. 258.763,50

12.938,18

%

6-5_

6,5

100
TAXA D'OCUPACIO

TOTAL

3.737,18

16.819,63

12.938,18

33.494,99

B. Taxa d'activitat

La taxa anual d'activitat de! domini public queda estab!erta en 0/01 € per repostatge

efectuat

Per tal de garantir una expiotacio raonable del domini public atorgat/ el concessionari'

s'obliga a realitzar un volum mmim de 200 repostatges al mes.

Per tai de garantir I'adequada explotacio del domini public portuari/ aquesta taxa esta

subjecte als limits que establelx 1'artide 188 del Text refos de la Llei de Ports de I'Estat i de

la Marina Mercant (RDL 2/2011, de 5 de setembre); espedalment resultara apilcabie corn a

!imit mfnim de la quota fntegra anualde la taxa d activitat, ei 20% de la quota Ifquida anuai

de la taxa d'ocupacio corresponent al valors deis ter.renys.

Totes aquestes taxes s'abonaran a I'Autoritat Portuaria de Tarragona per semestres

avan^ats i s'actualitzaran anualment d'acord amb la Condido final segona de !a Llei 9/2013,

de 20 de desembre/ de control del deute comerdal en e! sector public.

En els valors de les taxes esmentades no estan incloses !es quotes de Hmpost sobre el

Valor Afegit (IVA) i s/han d'aplicar ais esmentats valors conforme els tipus impositius

vigents en cada moment.



Independentment del fet que el pagament de les taxes es troba garantit per la fian^a o

aval, I Autoritat Portuaria podra utiiitzar per a! seu cobrament el procediment administratiu

de constrenyiment/ de conformitat amb i article 172 dei Text refos de la Llel de Ports de

I'Estat i de la Marina Mercant (RDL 2/2011, de 5 de setembre).

VII.- INFORMACIO FACIUTADA PER L'AUTORITAT PORTUARIA ALS POSSIBLES LICITADORS

Els licitadors tindran a la seva disposicio la seguent documentacio:

• Plec de Bases per a!Concurs

• Plec de Condiciones objecte del concurs.

Als lidtadors interessats, mitjangant peticio al correu abans esmentat i previa identificacio/

I Autoritat Portuaria de Tarragona els convocara (dia/hora) per a fer visita a !es instal-lacions a

concessionar.

VIII.- REQlUISITS QUE MAN DE REUNIRiLS LICITADORS

Resuita requisit indispensable per a licitar el present concurs acreditar una experienda minima

de dos anys en la explotacio de benzineres. Dita acreditacio sera posslbie ja be directament Ja

be mltjan^ant i abanderament que es proposi.

Podran particlpar en el concurs les persones naturals o Jundiques/ espanyoles o estrangeres

que, tenint plena capacitat d obrar aixi corn la solvenda economica i tecnica sufident d acord

amb el que preveu el present plec I que no es trobin compreses en qualsevof de les

prohibidons per contractar amb FAdministracio assenyalades en el Reial decret legislatiu

3/2011, de 14 de novembre/ pel que s'aprova el text refos de la Uei de contractes del sector

public.

La prova de la capacitat d obrar de les empreses s'acreditara d acord amb el que estableix

l/esmetat Reial decret legislatiu.

Les persones fisiques o juridiques estrangeres, d'estats no pertanyents a la Unio Europea,

podran participat en el concurs si/ a mes de complir els requisits abans descrits, tenen domjcili



fiscal a Espanya/ pertanyen a un pa(s en que existeix reciprocitat per als hadonals espanyois/

compleixen ies condicions que la !egislad6 de contractes de I Estat requereix per a contractar

amb estrangers i manifestin el seu consentiment a !a jurisdlccio dels tribunals espanyols per a

totes les incidencies que puguin derivar-se del present concurs.

IX.- DOCUMENTS TECN1CS A PRESENTAR PELS UCITADORS DEL CONCURS

En el cas que e! licltador consideri necessaria I'execucio de noves obres I instal-lacions o de

I adequacio i modernltzado de les mateixes, hauran de recollir-se en un projecte basic o

memoria valorada/ que haura d'incloure la descripcio de les instal-lacions i caractenstiques de

les obres a reaiitzar.

Tambe s adjuntara a Fesmentada memoria els planols necessaris per tenir un coneixement dat

de les obres a realitar i el pressupost de les obres totalment desenvolupat.

E! licitador acompanyara en tot cas un "Projecte d expiotacio de la benzinera , on s especificara

I estrategia general del negoci.

En el projecte d'explotacio haura de figurar !a seguent documentado:

^ Memoria:

o Descripdo de les activitats i serveis a prestar.

o Organitzacio dels serveis descriviht:

• Planois de distribucio.

" Mitjans humans dedlcats.

9 Horaris de prestacio de serveis.

• InstaMacions a aportar pel licitador.

" Qualsevol altre aspecte considerat d'interes per I'Autoritat Portuaria de

Tarragona.

^ Planols:



o Planol/ si cal/ d'ordenacio de !a benzinera

De !a mateixa manera el concessionari haura de garantir/ corn a minim/ el reciclatge dels residus

que es generin en el desenvolupament de t activitat.

Aixf mateix/ cada licitador presentara un document anomenat //Memoria economic -

financera" datat i signat pel mateix, o pel ,seu apoderat/ i que contindra corn a mmim el

seguent:

^ Relacio cTingressos estimats per aplicado de ies seves tarif.es.

^ Relacio de despeses, Incloent !es de projectes, obres i insta!-!adons/ les de taxes I tributs a

satisfer, i les despeses de personal/ material i manteniment, i aftres necessaris per a

I explotacio.

^ Relado en el seu cas cHnversions compromeses per cada anuaiitat.

^ Avaluado de la rendibilitat neta/ abans d'impostos.

A mes/ e! ildtador presentara un document anomenat Pla de mesures mediambientals / en el

qual es recolliran totes ies actuacions que pretengui dur a terme ei !icitador en materia

medlambientai en reiacio a !'explotaci6 del negoci/ amb expres detail de les obligatoriament

establertes per a la !egislaci6 sectorial i de les indicades corn d'obligatori compliment en relacio

amb el reddatge dels residus que es generen en el desenvolupament de I gctivitat.

X.- PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

La presentado de la proposicio del licitador implica I'acceptacio integra del que regula e!

present Plec de Bases i el Piec de Condidones de la concessio.

Un cop lliurada la proposicio, no podra ser retirada/ llevat que estigui justificada segons el parer

de I'Autoritat Portuaria de Tarragona. En cap cas es considerara Justificada la retirada d'una

proposido pel soi fet que el licitador consideri que la seva proposicio pateix d error o

inconsistencia que la fad inviable I en consequenda/ perdra la garantia provisional si es retires.

No obstant/ el temnini duran ei qual els lidtadors mantindran la validesa de les proposidons

sera de sis (6) mesos comptats des de la data d'obertura de les ofertes/ transcorregut elqua!

u i ^yv'FStfht/^¥^'3



sense que FAutoritat Portuaria hagi resolt el concurs/ els habilltara per retirar les seves ofertes

recuperant la garantia provisional constituida/ sense dret a ser mdemnitzat per I'Autoritat

Portuaria de Tarragona per aquest motiu.

No podran presentar proposicion.s simultanies/ aplicant a aquests efectes el que preveu e! Reial

decret leglslatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refos de la Llei de

contractes del sector public.

Les soMidtuds de participacio/ acompanyades de la documentado que s'especifica en el

present Plec/ es presentaran en el Registre General de I'Autoritat Portuaria de Tarragona/

dirigides al President de la mateixa/ dins de! termini assenyaiat en I'anunci del concurs publicat

en el Butlleti Oficial del Estat (BOE).

Les ofertes es presenten en DOS (2) sobres tancats/ firmats i lacrats, que es designaran SOBRE

NUM. 1 i SQBRE NUM. 2, respectivament.

Les ofertes es presentaran a les oficines de I'Autoritat Portuaria de Tarragona/ Passeig de

i'Escullera s/num. 43004-TARRAGONA, dins d'hores habils d'oficina mitjan^ant entrega en ei

Registre General.

El termini de presentacio d'ofertes sera de quarante (40) dies habi!s a partir del dia seguent de

la pub!icaci6 al BOE.

Tots e!s sobres portaran en el seu anvers el nom i domicili del concursant/ la signatura i el nom

de la persona que subscriu la proposido i la l!egenda "CONCURS PUBLIC PER A L/ATORGAMENT

D'UIMA CONCESSIO PER A L/EXPLOTACl6 D/UNA BENZINERA DE VEHICLES UBICADA EN l/EIX

TRANSVERSAL DEL PORT DE TARRAGONA".

• SOBRENUM.l

En el SOBRE NOlVI. 1 figurara la llegenda addidonai //DOCUMENTACl6 GENERAL" i en el

seu interior s'aportara la documentado seguent:

a. Documents que acreditm la personalitat i la capacitat d'obrar del licltador i/o, si cal,

la del signant de la proposicio, consistents en:



o Si es persona fisica/ el document que acrediti la seva personalltat (Document

Nadonal d Identitat/ per a espanyols, passaport/ autoritzacio de residenda i

permfs de treball/ per a estrangers).

o Si el peticionari es persona jundica/ escriptura de constitucio i de modificacio, si

es el cas/ degudament inscrita al Registre Mercantil quan aquest requisit sigui

exlgible conforme a la !egistaci6 mercantil que li segui aplicab!e/ aixi corn

certificat del Registre Mercantil que acrediti ia seva vigencla. Si no ho fos/

escriptura o document de constitudo/ modificacio/ estatuts o acta fundacional

en que constin les nomes per les quals es regu!a la seva activitat, inscrites, si

s'escau/ en el corresponent registre oficial.

o La capacitat d obrar de !es empreses no espanyoles d'Estats membres de ta

Unio Europea o signataris de lAcord sobre I'Espai Economic Europeu/

s'acreditara mitjangant la inscripcio en els registres o presentacio de les

certificacions que s'indiquen en la Llei 34/2010, de 5 cTagost/ de modificado de

les lleis 30/2007, de 30 d'octubre/ de contractes de! sector public, 31/2007, de

30 d'octubre/ de procediment de contractacio en el sectors de I'aigua/ I'energia,

els transports i els serveis postals i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la

jurisdiccio contendosa-administrativa per a adaptacio a la normativa

comunitaria de !es dos pnmeres i hauran de presentar els documents

acreditatius que I'empresa te sucursal a Espanya i amb designacio de

representants o apoderats per a les seves operacions, degudament inscrites en

ei Registre Mercantil.

o La capadtat cTobrar de les empreses estrangeres no compreses en el paragraf

anterior/ s'acreditara mitjan<?ant informe de la Misslo Dip!omatica Permanent

Espanyola a I Estat corresponent o de lOfidna Consular en i'ambit territorial on

radlqui el domiciii de I empresa/ de que figuren inscrites en el registre local

professional/ comerciai o analeg o/ si no, que actuen amb habituaiitat en el

trafic local en I'ambit de les activitats a les que siguin I'objecte del Concurs. Aixi

e i ayracjons 10



mateix/ hauran d'acompanyar un informe de la Missio Diplomatica Permanent

Espanyola en que s'acredlti que I'estat de procedenda de I'empresa estrangera

admet/ al seu torn la participacio d'empreses espanyoles en la contractacio

amb !/Administraci6/ en forma substancialment analoga.

Qui actui en nom d altres hauran d'acreditar la seva representacio mitjan^ant

poder notarial suficient.

Els documents esmentats en aquest apartat es poden presentar originals/ o

mitjan^ant copies dels matelxos que tinguin caracter d autentics d acord amb la

legislacio vigent.

b. Declarado responsabie atorgada davant autoritat administrativa o notari public de

no estar in'curs el lidtador en cap dels suposits de prohibido per contractar que

preveu el Reia! decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre/ pel que s'aprova el text

refos de la Llei de contractes de! sector public.

c. Declarado o certificat d'estar a! corrent de les obligacions tributaries.

d. Declaracio o certificat d estar al corrent de les obligadons de la Seguretat Social.

e. Documentacio justificativa de la solvenda economica/ necessaria per fer front a (es

obligadons derivades de la concessio/ acreditativa mitjan^ant I aportacio dels

comptes anua! del licitador dels tres ultims exercids/ degudament aprovades i

inscrites/ quan es tracti de persones jundiques/ o mitjan^ant declaracio responsable

quan es tract) de persona fisica.

f. Documentado justificativa de la so!vencia tecnica i professional.

g. Declaracio expressa de coneixer I acceptar les condicions de! concurs/ de! Plec de

Bases i del Piec de Condiciones de la concessio.

h. Designacio de domicili a Espanya/ habilitat per a rebre tota classe de comunicadons

relacibnades amb el present concurs.

i. Compromis de subscriure ies assegurances a que es refereix el present Plec.

lort de Tarraaona n



j. Compromfs expres d'obtenirtots els permisos, autoritzaclons i llicencies que siguin

necessaries per al desenvolupament de I objecte de la concesslo.

k. En e! cas d'empreses estrangeres/ declaracio davant notari de sotmetre's a la

jurisdiccio deis jutjats i tribunals espanyols de quaisevol ordre, per a qualsevol

incidenda que de manera dlrecta o indirecta puguin sorgir de la concessio o de la

prestacio dels servis objecte d'aquest Plec/ amb renuncia/ si escau, al fur

Jurisdiccionai estranger que pogues correspondre al lldtadors.

Els iidtadors presentaran els documents que.hagin d aportar redactats de forma

oficial al catala o castella.

El que estableix aquesta base tindra la consideracio d'obllgacio essencial i haura de

complir durant tota la vida de la concessio, i el seu incompliment sera causa de

cadudtat/ a I empara del que disposa I article 98.1.k) del Text refos de la llei de

ports de I estat i de la marina mercant (RDL 2/2011, de 5 de setembre).

SOBRENOM.2

En el SOBRE NUM. 2 figurara la llegenda addidonal "PROPOSICIO TECNIC-ECONOMICA// i

en el seu interior figuraran els documents seguents:

a. Un (1) exemplar del document Projecte basic o memoria valorada de les obres i

instal-ladons de la benzinera o de I adequacio i modernitzado de les mateixes",

redactat d'acord amb el que disposen les bases del present Plec de Bases, per al cas

que es consider! necessari.

b. Un (1) exemplar del document //ProJecte cTexplotacio de la benzinera", redactat

d'acord amb el que disposen les bases del present Plec.

c. Un (1) exemplar de la "Memoria econ6mic-financera// en la forma assenyalada en la

base del present Plec de Bases.

d. Un (1) exemplar del Pla de mesures mediambientai en la forma assenyalada en la

base del present Plec de Bases.



e. Altres aspectes que es considerin d'interes per a I'Autoritat Portuaria de Tarragona

per part del oferent.

Resguard de la constitucio en la Caixa de I'Autoritat Portuaria de Tarragona d'una

garantia provisional de MIL EUROS (1.000.

La fian^a a que es refereix aquest apartat sera retornada als interessats no adjudicataris

immediatament despres de I'adjudicacio definitiva del concurs. La fianga prestada per

!/adjudicatari restara retinguda fins que sigui substitu'i'da per ia fian^a definitiva.

Xl.- OBERTURA D'OFERTES

El President de i'Autoritat Portuaria de Tarragona designara per a I'obertura de les ofertes

d'aquest concurs una Taula Qualificadora formada per dos membres que procediran a

I'obertura de les proposidons en acte public.

Aixi mateix/ el President de I'Autoritat Portuaria nomenara una Comissio Tecnica formada per

tres membres i pels assessors que consider! necessaris.

A la data/ Hoc i hora assenyalats a Fanunci del present concurs que es publiqui a! BOE/ la Taula

Qualificadora procedira/ en primer Hoc/ a i'obertura dels sobres num. 1 dels concursants/ a fi

d'examinar la documentado general presentada al objecte de diferendar les admeses/ aixi corn

les rebutjades per no complir algun deis requisits exigits. No obstant aixo/ els licitadors la

documentacio dels quais estigui incompieta o sigui incorrecta/ i el defecte o defectes en questio

esmenabies a judid de ia Taula Cfualificadora, disposaran d'un termini de tres (3) dies habils per

a esmenar el seu error, el que es comunicara als licitadors.

A continuacio/ es procedira a remetre a la Comissio Tecnica els sobre num. 2 dels admesos per

Femissio del corresponent informe.

La documentaclo continguda en el Sobre num. 1 i el Sobre num. 2, la cTaquesta sense obrir,

corresponent a les ofertes rebutjades, podra ser recollida pels mteressats en el Registre

Genera! de I'Autoritat Portuaria, previa, devoiucio del resguard de lliurament expedit el seu dia.

XII.- ADJUDICACIO DEL CONCURS
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Un cop celebrat I'acte d'obertura i rebuda la documentacio tecnica/ la Comissio Tecnica

nomenada a tal efecte elaborara un informe de les diferents ofertes, per la qual cosa podra

demanar als licitadors els aclariments i ampliacio que estimi oportunes.

En aquest termmi hi haura d indicar la proposicio en la qual/ ai seu parer, hagi de recaure

I adjudicacio/ be sigui de conformitat plena amb la proposicio formulada pel licitador/ be amb

les modificacions que consideri convenient introduir sempre que aquestes hagin estat

acceptades previament pel licitador selecclonat. Aquest Enforme el remetra a la Taula

Qualificadora.
I

En aquest informe es tindran en compte eis seguents extrems i puntuado maximes:

Puntuacio
Aspectes ^~.""~

Maxima

1. Pla d'expfotacio:

• Organitzacio a la prestacio del servei................................................... 5

• Memoria comercial en que s'identifiquin els serveis a prestar/

valorant-se especialment la varietat i qualitat de productes i ia

qualitatdel serve!................................................................................. 10

• Horaris/ assistencies telefonica o presenciai........................................ 5

• Altres millores......................:............................................................... 5

Total Pla d'explotacio 25

2. Pia de noves obres i instal-lacions o de I adequado i modernitzacio de

les exlstents/ que hauran d'incloure detail de !es mateixes/

fundonalitats i millores que les mateixeS ofereixen a Fexplotacio de

I expedient...................................................................................... 20

3. Pla economic-financer/ que haura d'incloure corn a mmim I'evolucio

prevista del compte de resultats durant el termini concessional/ amb

relacio dels ingressos estimats de conformitat amb diferent serveis a

prestar i una relacio de despeses incloent les de ies obres o millores,
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taxes i despeses generals/ tributs/ llicendes i d'aitres necessaries per a!

correcte desenvolupament de I activitat.
15

4. Mlllora de les taxes.......................................................................... 10

5. Millores mediambientals I de tractament de residus/ que haura

d'incloure corn a mmim details en relacio a la reducdo de gasos a

I'atmosfera...............................................................................................;

6. Atres millores............................................................................................ 5

TOTAL PUNTUACIO........................................... 100

La Taula Qualificadora/ a la vista de Hnfo'rme de la Comissio Tecnica/ fara la proposta

d'adjudicacio dei concurs, en !a qual ordenara les ofertes presentades/ amb la mes avantatjosa

en primer Hoc/ seguida de les altres en ordre decreixent o proposara declarar desert el Concurs.

l/ordenacio proposada no crea cap dret a favor de Fautor de I'oferta conslderada mes

avantatjosa.

El Consell d'Admlnistracio de I'Autoritat Portuaria de Tarragona estudiara la proposta de la

Taula Quaiificadora I adjudicara el Concurs o declarara desert ei Concurs/ donant trasllat del seu

acord a 1'adjudicatari i als altres iicitadors que no van ser exciosos.

Si no es dicta I'acord d'adjudicacio dins del termini de dnc (5) mesos des de Hnici del

procediment, els licitadors admesos a Concurs tindran dret a realitzar la seva proposicio.

XIII.-CONSULTES

Podran formuiar preguntes sobre la documentacio facilitada per I'Autoritat Portuaria de

Tarragona fins el dia assenyalat a I'anunci de licitacio. Aquestes consultes s'hauran de formular

ai director de i'Autoritat Portuaria de Tarragona per escrit/ o podran dirigir-se per correu

electronic a Fadre^a concessions@Dortarragona.cat.
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La contestacio a les consultes es fara per escrit/ sense perjudici que/ a mes/ KAutoritat Portuaria

de Tarragona pugui utilitzar el correu electronic per respondre (a tai fi sera condicio

indispensable que es fadliti una adre(?a de correu electronic) i/o pubticar les respostes a la seva

web (htpp://www.porttarragona.cat)

XIV.- FACULTAT DE DECLARAR DESERT EL CONCURS'

L Autoritat Portuaria de Tarragona es reserva expressament la facultat de dedarar desert quan

consider! que cap de les ofertes presentades satisfa plenament ies necessitats de I'explotado

de la benzinera objecte del Concurs.

XV.-TRAMITACIO DE LACONCESSIO DEMANIALI DE L'AUTORITZACIODEL'ACTIVITAT

Un cop adjudicat el Concurs/ es procedira a la tramitacio de !a concessio demanial conforme a

I article 85.3 en relacio a ^article 139.3 del Text refos de ports de I'estat i de la marina mercant

(RDL 2/2011 de 5 de setembre).

Finalitzada lesmentada tramitacio i previa presentacio tramitacio i previa presentado dels

certificats d estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social si no ho

hagues fet en un moment anterior, o havent aportat aquests no estiguessin vigenfs/ el Conseil

d AdminEstracio de I'Autoritat Portuaria dictara resoiucio per !a qual atorgara la concessio

demaniai i autoritzacio d activitat al Jidtador selecdonat o declarara definitivament desert el

Concurs.

En el cas que, corn a consequencia de la tramitado/ fos necessaria I aportacio per part de

I adjudicatari de documentacio que completi o perfecdoni la presentada en el Concurs/ s'haura

d aportar en el termini que se If Indiqui per I Autoritat Portuaria de Tarragona, sense dret a cap

indemnitzado.

Si per qualsevol causa no pogues atorgar-me la concessio/ quedara sense efecte I'adjudicacio

del concurs i sense tenir dret a Jndemnitzado o reclamacio I'adjudicatari.

XVI.- IMPOSTOS. DESPESES I ALTRES
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Seran a carrec dels adjudicataris totes les despeses, impostos/ drets i taxes que s ocasionin amb

motiu d'aquesta adjudicado i posterior atorgament de la concessio, si escau/ aixi corn els

anuncls de lidtacio i publicacio de I'adjudicacio/ i/ en general, tots els.que siguin exigibles.

igualment/ I'adjudicatari assumira qualsevol altra despesa que s ocasioni amb motiu d aquest

procediment.

XVII.- OBLIGACIONS SOCIALS

L adjudicatari complira la legislado laboral/ la de Prevencio de Riscos Laborals i de la Seguretat

Social vigent en cada moment.

XVIII.- RISCOS I DANYSATERCERS

L'adjudicatari desenvolupara la seva activitat sota el seu risc i ventura. Inclosos els casos

fortuTts.

Cap sinistre o perdua que se li ocasioni 11 donara dret a indemnitzacio per part de I Autoritat

Portuaria/ excepte en e! cas que les ordres o actuacions d aquests fossin ia causa d'aquestes

perdues.

L'Autoritat Portuaria no sera responsable en cap cas dels danys produTts a instal-lacions

portuaries o a tercers corn a consequencia de i'activitat de I'adjudicatari.

l/adjudicatari respondra de!s danys i perjudicis a tercers i davant de I'Autoritat Portuaria durant

I'explotacio de la concessio.

XfX.-JLLICENCIES I AUTORITZAC10NS

fadjudicatari demanara les autoritzacions i l!icencies que slguin necessaries d acord amb a

legislado vigent, d^fVant els ens i organs administratius que per rao de la materia correspongui.

/^'^\ pyp7y?^
Francesc Sanchez Sanchez ^«h-/' ' ^W"^""~~~.
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