BASES DEL SORTEIG PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS
D'OCUPACIÓ DE PLACES EN RÈGIM DE PUPIL·LATGE A LES ZONES
D'APARCAMENT DE CAMIONS.

L'atorgament d'autoritzacions per a l'ocupació de places, en règim de pupil·latge a les
zones destinades per l'Autoritat Portuària de Barcelona a aparcament de camions es durà
a terme previ sorteig de les places disponibles entre els sol·licitants que reuneixin els
requisits establerts per a això, d'acord amb el disposat en aquestes BASES.
Primera.- Es convoca sorteig per a les autoritzacions per a l'ocupació en règim de
pupil·latge de les places d'aparcament de camions portacontenidors que es relacionen al
document que s'adjunta com a Document A.
Des del dia 9 de juny fins al dia 9 de juliol de 2017, ambdós inclusivament, els
interessats podran presentar les seves sol·licituds d'acord amb el disposat en aquestes
BASES.
Segona.- Per poder sol·licitar autorització d'ocupació de plaça d'aparcament en règim de
pupil·latge caldrà complir, en el moment de finalitzar el període a què es refereix
l'apartat anterior, les condicions següents: a) Ser titular d'una AG (o haver-la sol·licitat i
estar pendent de resolució l'esmentada sol·licitud) i no trobar-se en situació
d'impagament de liquidacions de l'Autoritat Portuària de Barcelona; b) Tenir inscrita en
el registre de tractores de l'Autoritat Portuària de Barcelona una tractora i c) no trobar-se
incurs en cap de les causes d'extinció de les autoritzacions d'ocupació previstes en
aquest plec.
Tercera.- Els interessats en obtenir autorització d'ocupació de plaça d'aparcament en
règim de pupil·latge hauran de presentar la sol·licitud corresponent.
Les sol·licituds s'hauran de presentar en el SAU de l'Autoritat Portuària de Barcelona,
mitjançant escrit firmat dirigit al Director de l'Autoritat Portuària de Barcelona i hauran
d'incloure la informació següent:


Escrit de sol·licitud firmat.



Identificació del sol·licitant.



Declaració de conèixer i acceptar en la seva integritat el PLEC REGULADOR
DEL RÈGIM DE LES ZONES PER A APARCAMENTS DE CAMIONS
PORTACONTENIDORS
DE
L'AUTORITAT
PORTUÀRIA
DE
BARCELONA i complir els requisits que s'hi exigeixen així com conèixer les
Normes de Circulació del Port de Barcelona i l'Ordenança Reguladora de la
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Retirada i / o Immobilització de Vehicles al Port de Barcelona (BOPB núm. 148
de data 22/6/2006).


Identificació dels conductors habituals del camió.



Dades dels vehicles per als quals se sol·licita plaça, tant els comercials com els
particulars utilitzats per accedir a la plaça.



Recinte d'aparcament del qual se sol·licita autorització.



Tipologia de plaça d'aparcament (A, B, o C) per a cada tractora.

S'adjunta model de sol·licitud.
Quarta.- Les sol·licituds seran examinades per l'Autoritat Portuària de Barcelona que,
si s’escau, requerirà les esmenes que siguin procedents.
Cinquena.- L'Autoritat Portuària de Barcelona publicarà a la seva seu electrònica un
llistat complet amb les matrícules per al repartiment de places d'aparcament,
especificant si la sol·licitud de la plaça correspon a una plaça petita (menor de 12
metres), mitjana (entre 12 i 15 metres) o gran (de més de 15 metres). Juntament amb
cada matrícula admesa, es publicarà a més un nombre aleatori unívoc que estarà
comprès entre 1 i el nombre total de sol·licituds admeses a tràmit.
Per tal de resoldre les situacions de més demanda que places que les que posa a
disposició l'Autoritat Portuària de Barcelona, s'assignarà l'esmentat nombre aleatori per
a cada sol·licitud de tractora, fent-se pública i sempre previ al sorteig, la relació
d'admesos, així com la de nombre aleatori assignat per a cada sol·licitud de tractora.
En publicar la llista dels admesos al sorteig, es procedirà a fixar la data en la qual aquest
es durà a terme.
Sisena.- El sorteig es realitzarà davant de notari, pel director de l'Autoritat Portuària de
Barcelona.
Perquè el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, el dia fixat se seguirà el
procediment següent:
D'una bossa amb les xifres del 0 al 9, es realitzen nou extraccions consecutives (primera
corresponent a les unitats), reintroduint la bola després de cada extracció. Així s'obtenen
les xifres primera, segona, fins a la novena, d'un número entre el 000 000 000 i el 999
999 999. Aquest número es divideix pel nombre total de sol·licituds i s'obté el quocient
i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió.
A partir del número obtingut en el sorteig, i els nombres aleatoris adjudicats ordenats
per ordre ascendent (de l'1 fins al nombre total de sol·licituds admeses), tindrà prioritat
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la tractora que tingui com a nombre aleatori el resultat del sorteig, i així
consecutivament en ordre ascendent, fins a esgotar les places d'aparcament existents. En
cas d'arribar a l'últim nombre aleatori adjudicat, se seguirà pel número 1; seguint llavors
el mateix criteri ascendent.
Setena.- Les autoritzacions d'ocupació de plaça en règim de pupil·latge s'atorgaran amb
estricta subjecció al resultat del sorteig, publicant-se la resolució d'atorgament a la seu
electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona i en diaris portuaris.
El termini de durada de les autoritzacions finalitzarà l'1 de setembre de 2020.
Vuitena.- En el cas que quedin places sobrants després del sorteig a què es refereix la
BASE PRIMERA, l'Autoritat Portuària de Barcelona, atenent la demanda de noves
places, així com les necessitats de l'operativa portuària, podrà obrir un nou període de
sol·licitud d'autoritzacions d'ocupació per a les places lliures i procedir a un nou sorteig
per atorgar noves autoritzacions d'ocupació per un termini que haurà de finalitzar al
mateix temps que el termini de les autoritzacions atorgades en el sorteig a què es
refereix la BASE PRIMERA.
En el cas que després del nou sorteig hagin quedat places sobrants, l'Autoritat Portuària
de Barcelona, sense perjudici del que s'indica en la BASE següent, podrà convocar nous
sortejos. El termini de les autoritzacions que s'atorguin en els nous sortejos haurà de
finalitzar al mateix temps que el de les atorgades en el sorteig a què es refereix la BASE
PRIMERA.
Novena.- En el supòsit que, celebrat un sorteig, hagin quedat places lliures, amb
caràcter excepcional i per possibilitar l'ocupació d'aquestes places lliures a les zones
d'aparcament de camions portacontenidors fins a la celebració d'un nou sorteig, el Sr.
President de l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà aprovar l'atorgament directe
d'autoritzacions d'ocupació de places d'aparcament a les zones d'aparcament de camions
portacontenidors amb estricta subjecció al disposat a l'ANNEX Núm. 3 del PLEC
REGULADOR DEL RÈGIM DE LES ZONES PER A APARCAMENTS DE
CAMIONS PORTACONTENIDORS DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE
BARCELONA que s'adjunta.

BASES SORTEIG 2017

3

DOCUMENT A
PLACES D'APARCAMENT EN RÈGIM DE PUPIL·LATGE A SORTEIG

Pupil∙latge
APARCAMENT
Far del Llobregat
Sant Bertran
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Tipus B

Tipus C

428
10

23
‐‐

41
‐‐
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ANNEX Núm. 3
CONDICIONS PER A ATORGAMENT DIRECTE D'AUTORITZACIONS
D'OCUPACIÓ DE PLAÇA A LES ZONES D'APARCAMENT DE CAMIONS
PORTACONTENIDORS AL PORT DE BARCELONA FINS A LA CELEBRACIÓ
DE NOU SORTEIG.
En el supòsit previst en la Condició Novena de l'ANNEX Núm. 2 del PLEC
REGULADOR DEL RÈGIM DE LES ZONES PER A APARCAMENTS DE
CAMIONS PORTACONTENIDORS DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE
BARCELONA, prèvia resolució del Sr. President de l'Autoritat Portuària de Barcelona,
podrà procedir-se a l'atorgament directe d'autoritzacions d'ocupació de places
d'aparcament a les zones d'aparcament de camions portacontenidors amb subjecció al
règim següent:
Primer.- Sol·licituds.
1.- Per poder sol·licitar autorització serà condició indispensable complir les condicions
següents:
a) Ser titular d'una AG (o haver-la sol·licitat i estar pendent de resolució l'esmentada
sol·licitud) i no trobar-se en situació d'impagament de liquidacions de l'Autoritat
Portuària de Barcelona;
b) Tenir inscrita en el registre de tractores de l'Autoritat Portuària de Barcelona una de
tractora (o haver sol·licitat la inscripció i estar pendent que la mateixa es realitzi);
c) No trobar-se incurs en cap de les causes d'extinció de les autoritzacions d'ocupació
previstes en aquest plec.
d) No haver renunciat a cap autorització d'ocupació de plaça d'aparcament de camió
portacontenidor assignada com a conseqüència d'un sorteig dels regulats a l'ANNEX
Núm. 2.
2.- Les sol·licituds han d'incloure la informació següent:








Escrit de sol·licitud firmat.
Identificació del sol·licitant
Declaració de conèixer i acceptar en la seva integritat el PLEC REGULADOR
DEL RÈGIM DE LES ZONES PER A APARCAMENTS DE CAMIONS
PORTACONTENIDORS
DE
L'AUTORITAT
PORTUÀRIA
DE
BARCELONA i complir els requisits que s’hi exigeixen així com conèixer les
Normes de Circulació del Port de Barcelona i l'Ordenança Reguladora de la
Retirada i / o Immobilització de Vehicles al Port de Barcelona (B.O.P. núm. 148
de data 22/6/2006).
Identificació dels conductors habituals del camió.
Dades dels vehicles per als quals se sol·licita plaça, tant els comercials com els
particulars utilitzats per accedir a la plaça.
Recinte d'aparcament del qual se sol·licita autorització
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Tipologia de plaça d'aparcament (A, B, o C) per a cada tractora

S'adjunta model de sol·licitud com a annex.
Segon.- Presentació de sol·licituds.
1.- La sol·licitud s'haurà de presentar en el SAU-Registre de l'Autoritat Portuària de
Barcelona.
2.- La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació d'aquestes condicions, molt
especialment l'obligació de deixar lliure la plaça immediatament una vegada es publiqui
la resolució del sorteig.
3.- La presentació de la sol·licitud implica la participació en el següent sorteig que
convoqui l'Autoritat Portuària de Barcelona. La sol·licitud així presentada s'inclourà per
al següent sorteig.
Tercer.- Atorgament de les autoritzacions.
1.- Les sol·licituds es tramitaran i resoldran amb la major celeritat possible.
2.- Les autoritzacions que s'atorguin a l'empara d'aquest plec són provisionals i
s'atorguen amb l'única finalitat de cobrir el període fins a la celebració d'un nou sorteig.
Quart.- Termini de durada.
Les autoritzacions que s'atorguin a l'empara d'aquest plec s'extingiran automàticament
en el moment en què es publiquin a la Seu electrònica de l'Autoritat Portuària de
Barcelona els resultats del nou sorteig, quedant obligat el titular a deixar lliure la
plaça/places l'ocupació de la qual se li havia autoritzat i això succeirà amb
independència que la plaça objecte de l'autorització sigui o no adjudicada en aquest
sorteig.
Cinquè.- Règim supletori.
En el no previst en les clàusules anteriors serà d'aplicació el PLEC REGULADOR DEL
RÈGIM DE LES ZONES PER A APARCAMENTS DE CAMIONS
PORTACONTENIDORS DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA.
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MODEL DE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE PLAÇA D'APARCAMENT DE
CAMIONS PORTACONTENIDORS EN RÈGIM DE PUPIL·LATGE.

En/Na

amb DNI ____________ i domicili en __________·
, amb targeta de transport núm._________, actuant1 (marcar el que escaigui)
☐en el seu propi nom i representació.
☐en nom i representació de (NIF, nom/raó social, domicili del representat); s'ha d'adjuntar
acreditació de la representació2.

MANIFESTA que és titular / ha sol·licitat (ratllar el que no procedeixi) una AG3, que coneix i accepta
íntegrament el Plec regulador del règim de les zones per a aparcament de camions portacontenidors de l'Autoritat
Portuària de Barcelona i les Condicions particulars de les autoritzacions per al transport terrestre de contenidors al
Port de Barcelona i SOL·LICITA autorització (és) per ocupar:
-

Plaça tipus A (posar el nombre de places que se sol·licita):
Plaça tipus B (posar el nombre de places que se sol·licita) :
Plaça tipus C (posar el nombre de places que se sol·licita) :

·

·

·

Preferentment en la/es zona/es d'aparcament (posar-hi d'1 a 2 segons preferència)4:
-

Far del Llobregat:
Sant Bertran:

·

·

·

Amb les tractores següents (per a cada tractora s'ha de presentar model, matrícula, número de permís de circulació
de cada vehicle, tant dels comercials com dels particulars que s'utilitzaran per accedir a la/es plaça/es.
DADES VEHICLE*
Tipus**

*

DADES CONDUCTOR
Nom

Matrícula

DNI / NIF

Indicar les dades del vehicle particular utilitzat per accedir a l'aparcament
TR: Tractora / T: Turisme / M: Motocicleta

**

Dono la meva conformitat per rebre qualsevol comunicació al respecte de la present sol·licitud, així com
les factures via telemàtica, en el correu electrònic:
·

Dades Bancàries:
Titular:
Adreça

CP:
ENTITAT

Banc/Caixa d'estalvis:
Localitat:
OFICINA

DC

Província:

NUMERO DE COMPTE

Lloc, data i firma:

1 En cas d'actuar en representació, posar dades de la targeta del representat. En cas d'altres Estats de la UE que no disposin de la targeta,
haurà d'indicar el número de la llicència comunitària. En cas d'Estats no membres que no disposin de la targeta ni de la llicència, es
requerirà la corresponent autorització bilateral o multilateral.
2 Aquest apartat és només per al cas d'actuar en representació d'una altra persona física o jurídica.
3 Autorització Genèrica.

4 Per a cada convocatòria de sorteig o període de presentació de sol·licituds d'atorgament directe, les zones d'aparcament que
s'indiquin dependran de les necessitats d'explotació de l'APB.
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DADES VEHICLE*
Tipus**

*

Matrícula

DADES CONDUCTOR
Nom

DNI / NIF

Indicar les dades del vehicle particular utilitzat per accedir a l'aparcament
TR: Tractora / T: Turisme / M: Motocicleta

**

Lloc, data i firma
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