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DE
CONDICIONS
DEL
SERVEI
COMERCIAL
D’APROVISIONAMENT DE CREUERS AL PORT DE BARCELONA
Títol 1.-

OBJECTE I DEFINICIONS.

1. Objecte i fonament legal.
L’objecte d’aquest Plec de condicions particulars és la regulació de la prestació del
servei comercial d’aprovisionament de creuers que atraquen al port de Barcelona, que
no utilitzen en la seva operativa mitjans de càrrega adscrits permanentment al servei de
manipulació de mercaderies.
L’aprovisionament de creuers turístics comprèn la càrrega de provisions en aquest tipus
de vaixells, englobant la recollida de les provisions al camió que les ha transportades
fins a la zona d’accés restringida del moll, on es troba atracat el vaixell en el qual seran
carregades, i el seu posterior transport fins a deixar-les dipositades a l’interior del vaixell
en la zona que estableixi el personal de bord, a més de la retirada dels residus.
2. Àmbit del servei.
L’àmbit geogràfic de les presents prescripcions particulars és la zona de servei del port
de Barcelona.
Per al cas que l’operativa es desenvolupi en una superfície atorgada en concessió o
autorització a una tercera empresa, l’entitat interessada ha de disposar de l’autorització
de l’empresa titular de la superfície.
Títol 2.-

RÈGIM D’ACCÉS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

3. Títol habilitant per a la prestació del servei.
Per a la prestació del servei comercial de manipulació de provisions a vaixells de creuers
és necessària l’ obtenció prèvia de la corresponent autorització atorgada per l’Autoritat
Portuària de Barcelona, la qual tindrà caràcter específic.
4. Termini de vigència.
El termini de vigència de les autoritzacions per prestar el servei comercial de
manipulació de provisions a vaixells de creuer es fixa en l’autorització, no podent
sobrepassar els 10 anys.
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5. Presentació de sol·licituds.
Els interessats en obtenir una autorització per a la prestació del servei comercial
d’aprovisionament a vaixells de creuer al port de Barcelona han de presentar les seves
sol·licituds davant de l’Autoritat Portuària de Barcelona.
Poden sol·licitar l’autorització per a la prestació del servei les persones físiques o
jurídiques, espanyoles o d’altres països de la Unió Europea o de tercers països
condicionades aquestes últimes a la prova de reciprocitat, tret d’en els supòsits en què
els compromisos de la Unió Europea amb l’Organització Mundial del Comerç no
exigeixin l’esmentat requisit, que tinguin capacitat d’obrar i no estiguin incurses en
causa d’incompatibilitat.
Els sol·licitants s’han de comprometre en la sol·licitud, en cas que se li atorgui
l’autorització, a tenir la seva seu o una sucursal a Barcelona.
Les sol·licituds han de contenir les dades assenyalades a l’article 70.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú i la documentació següent:
a) Documentació administrativa, que està integrada pels documents que a continuació
es relacionen i que poden aportar-se en original o còpia autèntica:
a1) Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar del sol·licitant.
Si es tracta d’una persona física, document nacional d’identitat o, en el supòsit
de ciutadans estrangers, el document equivalent.
Les persones jurídiques, mitjançant la presentació de l’escriptura de constitució i
de modificació, si s’escau, degudament inscrites en el Registre Mercantil, en les
que constin els estatuts.
Quan es tracti d’empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea
o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, han d’acreditar la seva
inscripció en un registre professional o comercial, quan aquest registre sigui
exigit per la legislació de l’Estat respectiu. Els altres empresaris estrangers han
d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa, de conformitat amb
l’article 61.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
a2) Documents que acreditin la representació. Els que compareguin o firmin
sol·licituds en nom d’altres, han de presentar poder validat a l’efecte, si s’escau,
degudament inscrit en el Registre Mercantil, i el document nacional d’identitat
o, en el supòsit de ciutadans estrangers, el document equivalent.
a3) El sol·licitant ha de designar un representant, amb prou facultats i amb domicili
en l’àmbit territorial de competències de l’Autoritat Portuària, als efectes
d’establir una comunicació regular amb l’esmentat organisme.
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a4) Declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,
poguessin sorgir de l’autorització concedida, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al sol·licitant. Els sol·licitants
espanyols no han de presentar aquesta declaració.
a5) Declaració expressa de conèixer i acceptar les clàusules d’aquest Plec de
condicions del servei comercial d’aprovisionament de creuers al port de
Barcelona.
a6) Certificats d’estar al corrent de pagaments, expedits per l’Agència Tributària i
per la Seguretat Social.
a7) Declaració responsable de no estar incurs en les causes establertes a l’article 49
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Aquesta declaració responsable ha de fer-se davant d’una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
a8) Compromís de notificar a l’Autoritat Portuària qualsevol modificació que afecti
allò previst en els paràgrafs anteriors i es produeixi posteriorment a la
sol·licitud.
a9) Fiança per l’import que s’estableix en la condició sobre “Garanties” en aquest
Plec de condicions.
b) Documentació tècnica, que està integrada pels documents que a continuació es
relacionen:
b1) Descripció general de les activitats que integren la prestació del servei que se
sol·licita, ajustada al que preveu el present Plec, amb la proposta d’organització
i procediment, així com la indicació del termini pel qual se sol·licita
l’autorització.
b2) Declaració responsable de disposar dels permisos, autoritzacions i llicències
legalment exigibles per a l’exercici de l’activitat.
b3) Compromís d’implementar en el servei comercial de manipulació de provisions
en vaixells de creuer tots els procediments telemàtics i el referencial de qualitat
que pugui aprovar l’Autoritat Portuària de Barcelona i li siguin d’aplicació.
Títol 3.-

CONDICIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

6. Mitjans humans.
1.- Com a mínim, durant l’operativa del servei comercial de subministrament de
provisions a vaixells de creuer, s’ha de disposar del personal següent per cada
operativa, entenent com a operativa la completa d’aprovisionament a un creuer:
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1 responsable d’operativa
1 conductor per cada mitjà mecànic (fork-lift)

El prestador del servei està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria
laboral i de Seguretat Social, i molt especialment referent a la seguretat i salut laboral i
prevenció de riscos laborals.
Més concretament, en relació amb la prestació de serveis, s’ha de tenir en compte el
següent:
-

Abans de l’inici de cada operativa, el prestador del servei ha de verificar que
disposa de tots els mitjans humans necessaris per a la seva prestació,
garantint el seu nivell de qualitat.

-

Durant tota l’operativa de cada escala, el prestador del servei ha de disposar
d’un responsable d’operacions. El nom i número de telèfon directe d’aquesta
persona s’ha de posar en coneixement del departament d’Operacions
Portuàries de l’Autoritat Portuària de Barcelona abans de l’inici de les
operacions.

Tot l’anterior personal anirà a càrrec del prestador del servei.
2.- El prestador del servei és responsable que tot el personal que es trobi a la instal·lació
portuària estigui degudament autoritzat i disposi i porti, si s’escau, de manera visible les
targetes identificatives que l’habiliten per accedir-hi. De la mateixa forma, correspon al
prestador del servei formar cada treballador integrant de les seves plantilles o que operi
sota la seva responsabilitat, en relació amb el prescrit en el Codi PBIP (Protecció de
Vaixells i Instal·lacions Portuàries) per a cada activitat.
El personal s’ha d’identificar inequívocament per la seva vestimenta, que ha de ser
d’alta visibilitat, i amb les proteccions d’acord a la normativa sobre això, segons
proposta de l’empresa.
El personal ha de disposar del corresponent passi d’accés al port.
L’accés a la zona de servei del port d’accés restringit queda limitat al personal,
maquinària, vehicles i equips, prèviament autoritzats.
El prestador del servei està obligat a adoptar els procediments i mesures establertes i a
complir les normes que, en relació amb la seguretat i salut dels treballadors, siguin
d’aplicació o s’implantin dins de la zona portuària.
El personal ha de conèixer els mitjans de què disposa l’empresa, la seva localització i
l’ús dels mitjans destinats a les tasques de salvament, extinció d’incendis, lluita contra la
contaminació, a la prevenció i control d’emergències i a la seguretat del port i ha
d’estar entrenat en la seva utilització.
El prestador del servei ha de complir la legislació laboral vigent en cada moment i ha de
mantenir la formació contínua del seu personal, d’acord amb les previsions formatives
que s’estableixin i en consideració a les activitats que comprèn el servei.
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3.- L’Autoritat Portuària de Barcelona no respondrà en cap cas de les obligacions de
qualsevol naturalesa que corresponguin al prestador del servei davant els seus
treballadors, especialment les que es refereixen a relacions laborals, salari, prevenció de
riscos o seguretat social.
7. Mitjans materials.
1.- El prestador del servei és responsable de l’adequada utilització dels mitjans materials
de què disposin per a la prestació del servei, sent una de les obligacions essencials del
present títol la conservació i manteniment d’aquests en perfectes condicions.
2.- S’estableix, com a mitjans materials mínims per a l’operativa d’aprovisionament d’un
vaixell, els següents:
1fork-lift de 6 TN o similar.
1 transpalé elèctric.
8. Condicions generals de la prestació del servei.
Els titulars d’autoritzacions per a la prestació del servei han d’assumir el compliment de
les condicions generals que es relacionen a continuació:
a) Una vegada finalitzat el termini de l’autorització, l’Autoritat Portuària de Barcelona
no es farà càrrec dels mitjans humans i materials de què disposi el prestador del
servei. La inversió realitzada en tals mitjans durant la vigència de l’autorització, i
que estigui pendent d’amortitzar al seu terme, no generarà dret a cap
indemnització.
b) Abans de l’inici de cada operativa, el prestador del servei ha de verificar que disposa
de tots els mitjans humans i materials necessaris per a la seva prestació, garantint el
seu nivell de qualitat. És una obligació essencial del present títol el compliment del
nombre mínim de mitjans humans i materials abans definits.
c) L’Autoritat Portuària de Barcelona pot inspeccionar els mitjans humans i materials
utilitzats pel prestador del servei i comprovar que compleixen els requisits exigits.
d) Les operacions que comportin la manipulació de mercaderies definides com a
perilloses en el codi IMDG queden sempre supeditades a l’autorització expressa de
l’Autoritat Portuària en l’àmbit de les seves competències, atorgada després del
compliment dels requisits exigits i l’aportació de la documentació específica
establerta al Reial decret 145/1989 i al Reial decret 210/2004, així com en la resta
de legislació que li sigui aplicable.
El personal que participi en el desenvolupament d’operacions amb mercaderies
perilloses ha d’estar en possessió de la formació específica establerta per la
normativa vigent i ha de ser instruït sobre la manera d’efectuar la seva manipulació,
donant-los a conèixer el perill que aquestes enclouen i la manera de procedir en cas
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d’emergències. De la mateixa manera ha de conèixer les condicions específiques
establertes per l’Autoritat Portuària per al tipus d’operació que correspongui.
e) Remetre a l’Autoritat Portuària de Barcelona tota la informació i documentació que
precisi per satisfer necessitats estadístiques.
El contingut de la informació que s’ha de subministrar a l’Autoritat Portuària de
Barcelona, sense perjudici que pugui modificar-se en un futur, és com a mínim la
següent:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Data/hora de l’operativa
Tipus operativa (Càrrega/descàrrega de provisions)
Referència de l’escala.
Nom del vaixell.
Nombre de fork-lifts en ús.
Nombre de transpallets en ús.
Descripció detallada del personal que intervé en l’operativa.
Volum de tones de provisions carregades.
Volum estimat dels principals residus generats en l’aprovisionament i
documentació acreditativa de la seva correcta gestió per part d’un gestor o
transportista autoritzat.
Ingressos obtinguts per l’activitat d’aprovisionament (només quan el titular
del servei sigui una empresa diferent del provisionista)

L’anterior detall d’informació ha de ser remès a l’Autoritat Portuària de Barcelona
abans de la sortida de l’escala, utilitzant per a això el format de missatge i el suport
electrònic definits per l’Autoritat Portuària.
La remissió d’aquesta informació és una obligació essencial del present títol.
f)

Respectar les normes i resolucions aprovades per les autoritats competents en
matèria de medi ambient.

g) El prestador del servei ha de minimitzar l’impacte de la seva operativa respecte al
vial existent a la zona de maniobra, amb la finalitat de permetre la circulació de
vehicles.
h) L’Autoritat Portuària pot limitar, restringir o fins i tot suspendre, l’activitat del
prestador del servei, per motius degudament justificats, com per exemple activació
del procediment de mal temps, per motius de seguretat i activació del codi ISPS,
etc., sense que el prestador del servei tingui dret cap compensació.
i)

El prestador del servei és responsable d’evitar la caiguda d’objectes a l’aigua i, cas
que la caiguda d’algun objecte o element a l’aigua sigui imputable al prestador del
servei, aquest ha de responsabilitzar-se de la seva extracció de l’aigua i retirada, en
cas de no efectuar-se en el termini que l’APB estableixi, aquesta pot procedir a
l’execució subsidiària de l’extracció responent dels costos incorreguts la fiança que
es preveu en l’apartat de garanties.
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j)

Complir les obligacions de servei comercial que se li imposin d’acord amb el present
plec de condicions.

k) Complir el Reglament de Serveis, Policia i Règim del port de Barcelona, les
Ordenances Portuàries del port de Barcelona, o disposició que els pugui substituir, i
altres normativa d’aplicació.
l)

Informar l’Autoritat Portuària de Barcelona, de manera immediata, de qualsevol
causa que impedeixi la prestació del servei sol·licitat.

m) Mantenir la zona en què es presta el servei en perfecte estat de seguretat, higiene i
netedat des de l’inici fins al final de les operatives que impliquen aquest servei
n) Complir amb el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos laborals (Llei 31/1995, de
8 de novembre).
En especial, aquelles disposicions relacionades amb el Reial decret 171/2004, de 30
de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials. En aquest punt, es pot indicar que la coordinació d’activitats
empresarials per concurrència d’activitats correspon a l’operador de la terminal on
es troba el creuer.
L’activitat del prestador del servei resta supeditada al que disposi l’operador de la
terminal. En conseqüència, el prestador del servei ha d’informar l’operador de la
terminal de la seva activitat als efectes de la coordinació de riscos laborals.
o) El prestador del servei s’ha d’adaptar als procediments que l’Autoritat Portuària
implementi per a aquest servei, sent aquest punt una obligació essencial del present
plec.
p) En cas d’un incident, han de comunicar-lo al Centre de Control de l’Autoritat
Portuària de Barcelona, al telèfon 900.100.852.
9. Taxes portuàries.
a) Quan el prestador del servei sigui una empresa diferent del provisionista del vaixell,
el prestador del servei ve obligat a abonar a l’Autoritat Portuària de Barcelona una
taxa d’activitat, per l’exercici d’activitats comercials, industrials i de serveis, d’acord
amb el previst als articles 183-192 del TRLPEMM, en els termes que s’estableix a
continuació.
L’import de la taxa, que s’ha d’abonar per semestres vençuts, és equivalent a l’1%
dels ingressos obtinguts per l’activitat.
Als efectes d’aquesta taxa, el prestador del servei ve obligat a facilitar a l’Autoritat
Portuària de Barcelona, dins del mes següent a aquell en què es produeixi el
venciment de cada semestre natural, prou informació segons el parer d’aquesta,
amb la qual justifiqui la facturació de la taxa d’activitat a realitzar.
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b) En el valor de la taxa d’activitat abans definida no està inclosa la quota de l’Impost
sobre el Valor Afegit, havent d’aplicar-se a l’esmentat valor el tipus impositiu vigent
en cada moment.
c) Independentment que l’abonament de les taxes està garantit per la fiança,
l’Autoritat Portuària de Barcelona pot utilitzar per al seu cobrament el procediment
administratiu de constrenyiment.
10. Obligació de protecció del medi ambient i de contribució a la sostenibilitat.
Els prestadors del servei estan subjectes al compliment de les obligacions següents de
protecció del medi ambient:
-

Els prestadors del servei han de complir la normativa aplicable en matèria
mediambiental així com les normes mediambientals específiques que, si s’escau,
s’estableixin en les Ordenances Portuàries i les instruccions que, si s’escau, dicti el
director general de l’Autoritat Portuària de Barcelona, i són els responsables
d’adoptar les mesures necessàries per prevenir o pal·liar els efectes mediambientals
resultants de la prestació dels serveis. Les Ordenances Portuàries poden establir les
mesures operatives mínimes que les esmentades empreses han d’adoptar amb
aquesta finalitat.

-

El prestador del servei es fa responsable dels residus generats per la seva activitat
com restes d’embalatges, pallets de fusta, suports, envasos de gran mida i
qualsevol altre residu que es produeixi en moll com a resultat de l’activitat
d’aprovisionament a vaixell. El prestador del servei ha d’assegurar que aquests
residus són gestionats per un gestor o transportista autoritzat, d’acord amb la
legislació vigent.

-

En cap cas aquests residus de l’activitat no poden ser dipositats als contenidors del
servei de recepció de residus sòlids de vaixell (Marpol V) disposats als molls o al
costat del vaixell. El prestador del servei és responsable de controlar que això no
succeeixi.

-

S’han de prendre les mesures necessàries de contenció i de prevenció, amb la
finalitat de prevenir qualsevol abocament accidental al mar i en especial
d’hidrocarburs i d’altres productes contaminants.

-

En el supòsit que l’Autoritat Portuària detecti incompliment de la normativa
mediambiental o situacions en què se superin els límits establerts per a abocaments
o emissions, pot ordenar la paralització de l’activitat o de la maquinària o equips
afectats, restant aquests fora de servei fins a l’esmena de les deficiències, fet que ha
de ser justificat davant de l’Autoritat Portuària mitjançant l’aportació dels
documents que siguin requerits per aquesta. Tot això sense perjudici de les sancions
o penalitzacions que poguessin imposar-se per part de l’APB.

El disposat en aquesta condició és una obligació essencial del present títol.
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Títol 4.-

DRETS I DEURES

11. Drets del prestador del servei.
El prestador del servei té de dret a:
a) Percebre les tarifes corresponents dels usuaris pels serveis prestats.
b) Percebre la contraprestació que correspongui en el cas de cooperació en serveis de
seguretat, salvament, lluita contra la contaminació, emergències i extinció
d’incendis.
12. Deures del prestador del servei.
El prestador del servei té el deure de:
a) Prestar el servei comercial d’aprovisionament a vaixells de creuer, en les condicions
establertes en aquest plec de condicions i en l’autorització atorgada per l’Autoritat
Portuària de Barcelona, conforme als principis d’objectivitat i no discriminació.
b) Obtenir de les autoritats competents els permisos, autoritzacions i llicències que
resultin exigibles per a la prestació del servei i mantenir-los en vigor.
c) Implementar els procediments telemàtics que li siguin d’aplicació aprovats per
l’Autoritat Portuària de Barcelona.
d) Implementar els referencials de qualitat del servei que, si s’escau, elabori Ports de
l’Estat i desenvolupi i aprovi l’Autoritat Portuària de Barcelona.
13. Responsabilitats.
Els serveis s’han de realitzar pels titulars de les autoritzacions sota el seu exclusiu risc i
ventura.
L’Autoritat Portuària no és responsable, en cap cas, dels danys produïts a les
instal·lacions portuàries ni a tercers com a conseqüència de la prestació del servei, sent,
si s’escau, responsabilitat del prestador del servei els danys i perjudicis que poguessin
produir-se durant el desenvolupament d’aquest.
14. Garanties.
1.- S’ha de constituir, abans de la sol·licitud de l’autorització per a la prestació del servei
d’aprovisionament a vaixells de creuer, una garantia a favor del president de l’Autoritat
Portuària, la quantia de la qual és de sis mil euros (6.000 €). Aquesta fiança pot
constituir-se en metàl·lic, xec conformat nominatiu a nom de l’Autoritat Portuària de
Barcelona, o aval bancari o de Cia. d’Assegurances autoritzada, cas en el qual s’ha
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d’utilitzar necessàriament el model que faciliti a tal fi l’Autoritat Portuària de Barcelona.
L’aval o assegurança ha d’estar intervingut per notari.
La present garantia respon davant de l’Autoritat Portuària de Barcelona del compliment
de les obligacions derivades de l’autorització, així com de les penalitzacions per
incompliment i dels danys i perjudicis que li siguin exigibles, sense que hagi
d’entendre’s que la responsabilitat del prestador del servei queda limitada a l’import de
l’esmentada fiança.
En el cas que l’Autoritat Portuària executi totalment o parcialment la fiança, el
prestador del servei resta obligat a reposar-la en el termini màxim de quinze dies a
comptar des que se li notifiqui l’execució.
Les entitats fiadores han de complir els requisits següents:




No trobar-se en situació de mora davant l’Autoritat Portuària de Barcelona com
a conseqüència de l’impagament d’obligacions derivades de la confiscació de
fiances anteriors.
No haver estat declarada en concurs.
No trobar-se suspesa o extingida l’autorització administrativa per a l’exercici de
la seva activitat.

El compliment dels requisits exigits en aquest apartat s’ha d’acreditar per declaració
responsable de l’entitat avaladora o companyia d’assegurances.
2.- El prestador del servei ha de tenir contractades, des de l’inici de l’activitat emparada
en l’autorització i durant la seva vigència, una o diverses pòlisses d’assegurança de
responsabilitat civil amb companyies asseguradores de primer ordre, per cobrir els
possibles danys i perjudicis ocasionats a l’Autoritat Portuària, als usuaris i a tercers, per
un import mínim de 500.000 euros per any d’assegurança, sent el límit per sinistre la
referida xifra de 500.000 €. El prestador del servei ha de remetre còpia de la pòlissa a
l’Autoritat Portuària i, a requeriment de l’Autoritat Portuària de Barcelona, acreditar
anualment, o per cada període que correspongui, la seva vigència.
L’Autoritat Portuària pot igualment requerir de forma raonada al prestador del servei a
què completi o complementi l’esmentada pòlissa cas que no resulti suficient, fins i tot
pel que fa a l’import assegurat.
El compliment de la present condició és una obligació essencial del present títol.
15. Causes d’extinció de l’autorització.
Poden ser causes d’extinció les següents:
a) El transcurs del termini establert en l’autorització.
b) La revocació per incompliment d’obligacions essencials consignades en
l’autorització. En tot cas, es consideren obligacions essencials les establertes en les
condicions.
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16. Infraccions i sancions.
L’incompliment de les condicions de l’autorització dóna lloc a la incoació del
corresponent expedient sancionador conforme al que preveu el títol IV del TRLPEMM,
sense perjudici de la possible revocació de l’autorització.
Les infraccions seran sancionades prèvia instrucció de l’oportú expedient administratiu,
en la forma establerta en la legislació reguladora del procediment administratiu.
Barcelona, juliol de 2016
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