TEXT REFÓS DEL PLEC PROVISIONAL DE CONDICIONS PARTICULARS DE L’AUTORITZACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT D’AGENT CONSIGNATARI DE VAIXELLS AL
PORT DE BARCELONA.

Primera.- Objecte de l’activitat.
El titular d’aquesta autorització pot desenvolupar l’activitat d’agent consignatari de vaixells
en el port de Barcelona.
A aquests efectes, d’acord amb l’article 73.1 de la Llei de ports de l’Estat i de la marina
mercant, es considera agent consignatari d’un vaixell la persona física o jurídica que actua
en nom i representació del navilier o del propietari del vaixell.
Aquesta autorització s’atorga amb subjecció al que s’estableix en el Capítol III del Títol III de
la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports
d’interès general.
Segona.- Termini d’atorgament.
Aquesta autorització s’atorga per un termini de..., sense perjudici del que s’estableix en la
condició setena d’aquest plec.
Tercera.- Obligacions relatives a les taxes portuàries.
1. [Suprimit per acord del Consell d’Administració de data 23 de febrer de 2011.]
2. De conformitat amb el que es disposa en l’article 73.2 de la Llei de ports de l’Estat i de la
marina mercant, el titular d’aquesta autorització està obligat directament davant l’Autoritat
Portuària de Barcelona i de l’Autoritat Marítima al pagament de les liquidacions que
s’estableixin per taxes o altres conceptes originats per l’estada del vaixell en el port.
Estarà especialment obligat a l’abonament de les taxes previstes en el títol I de la Llei de
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general, en els supòsits en què,
d’acord amb l’esmentada norma, li correspongui la condició de subjecte passiu substitut
dels contribuents d’aquestes taxes. En els esmentats supòsits està obligat al compliment de
les prestacions materials i formals derivades de l’obligació tributària.
3. En cas d’incompliment del termini voluntari de pagament, l’abonament de les taxes
portuàries és exigible per la via administrativa de constrenyiment.
Quarta.- Facturació.
1. El titular d’aquesta autorització ha de desglossar en la seva facturació a clients els càrrecs
que corresponguin a les taxes que ha abonat a l’Autoritat Portuària de Barcelona com a
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subjecte passiu substitutiu del contribuent i que hagi de repercutir-li d’acord amb el que
s’estableix en la Llei de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general.
Aquest desglossament s’ha d’ajustar als conceptes i nomenclatura que figurin en les
liquidacions corresponents practicades per l’Autoritat Portuària de Barcelona, als efectes de
possible verificació i control.
2. L’Autoritat Portuària de Barcelona, d’ofici o a instància de part, podrà requerir el titular
d’aquesta autorització que acrediti el compliment d’allò que s’estableix en l’apartat anterior.
Cinquena.- Cessió i subcontractació.
1. Aquesta autorització no es pot transmetre a tercers.
2. Aquesta autorització no pot ser subcontractada totalment o parcialment.
Sisena.- Garanties.
1. El titular d’aquesta autorització ha constituït una fiança per respondre del correcte
compliment de les obligacions derivades d’aquesta autorització. S’adjunta el model de
fiança que ha d’utilitzar-se, com a Annex núm.1.
2. En el supòsit que l’Autoritat Portuària de Barcelona executés totalment o parcialment la
fiança, el titular de l’autorització restaria obligat a reposar-la o a complementar-la en el
termini màxim de quinze dies a comptar des de la notificació de l’execució.
Setena.- Extinció.
1. Aquesta autorització s’extingirà per les causes següents:
a) Venciment del termini pel que fou atorgada.
b) Petició pròpia del titular de l’autorització.
c) Pèrdua dels requisits establerts en les “Normes per a l’exercici de l’Activitat d’agent
consignatari de vaixells en el Port de Barcelona”.
d) Dissolució o extinció de la persona jurídica titular de l’autorització, llevat en el cas de fusió
o escissió, o defunció de l’esmentat titular, cas de ser una persona física.
e) Caducitat per incompliment de les condicions establertes en aquesta autorització. La
caducitat, que s’acordarà prèvia audiència de l’interessat, comporta l’apoderament de la
fiança per l’Autoritat Portuària de Barcelona.
2. Són causes de caducitat:
a) L’incompliment de l’obligació de reposar o complementar la fiança.
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b) El no pagament d’una liquidació per qualsevol de les taxes girades per l’Autoritat
Portuària de Barcelona al llarg d’un termini de sis mesos.
c) Cessió a un tercer de l’autorització o subcontractació total o parcial de l’autorització.
d) L’incompliment de les instruccions impartides per l’APB en allò referent a la utilització dels
procediments telemàtics d’intercanvi documental.
L’incompliment de la Condició Quarta podrà determinar la caducitat de l’autorització per
exercir com a agent consignatari de vaixells.
3. Correspon a l’òrgan que va atorgar l’autorització acordar la seva extinció, excepte en el
cas del venciment del termini en el qual l’extinció es produirà de manera automàtica.
4. L’extinció de l’autorització determina automàticament la baixa en el Cens d’Agents
Consignataris de Vaixells del Port de Barcelona.
5. L’incompliment, per cinquena vegada, de les instruccions a les quals es refereix l’apartat
2.d d’aquesta condició particular setena podrà fonamentar l’adopció de l’acord de
suspensió dels efectes de l’autorització pel termini d’un any.
La procedència de la caducitat de l’autorització operarà si es produeix l’incompliment, per
sisena vegada, de dites instruccions.
Vuitena.- Dret aplicable.
1. El titular d’aquesta autorització està obligat al compliment de l’establert en el Reglament
de serveis, policia i règim del Port de Barcelona o disposició que en el seu moment el pugui
substituir, així com al que es disposa en la Llei de règim econòmic i de prestació de serveis
dels ports d’interès general i en la llei de ports de l’Estat i de la marina mercant.
2. En allò que no contradigui aquest plec seran d’aplicació les “Normes per a l’exercici de
l’activitat d’agent consignatari de vaixells al Port de Barcelona” (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 3 de novembre de 1992).
Novena.- Adaptació al plec de condicions particulars definitiu que aprovi l’Autoritat
Portuària de Barcelona i al Plec de Condicions Generals de l’activitat que aprovi Ports de
l’Estat.
Aquest plec provisional serà substituït per un plec de condicions particulars definitiu que
s’aprovarà una vegada Ports de l’Estat aprovi el corresponent Plec de condicions general
específic de l’activitat de consignació de vaixells a l’empara de l’article 89.2 de la Llei
48/2003.
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Desena.- Disposició transitòria: Determinació de la taxa per aprofitament especial del
domini públic portuari.
Una vegada aprovat el Plec de condicions generals específic per a l’activitat de consignació
de vaixells als àmbits portuaris per part de Ports de l’Estat, l’Autoritat Portuària de Barcelona
notificarà als titulars d’autoritzacions per exercir l’activitat d’agent consignatari de vaixells
els paràmetres que, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 48/2003, de 26 de
novembre, utilitzarà per practicar la liquidació de la taxa per aprofitament especial del
domini públic portuari a què es refereix l’apartat 1 de la condició tercera.
-–o0o–-
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Annex núm. 1.- Model d’aval per a la fiança d’empreses autoritzades per actuar com a
agents consignataris de vaixells al Port de Barcelona.

El Banc/Caixa ..........., i en el seu nom i representació el senyor ..........., amb poders
suficients per obligar-se en aquest acte segons escriptura de data ..........., atorgada davant
el Notari senyor ..............., de ........... i registrada amb el número ............. del seu protocol.
Avala/Assegura solidàriament, .................. davant l’Autoritat Portuària de Barcelona per la
quantitat de ................ (en lletres i números) en concepte de fiança per respondre davant
l’Autoritat Portuària de Barcelona del compliment de les seves obligacions com a Agent
Consignatari de Vaixells, derivades de l’autorització atorgada per l’Autoritat Portuària de
Barcelona.
L’esmentat aval/assegurança es presta pel Banc/Caixa ..........., amb caràcter solidari i amb la
renúncia formal i expressa dels beneficis d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pugui
en el seu cas ser d’aplicació. De manera especial, el Banc/Caixa .............. es compromet a
fer efectiva a l’Autoritat Portuària de Barcelona amb caràcter incondicional i, com a màxim,
dins dels vuit dies següents al seu requeriment, la suma o sumes que, fins a la concurrència
de la xifra fiançada (......... en lletres la quantitat anterior), s’expressi en el requeriment, i el
Banc/Caixa renuncia expressament i solemnement a tota excepció o reserva respecte del
lliurament de les quantitats que se li reclamin, sigui quina sigui la causa o el motiu en què es
fonamentin i encara que l’avalat, l’avalador o terceres persones hi manifestin oposició o
reclamació.
Aquest aval/assegurança tindrà validesa fins que l’Autoritat Portuària de Barcelona no
n’autoritzi la cancel·lació.
(L’aval/assegurança haurà d’estar inscrit al Registre especial d’avals/assegurances i estar
intervingut per fedatari públic).
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