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ALTRES SUBJECTES EMISSORS
CONSORCI PORT DE MATARÓ
ANUNCI sobre convocatòria de concurs per iniciar el procediment d'atorgament d'autoritzacions d'ús
d'amarraments d'embarcacions i, opcionalment, pallols i aparcaments, al port de Mataró (exp.
CPM2021AUT001).
El Consorci Port de Mataró Generalitat convoca el concurs següent:

-1 Objecte: iniciar el procediment d'atorgament dels títols d'autoritzacions administratives per a l'ús
d'amarraments d'embarcacions i, opcionalment pallols i aparcaments, al Port de Mataró

-2 Documents d'interès pels concursants: el plec de bases del concurs, els seus annexos i el model normalitzat
de sol·licitud de participació, estaran a disposició dels interessats a les oficines del Consorci Port de Mataró (Ps.
Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961) i al web www.portmataro.org, durant el període de presentació de
proposicions.

-3 Documentació a presentar obligatòriament pels interessats juntament amb la sol·licitud:
· Còpia del DNI del sol·licitant. En el cas de representant, document acreditatiu de la representació i còpia del
DNI del sol·licitant i del representant.
· En el cas de persones jurídiques, còpia del NIF, còpia del document que acrediti la representació de la
persona signant i el seu DNI.
· Acreditació del Rol de l'embarcació:
- Registre marítim, certificat de navegabilitat, permís de navegació.
- Matriculació express amb declaració de conformitat d'embarcacions de lleure.
*En cas de canvi de propietari d'embarcacions amb bandera espanyola, cal adjuntar també el justificant del
tràmit a Capitania.
· Autoritzacions d'amarrador: Justificant acreditatiu de la disposició i vigència de l'assegurança de
responsabilitat civil de l'embarcació i de la cobertura del remolc, reflotament i risc d'incendi.
· Autoritzacions d'aparcament: Justificant acreditatiu de la disposició i vigència d'assegurança de
responsabilitat civil del vehicle, amb cobertura de risc d'incendi o, declaració jurada del seu titular sobre la seva
disposició, vigència i cobertura, amb indicació del número de pòlissa i entitat asseguradora
· Certificat de titularitat de compte corrent de la sol·licitant, emès per l'entitat bancària.
· Justificant de constitució de la garantia provisional per cadascun dels elements sol·licitats (amarrador,
aparcament i pallol), mitjançant transferència al següent compte corrent: ES39.0081.0036.4300.0111.4620 (a
concepte indicar: garantia provisional + nom embarcació).
· Documents acreditatius de la proposta efectuada en base els criteris d'adjudicació:
· Certificat d'empadronament vigent (antiguitat màxima de 3 mesos) en cas que la residència sigui diferent a la
que consta al DNI, o document públic o oficial del domicili social en cas de persones jurídiques.
· Documents acreditatius de la instal·lació de sistemes de navegació sostenible: documentació de l'embarcació
o certificat de l'instal·lador.
· Certificats de participació en regates, expedits per l'entitat organitzadora.
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-4 Presentació de proposicions: Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de remetre per correu
electrònic a administracio@portmataro.com
No s'admetran sol·licituds presentades sense utilitzar el model normalitzat, les que no incloguin la
documentació requerida com a obligatòria als Plecs, les presentades sense signatura, així com les presentades
fora del termini de presentació fixat en aquest anunci.

-5. Termini de presentació de les sol·licituds: fins les 13.00 hores del 9 de novembre de 2021

Mataró, 4 d'octubre de 2021

Margarita Díez Rilova
Gerent

(21.280.011)
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