
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI de convocatòria de venda en subhasta pública d’unes embarcacions declarades en estat
d’abandonament.

Vistos els expedients tramitats a instàncies de la Direcció general de Transports i Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat d’abandonament de les embarcacions relacionades en annex, i atès el que disposa
l’article 1.7 de l’annex de la Llei 5/1998 de ports de Catalunya i l’article 28.1 del Decret 206/2001, de 24 de
juliol, d’aprovació del Reglament de policia portuària en relació als articles 5.2 i 6.3 de la Llei 5/1998, de 17
d’abril, de ports de Catalunya, es convoca l’acte de venda en pública subhasta i a les persones interessades en
prendre-hi part com a licitadors se’ls comunica el següent:

1. L’acte de subhasta dels béns relacionats a l’annex se celebrarà a l’estand que la Generalitat de Catalunya
tindrà al Saló Nàutic Internacional de Barcelona (Recinte Port Vell) el dia 16 d’octubre a les 11 hores. Per tal de
disposar de l’accés al Saló, i amb antelació a l’acte de subhasta, preguem us poseu en contacte amb el telèfon
93 554.76.74.

2. Els béns relacionats a l’annex es troben dipositats a les instal·lacions de Marina Empuriabrava (LIO,
SOTAVENT, TOLO, ROGERMAR, KLENKES CUATRO i INDIAN), del Port Fòrum (ALIOTH QUINTO i CAPTAIN
DIAMANTIS), del Port Ginesta (TERET i una moto nàutica) i del Port Mataró (ALMAR UNO) on podran ser
examinats de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 18.00 h i els dissabtes de 10.00 h a 14.00
h per part de les persones interessades a participar-hi fins el dia anterior a la celebració de l’acte de la
subhasta.

3. Els licitadors hauran d’acceptar els títols de propietat aportats a l’expedient, sense cap dret a exigir-ne
d’altres.

En el cas de béns indocumentats, el Departament de Territori i Sostenibilitat no contraurà cap altra obligació al
respecte que lliurar el bé en el seu estat actual i certificar-ne l’adquisició per part de l’adjudicatari en pública
subhasta, sens perjudici de millor dret de tercers. L’adjudicació del bé en pública subhasta o en adjudicació
directa no eximeix al titular de l’obtenció i manteniment de les altres autoritzacions, llicències o permisos,
legalment exigibles, ni del pagament dels impostos i taxes que li siguin d’aplicació.

La situació de càrregues i gravàmens dels béns a subhastar són les que figuren, en el seu cas, a l’apartat
“Annex” de manera individualitzada per a cada un dels béns.

4. Per concórrer a la subhasta pública dels béns relacionats a l’annex, els licitadors hauran de constituir,
davant la Mesa de la subhasta, un dipòsit en metàl·lic o xec conformat a favor del Tresor de la Generalitat de
Catalunya equivalent al 20% de la quantitat tipus base (QTB) dels béns. En el tipus de la subhasta no estan
inclosos els impostos indirectes que gravin la transmissió dels béns.

5. L’adjudicatari perdrà aquesta fiança si, efectuada l’adjudicació dels béns en pública subhasta, no realitzés el
pagament del preu de la rematada en el mateix acte o dins dels quinze (15) dies següents, sense perjudici
també de les responsabilitats en què incorri pels majors perjudicis que sobre l’import del dipòsit origini la
inefectivitat de l’adjudicació.

6. La subhasta pública se suspendrà en qualsevol moment si abans de l’adjudicació es produeix la retirada dels
béns i el pagament del deute per part de qui acrediti el seu dret sobre els béns abandonats. Així mateix, la
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Mesa de la subhasta podrà suspendre la subhasta d’un bé si es presenta alguna causa sobrevinguda que pugui
produir inseguretat jurídica als possibles adjudicataris.

 

7. Pels béns a subhastar es podran fer també postures en sobre tancat, des del dia de la publicació de l’anunci
de la subhasta dels béns abandonats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a una (1) hora abans
de la celebració. El lloc de presentació dels sobres és la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació
i Règim Interior del Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 –
Barcelona. Cada sobre haurà d’anar acompanyat d’un xec conformat a favor del Tresor la Generalitat per un
import equivalent al 20% de la QTB del bé que es vol licitar. Aquestes ofertes tindran el caràcter de màximes.
El licitador haurà d’indicar nom i cognoms o raó social o denominació complerta, número d’identificació fiscal
(NIF) i domilici.

 

8. En el supòsit de no presentar-se licitadors pels béns, la Mesa podrà optar per celebrar una segona licitació
mitja hora més tard de la fixada en primer terme, amb les mateixes prescripcions i amb la reducció d’un 25%
de la QTB que ha servit de base en la primera licitació, tenint validesa als efectes de poder participar-hi els
dipòsits efectuats anteriorment.

9. D’acord amb el Reial Decret 1684/1990 de 20 de setembre pel qual s’aprova el Reglament General de
Recaptació, en el cas de no presentar-se licitadors per algun o alguns dels bens en la subhasta es podrà
procedir a l’adjudicació directa.

La Mesa de la subhasta valorarà les ofertes presentades i resoldrà, si s’escau, l’adjudicació directa del bé
abandonat.

10. Una vegada realitzada l’adjudicació definitiva, l’adjudicatari disposarà de 10 dies per retirar el bé afectat del
domini públic portuari. Exhaurit aquest termini sense retirar-se el bé del domini públic portuari, l’adjudicatari
haurà de sol·licitar a la direcció del port la corresponent autorització d’ocupació de superfície, amb subjecció a
les tarifes portuàries vigents per la prestació de serveis. La Direcció del port té l’obligació de posar a disposició
de l’adjudicatari el bé adquirit.

Barcelona, 23 de juliol de 2015

Josep Solà i Font

Director de Serveis

Annex

Embarcacions a subhastar

Marina Empuriabrava

 

Nom i matrícula de l’embarcació: LIO, 7-BA-5-679-99

Descripció de l’embarcació: embarcació a motor, eslora 7,48m, mànega 2,90m

Número d’expedient: ABN-0008/12.

Quantitat tipus base (QTB): 100 euros; tram licitació (TL): 10 euros.
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Nom i matrícula de l’embarcació: SOTAVENT, 7-BA-6-36-98

Descripció de l’embarcació: esbarjo a motor, eslora 4,25m i manega 1,87m

Titular: Antonio Pinell Llosa

Número d’expedient: ABN-0008/15.

Quantitat tipus base (QTB): 50 euros; tram licitació (TL): 5 euros.

 

Nom i matrícula de l’embarcació: TOLO, 7-BA-2-1062-92

Descripció de l’embarcació: esbarjo a motor, eslora 7,80m i manega 2,60m

Titular: Jordi Subirats Vidal

Número d’expedient: ABN-0009/15.

Quantitat tipus base (QTB): 50 euros; tram licitació (TL): 5 euros.

 

Nom i matrícula de l’embarcació: ROGERMAR, 7-VA-3-433-92

Descripció de l’embarcació: esbarjo a motor, eslora 6,17m i manega 2,40m

Titular: Juan Pablo de Prado Ruiz

Número d’expedient: ABN-0010/15.

Quantitat tipus base (QTB): 50 euros; tram licitació (TL): 5 euros.

Nom i matrícula de l’embarcació: KLENKES CUATRO, 7-BA-5-209-93

Descripció de l’embarcació: esbarjo a motor, eslora 5,97m i manega 2,04m

Titular: Gustav Horn Heinz

Número d’expedient: ABN-0011/15.

Quantitat tipus base (QTB): 50 euros; tram licitació (TL): 5 euros.

Nom i matrícula de l’embarcació: INDIAN, 7-BA-5-116-99

Descripció de l’embarcació: esbarjo a motor, eslora 8,98m i manega 3,06m

Titular: Antonio Navarro

Número d’expedient: ABN-0012/15.

Quantitat tipus base (QTB): 300 euros; tram licitació (TL): 30 euros.

Port Forum

Nom i matrícula de l’embarcació: CAPTAIN DIAMANTIS, matricula estrangera

Descripció de l’embarcació: motora, eslora 18m i manega 3m

Titular: Dominique A. de Maïo

Número d’expedient: ABN-0010/14.

Quantitat tipus base (QTB): 10.000 euros; tram licitació (TL): 1.000 euros.
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Nom i matrícula de l’embarcació: ALIOTH QUINTO, 6-BA-2-70-04

Descripció de l’embarcació: veler, eslora 9,47m i manega 3,25m

Titular registral: 2003 MIGUEL INTRAREB, SL

Propietari: Iniciativas Nauticas de Recreo, SL

Usuari: Ignacio Garcia Fernandez

Existència d’hipoteca : 62.000 € (CAJA DE AHORROS DE GALICIA)

Número d’expedient: ABN-0023/14.

Quantitat tipus base (QTB): 15.000 euros; tram licitació (TL): 1.500 euros.

 

Port Ginesta

 

Nom i matrícula de l’embarcació: sense nom, 6-CP-1-00

Descripció de l’embarcació: moto nàutica, eslora 2,50m i manega 1,20m

Titular: Guadalupe Miyar Villason

Número d’expedient: ABN-0022/14.

Quantitat tipus base (QTB): 200 euros; tram licitació (TL): 20 euros.

 

Nom i matrícula de l’embarcació: TERET, 7-MH-1-270-96 (rotulada com a 7-MH-1-13-03)

Descripció de l’embarcació: esbarjo a motor, eslora 5,65m i manega 2,15m

Titular: Alejandro Julia Batlle

Número d’expedient: ABN-0001/15

Quantitat tipus base (QTB): 5.000 euros; tram licitació (TL): 500 euros.

 

Port Mataró

 

Nom i matrícula de l’embarcació: ALMAR UNO, 7-BA-5-551-00

Descripció de l’embarcació: esbarjo a motor, eslora 9,92m i manega 2,95m

Titular: Enterprise y T.M.E., SL

Número d’expedient: ABN-0007/15

Quantitat tipus base (QTB): 300 euros; tram licitació (TL): 30 euros.

(15.210.031)
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