PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT
CONCURS PÚBLIC, D’UNA LLICÈNCIA PER A L’EXPLOTACIÓ DE VEHICLES PEL
TRANSPORT DE VIATGERS, EN LA MODALITAT DE TREN TURÍSTIC.

Primera. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’adjudicació, pel procediment de concurs, d’una
única llicència per a l’explotació mitjançant dos o més vehicles especials del servei de
tren turístic, amb els següents itineraris regulars turístico-culturals, dins el terme
municipal de Cadaqués (s’adjunta plànol):
-

Itinerari A: Mitjà. Portlligat.

-

Itinerari B: Llarg. Cap de Creus (des del poble fins a Cap de Creus dos cops al
dia. L’explotació exclusiva del Cap de creus no és objecte de concurs)

A part d’aquests itineraris regulars, la llicència permet itineraris discrecionals a petició de
col·legis, de grups excursionistes i d’altres, efectuats dins el terme municipal de
Cadaqués. Previ a la seva nova execució caldrà una comunicació a l’Ajuntament.
L’eficàcia de tots els itineraris queda condicionada a les autoritzacions públiques o
privades que calguin. Queda també condicionada al compliment de la normativa
reguladora de l’accés motoritzat al medi natural, al Pla especial del Cap de Creus i a les
directrius que la Junta Rectora d’aquest parc dicti per tal de regular la protecció del medi
(incendis, fauna,..).
El titular de la llicència podrà efectuar, dins el terme municipal, un circuit de recollida de
passatgers previ a la realització dels itineraris. Els llocs de parada s’establiran d’acord
amb l’ajuntament.

Segona. Durada de la llicència
La llicència tindrà una durada de cinc anys i serà prorrogable per períodes d’1 any
cadascun, fins a un màxim de 15 anys, computat el període atorgat per la llicència més
les seves possibles pròrrogues.

Tercera. Forma d'adjudicació
La forma d’adjudicació serà mitjançant procediment obert, per procediment obert i
d’acord amb allò que s’estableix al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

Quarta. Naturalesa jurídica.
Es tracta d’una llicència per a l’ús comú especial d’un bé de domini públic conforme allò
que disposen els articles 56 i ss. del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat pel
Decret 336/88, de 17 d’octubre.
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D'acord amb el que preveu l'article 73 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals, les llicències s'atorgaran, salvat el dret de propietat i sense perjudici del de
tercer.

Cinquena. Requisits dels licitadors
Requisits per a participar a la licitació:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

Ser persona física o jurídica, espanyola o de la comunitat europea, la finalitat o
l’activitat de la qual tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals o s’acrediti degudament i
disposin d’una organització amb elements personals i materials suficients per a la
deguda execució del contracte.
Tenir plena capacitat d’obrar i no estar sotmès en cap de les prohibicions que
continguin l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Acreditar, en el cas que el licitador estigui subjecte a la llei 53/84, de 26 de
desembre i amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte que gaudeix de la
corresponent compatibilitat com també la seva submissió a la normativa
d'incompatibilitats vigent en el moment de la contractació.
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de presentar la documentació
que s’estableix a l’article 55 de la llei TRLCSP.
El licitador o la persona que mitjançant contracte laboral realitzi els itineraris amb
els trens turístics haurà d’acreditar els següents requisits:
1. Haver complert els 18 anys, sense excedir dels que fixa el Codi de la Circulació o
la legislació vigent per a aquest tipus d’activitat.
2. Trobar-se en possessió del permís de conduir de la classe D, o superior a aquesta
classe, expedit per la Direcció General de Trànsit, amb una antiguetat de 5 anys.
3. Acreditar que els vehicles que s’adscriuran a la llicència es troben en possessió del
permís de la Direcció General de Trànsit, del departament de Comerç, Indústria i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, i també qualsevol altra documentació
que, ateses les característiques del vehicle, sigui necessària.
4. No patir cap malaltia infecto-contagiosa o cap impediment físic que impossibiliti o
dificulti el normal exercici de la professió.
5. Tenir coneixement del català.
Parc mòbil: l’adjudicatari haurà de disposar com a mínim d’1 tren turístic, amb les
següents característiques tècniques:
1. El vehicle estarà composat de màquina locomotora i dos vagons, amb un número
mínim de places per vehicle de 60 i màxim de 89.
2. Els vehicles hauran d’estar adaptats al us de combustibles tipus Biodiesel en el
termini de 3 anys a partir de l’adjudicació.
3. Hauran d'estar dotats d'un servei de megafonia a l'interior dels vagons.
4. Estar provistos de l'ITV, de permís de circulació i assegurances.
5. Els trens seran aptes per a circular amb plena càrrega per les vies i camins dels
Itineraris fixats.
6. Els pes màxim autoritzat (PMA) de la màquina haurà ser com a mínim un terç del
PMA total de la composició (màquina més vagons), en tot cas no serà superior a
de 15 Tn.
7. En casos puntuals, el licitador haurà de disposar d’un vehicle per atendre, a
petició municipal, actes esportius, lúdics, culturals, etc com a participació en les
activitats municipals, l’ajuntament avisarà amb antel·lació suficient.

Sisena. Cànon
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El titular de la llicència haurà d’abonar a l’Ajuntament un cànon anual mínim de
12.000,00 Euros.
El cànon serà anualment incrementat d’acord amb l’IPC interanual dels dotze mesos
anteriors a la revisió, que fixi l’Institut Nacional d’Estadística.

Setena. Criteris de valoració de les sol·licituds
L’adjudicació de la llicència es realitzarà d’acord amb allò assenyalat als articles 157 a
161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i amb la puntuació obtinguda de conformitat amb els
següents criteris objectius:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

Experiència mínima d’un any en el servei de transports de viatgers amb vehicles
especials, tipus tren turístic: s’atorgarà 1 punt per any amb un màxim de dotze
(12) punts.
Per millora del cànon a satisfer a l’Ajuntament: s’atribueix a aquest criteri fins a un
màxim de sis (6) punts.
Es valoraran amb zero (0) punts totes les ofertes econòmiques que no representin
cap increment respecte al preu de licitació.
La resta de les ofertes admeses seran valorades de la forma següent:
A la millor oferta econòmica se li atorgarà la màxima puntuació (6 punts) i a les
altres en forma proporcional respecte d 'aquella i d’acord amb la següent fórmula:
P = 6 x Of/Ofm
P = Puntuació obtinguda
Of = Oferta econòmica corresponent al licitador que es valora.
Ofm = Oferta econòmica màxima
Característiques tècniques i funcionals dels trens turístics: fins a un màxim de tres
(3) punts.
Major import de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que es compromet
a subscriure el licitador: fins a un màxim de sis (6) punts
Es valorarà l’activitat indirecta que suposi pel municipi: contractació de persones
que estiguin empadronades al municipi, que s’utilitzi un local al municipi, etc.(12)
Altres millores proposades pel licitador: fins a un màxim de sis (6) punts.

Vuitena. Forma de selecció
La forma de selecció de l'adjudicatari és la de concurs públic, amb subjecció a la Llei de
Contractes de Les Administracions Públiques. L'Ajuntament té la facultat discrecional
d'adjudicar la llicència a la proposició més avantatjosa, atenent els criteris de selecció
que es preveuen en aquest plec de condicions.

Novena. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran a les oficines municipals, dirigides a l’alcalde, durant el
termini dels vint-i-sis dies naturals següents al de la darrera publicació de l’extracte
d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. Si l’últim dia és dissabte o festiu, el termini s’ampliarà fins al següent dia
hàbil.

Desena. Documentació

3

Els licitadors hauran de presentar la documentació que seguidament es detalla:
SOBRE 1: portarà la menció "Documentació administrativa per al concurs públic
d’adjudicació d’una llicència per a l’explotació de vehicles pel transport de viatgers, en la
modalitat de tren turístic”, i haurà de contenir la documentació següent:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

Documentació que acrediti la personalitat de l’empresari mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti
d’una societat o persona jurídica, caldrà presentar un poder notarial per representar
la persona o l’entitat, degudament validat.
En el supòsit que el licitador sigui una persona jurídica haurà de presentar
escriptura de constitució de la societat degudament inscrita al registre mercantil.
Documentació acreditativa d’haver constituït la fiança provisional que s'estableix en
la quantitat de 6.000,00 Euros i que els licitadors l'han de dipositar en el moment
de presentar la plica en qualsevol de les formes admeses en dret.
Declaració responsable en què consti que ha presentat les declaracions tributàries
exigides per Reial decret 528/86, de 18 de novembre.
Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les quotes de la
Seguretat Social .
Per les empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que, de manera
directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que correspongui el licitador.
Declaració jurada de no trobar-se incurs en les causes d’incapacitat i
incompatibilitat previstes a l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, que aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Compromís de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura
mínima dels riscos derivats de l’exercici de la llicència d’un mínim de 1.500.000,00
Euros, d’acord amb la clàusula 19ª d’aquest Plec.
Informe ambiental, per triplicat, signat per tècnic competent que acrediti el
compliment de les disposicions legals vigents de caràcter mediambiental d’acord
amb la clàusula quinzena.
Documentació acreditativa per a la valoració dels criteris objectius que s’estableixen
en el concurs.

SOBRE 2: Portarà la menció: "Proposició econòmica per al concurs públic d’adjudicació
d’una llicència per a l’explotació de vehicles pel transport de viatgers, en la modalitat de
tren turístic”, . A l'interior hi figurarà la plica econòmica amb el següent model:
“D …………., major d’edat, amb domicili en ………., DNI ……., en nom propi (o en
representació de …… com acredita per …….), assabentat de la convocatòria MITJANÇANT
CONCURS PÚBLIC, D’UNA LLICÈNCIA PER A L’EXPLOTACIÓ
DE VEHICLES PEL
TRANSPORT DE VIATGERS, EN LA MODALITAT DE TREN TURÍSTIC. anunciat al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sol·licita prendre
part a l’esmentada licitació oferint l’import de ……..... (en lletra i en números) com a
cànon a satisfer a l’Ajuntament de Cadaqués, amb subjecció al plec de clàusules
econòmiques administratives particulars que accepta íntegrament.
Lloc, data i signatura.

La documentació que s’aporti haurà de ser en original o en fotocòpia compulsada per
notari o per qualsevol fedatari públic

4

Onzena. Obertura de pliques
La realitzarà la mesa de contractació.
A. Obertura del sobre número 1: L'efectuarà la mesa de contractació a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Cadaqués en acte no públic a les 12.00 hores del primer dilluns següent
a la finalització del termini per a la presentació de pliques, si aquest és festiu es farà al
següent dia hàbil. La mesa procedirà a la qualificació de la documentació presentada en
temps i forma. Si observés defectes materials en la documentació presentada podrà
concedir un termini de tres dies perquè el licitador subsani l'error.
B. Obertura del sobre número 2: L'efectuarà la mesa de contractació a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Cadaqués en acte públic a les 12.15 hores del mateix dia de l'obertura
del sobre núm 1, o si no és possible, el sisè dia hàbil següent al de la finalització del
termini de presentació de proposicions, tret que aquest fos dissabte, que es realitzarà a
la mateixa hora del primer dia hàbil següent.
Es donarà per acabat l'acte d'obertura de pliques sense efectuar-se proposta
d’adjudicació i es passarà l'expedient als serveis tècnics municipals per a la seva
avaluació.
La mesa de contractació pot demanar prèviament els aclariments que es considerin
oportuns, i una vegada evacuats els corresponents informes, formular la corresponent
proposta d’adjudicació o proposar declarar desert el concurs, qualsevol que sigui el
resultat de l'obertura de pliques.

Dotzena. Perfeccionament
La concessió de la llicència es perfeccionarà per l'acord d'adjudicació. L'adjudicació es
notificarà a l’adjudicatari, perquè dintre dels quinze dies següents al de la recepció
d'aquesta presenti:
a) Document que acrediti haver constituït la garantia definitiva.
b) Certificació de la Delegació d’Hisenda en què consti que ha presentat les
declaracions tributàries exigibles.
c) Certificació de la Seguretat Social acreditativa d’estar al corrent de pagament de
les quotes que corresponguin.
Donades les característiques de l’adjudicació la garantia definitiva s’estableix en
12.000,00 Euros.
Així mateix, en el termini de 20 dies des de la notificació de l’adjudicació de la llicència,
l’adjudicatari haurà de presentar els documents a què fa referència a la clàusula cinquena
i també els certificats emesos pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, de la Delegació
d’Hisenda i la documentació relativa a la identificació i l’autorització de circulació dels
vehicles que s’adscriuran a l’explotació de la llicència.

Tretzena. Inici del servei
El titular de la llicència està obligat a explotar-la, amb els vehicles corresponents en el
termini màxim de quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de la notificació
de la concessió de la llicència, ara bé, sota cap circumstància podrà iniciar-se el servei
amb anterioritat a la finalització de la llicència per a la prestació del servei de transport
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urbà de viatgers amb un vehicle especial amb forma de tren turístic que actualment està
en vigor.

Catorzena. Condicions específiques
1. El servei únicament podrà prestar-se en horari diürn, sens perjudici de les variacions
que pugui introduir l’Ajuntament en cas de necessitat, sense dret a indemnització.
2. El vehicle haurà de portar en tot moment la documentació relativa al permís de
circulació, ITV i assegurances.
3. En cap moment hi podrà haver dins el vehicle un nombre de persones superior al
nombre de places autoritzades previst a la documentació.
4. Durant l’itinerari, el vehicle pot fer diferents aturades en les quals el conductor haurà
de procurar d’acostar-se tant com pugui al costat dret de la calçada, i només podrà estar
aturat el temps que sigui necessari perquè els passatgers puguin pujar, baixar del vehicle
o visitar llocs d’interès. L’Ajuntament indicarà el lloc de les parades, en tot cas el lloc on
es duguin a terme sempre s’acordarà amb l’ajuntament.
5. El vehicle disposarà d’una dotació mínima de 3 extintors portàtils de pols, d’eficàcia
mínima 13A-89B, repartits pel vehicle.
6. El conductor del vehicle disposarà d’un telèfon mòbil permanentment actiu per tal de
comunicar o donar un avís de qualsevol urgència o emergència que es pugui produir.
7. El contingut de les explicacions del sistema de megafonia sobre el Parc Natural del Cap
de Creus haurà de disposar del vist-i-plau de l’organisme rector d’aquest Parc.
8. Els colors del vehicle seran obligatòriament de la gama indicada per l’ajuntament.
9. La pernoctació serà a Cadaqués i el cost anirà a càrrec del licitador.
10. En el nucli urbà i zones urbanes no es posarà música, ni es tocarà el clàxon.
11. El contingut de les explicacions del sistema de megafonia sobre el Parc Natural del
Cap de Creus haurà de disposar del vist-i-plau de l’organisme rector d’aquest parc

Quinzena. Condicions Mediambientals
El titular de la llicència haurà de donar compliment a les disposicions legals vigents de
caràcter mediambiental, especialment en matèria de prevenció d’incendis i de gestió de
residus, així com qualsevol altra que li sigui d’aplicació.
Així mateix, haurà de complir amb les determinacions que estableix el Pla Especial de
protecció del medi natural i del paisatge del parc natural de Cap de Creus en tot allò que
li sigui d’aplicació.

Setzena. Deures i obligacions del titular de la llicència
1. Satisfer anualment el cànon.
2. Fer el servei d’itineraris regulars durant els mesos de maig a octubre inclosos.
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3. Iniciar l’explotació de la llicència durant el termini de quaranta (40) dies a comptar de
la notificació de la seva concessió.
4. No incloure publicitat comercial de cap altra classe que la pròpia del servei.
5. Complir les disposicions de les ordenances i els reglaments de l'Ajuntament.
6. Respectar les limitacions a l’activitat que en períodes de risc d’incendis, de pluges i/o
altres fets relacionats amb la conservació de l’espai imposi la direcció del Parc Natural
del Cap de Creus respecte a les rutes que circulen pels seus límits.
7. Indemnitzar terceres persones pels danys que es puguin produir per l’exercici de la
llicència, llevat que s'hagin originat per actes realitzats en compliment d'una ordre
forçosa dictada per la corporació.
8. Explotar de manera personal la llicència.
9. Indemnitzar qualsevol perjudici que es causi a l'Ajuntament per deixar de complir
alguna de les obligacions establertes.
10. Acceptar les inspeccions que periòdicament realitzin els serveis tècnics municipals.
11. Abonar les despeses d'inserció d'anuncis als butlletins oficials i a la premsa, que
aniran a càrrec de l'adjudicatari.
L'incompliment d'aquestes obligacions es considera falta, i pot donar lloc a la caducitat de
la llicència sense indemnització.

Dissetena. Drets del titular de la llicència.
1. Explotar pel seu risc i ventura la llicència objecte d'aquest plec fins al termini de la
seva vigència.
2. Disposar de la possibilitat d’ubicar una guixeta en espai de domini públic dins el
terme municipal prèvia petició d’autorització a l’Ajuntament i sens perjudici d’altres
permisos i/o autoritzacions. Sempre s’ubicarà en el lloc establert per l’ajuntament.
3. Gaudir de l'ús i els drets que li atorga la llicència, i també rebre indemnització en els
supòsits que sigui procedent.
Tanmateix, la llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici de
terceres persones.

Divuitena. Drets de l'Ajuntament
Revocar la llicència abans que venci si ho justifiquen circumstàncies d'interès públic.
Llevat que el rescat sigui motivat per dol o culpa del titular de la llicència, és procedent el
rescabalament dels danys o la indemnització dels perjudicis, d'acord amb les normes
vigents en aquells moments.

Dinovena. Responsabilitat civil
L’empresa adjudicatària del present contracte haurà de prestar la màxima col·laboració
amb els serveis i l'asseguradora municipal davant les reclamacions que per danys i
perjudicis es poden formular per tercers, assumint, en els supòsits que es comprovi
l'existència de responsabilitat, el pagament que procedeixi.
A tal fi l’empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança en
quantia no inferior a 1.500.000,00 Euros, per donar cobertura als possibles danys que
durant el període de vigència de la llicència puguin produir-se als particulars o altres
administracions públiques, amb una franquícia màxima de 3.000,00 Euros i sense
sublímit per víctima.
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Una còpia autentica de l'esmentada pòlissa, juntament amb el justificant de pagament
actualitzat d’aquesta pòlissa, haurà de ser tramesa a l’Ajuntament en el termini de 10
dies a comptar de la notificació de l'acord d'adjudicació.

Vintena. Règim de sancions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Són infraccions lleus, sancionables amb una multa de fins a un màxim de 300,00
Euros, les següents:
a) Les desobediències a les instruccions de l'Alcaldia.
b) El no-sotmetiment a la inspecció dels serveis tècnics municipals.
c) La no-exhibició de la llicència municipal o títol de concessió.
2. Són infraccions greus, sancionables amb una multa d'entre 301,00 i 3.000,00 Euros,
les següents:
a) La reiteració per part del titular de la llicència en actes que donin lloc a
sancions lleus.
b) L'actuació del titular de la llicència que doni lloc a la depreciació del domini
públic.
c) L'ús anormal del domini públic concedit.
d) L'exercici d'una activitat diferent de l'objecte de la llicència.
3. Tenen el caràcter d'infraccions molt greus, sancionables amb multa de 3.001,00 a
6.000,00 Euros, o amb la revocació de la llicència, si la gravetat o reiteració de la
infracció així ho requereix:
a) La infracció gravíssima de les obligacions essencials del titular de la llicència.
b) La reiteració de sancions greus.
c) El no-exercici de l'activitat pel titular de la llicència, en les condicions previstes
en aquest plec.
4. Amb independència de la sanció, quan es produeixin danys al domini públic o a les
instal·lacions, i no siguin conseqüència d'un esdeveniment fortuït o de força major,
l'Administració en pot exigir la corresponent indemnització.
5. És competència de l'Alcaldia la imposició de sancions lleus, i de la Junta de Govern
Local, les greus i molt greus, amb excepció de les que impliquin caducitat de la
llicència, que les haurà d'acordar el Ple de la corporació, d'acord amb els tràmits
generals del procediment sancionador, previst al Decret 271/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat.

Vint-i-unena. Causes de revocació.
La llicència es revocarà:
1.
2.
3.
4.
5.

Per manca de pagament del cànon.
Per transcurs del termini.
Per renúncia del titular de la llicència.
Per sanció que impliqui la caducitat, segons el que disposa aquest plec.
Per no exercir el servei durant un temps de dos mesos a l’any dins els períodes de
maig a octubre inclosos.
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6. Altres causes previstes en les disposicions legals aplicables.

Vint-i-dosena. Jurisdicció competent.
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en aquesta adjudicació.

per

resoldre les

Vint-i-tresena. Règim jurídic
En allò no previst en aquest plec de condicions serà d'aplicació la legislació de règim local
i altres disposicions vigents en la matèria.
Especialment, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic, art. 21,
Llei de la Jurisdicció contenciós administrativa llei 29/1998, de 13 de juliol LJCA
Cadaqués, 1 de març de 2012
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