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INFORMACIÓ DE LA CONDICIÓ DE VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I 
LOGÍSTICA S.A. COM A MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA 
DE VALÈNCIA.  

 
L'article 56 dels Estatuts de la Societat, en la redacció donada per l'Acord de la Junta 

General Universal de data 31 de març de 2014, declara que “Se reconeix la condició de la 

Societat com “mitjà propi i servei tècnic” de l'Autoritat Portuària de València, als efectes 

previstos en la normativa de Contractació del Sector Públic, aplicable a cada moment.  

VPI Logística, com a mitjà propi i servei tècnic de l'Autoritat Portuària de València, 

estarà obligada a realitzar els treballs que li encomane la citada Autoritat en les matèries 

incloses en el seu objecte social. Les encomanes establiran els termes i condicions de 

realització dels treballs i tasques, i en les mateixes l'Autoritat Portuària realitzarà un control 

anàleg al dels seus propis serveis.  

La Societat no podrà participar en licitacions públiques convocades per l'Autoritat 

Portuària de València, sense perjudici que, quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-

se-li l'execució de la prestació objecte de les mateixes. 

La Societat està obligada a realitzar els treballs i activitats que li siguen encomanats 

per l'Autoritat Portuària de València d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per 

l'encomendante, que seran retribuïdes per referència a tarifes aprovades per l'Autoritat 

Portuària de València. Aquesta obligació es referix als encàrrecs que li formule com el seu mitjà 

propi instrumental i servei tècnic, en les matèries que constitueixen les seues funcions 

estatutàries. Les relacions de VPI Logística amb l'Autoritat Portuària de València en la seua 

condició de mitjà propi i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual, per la qual 

cosa, a tots els efectes, són de caràcter intern, dependent i subordinado.” 

 Aquest Acord va ser elevat a públic en data de 28 de juliol de 2014, davant el notari 

Alejandro Cervera Taulet, en escriptura el nombre de la qual de protocol és el 2.640, i 

degudament inscrit en el Registre Mercantil de València en data de 25 d'ago de 2014. 

 

 

El que es notifica als efectes oportuns.  

 

 

A València a 22 d'octubre de 2018 

 
    


