
PORTS DE LA GENERALITAT 

Port: 

Formulari de petició de serveis diversos a Ports de la Generalitat 

Dades de la persona sol·licitant:        

Domicili: Codi postal:  Població: 

Telèfon: Adreça electrònica a efectes de notificació: 

Utilització de maquinària i utillatge portuaris (tarifa E-1) 

Servei que se sol·licita (marcar el o els serveis sol·licitats)

Subministrament (tarifa E-3) 

Servei d'elevació, reparació i conservació (tarifa E-4) 

Serveis diversos (tarifa E-6) 

Descripció del servei sol·licitat:

E-1: 

E-3: 

E-4: 

E-6: Servei o activitat portuària requerida: (indicar)

Servei requerit: (indicar)



PORTS DE LA GENERALITAT 

Observacions: 

Localitat, data: Signatura: 

• Normativa portuària: La petició, la utilització o l’acceptació del servei per part de l’usuari implica la seva conformitat amb la legislació
portuària vigent i amb les quanties de les taxes aplicables, regulades en el Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat. La legislació portuària vigent estarà a disposició de l’usuari, per a la seva
consulta i informació, a les oficines de Ports de la Generalitat i a la pàgina web ports.gencat.cat.

• Protecció de dades: D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les vostres dades seran incorporades al fitxer “gestió econòmica” del qual és responsable la gerència de Ports de la Generalitat. La
finalitat del fitxer és la tramitació i gestió econòmica respecte les persones proveïdores i clientela. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a Gerència de Ports de la Generalitat: carrer Doctor Roux, 59-61, 08017
Barcelona; o bé a través de l’adreça electrònica atenciousuarisports@gencat.cat, ports.gencat.cat.

http://ports.gencat.cat/
mailto:atenciousuarisports@gencat.cat
http://ports.gencat.cat/

	Port: 
	Domicili: 
	Codi Postal: 
	Poblacio: 
	Adreça Electronica: 
	Text Denominació Social: Denominació Social:
	Denominació Social: 
	Nom i cognoms: 
	Text NIF / NIE: NIF / NIE:
	Text DNI / PASSAPORT: DNI / Passaport:
	Text En qualitat de: En qualitat de:
	NIF / NIE: 
	DNI / PASSAPORT: 
	Qualitat de:: [ ]
	Observacions: 
	Localitat: 
	Data Document: 
	Text Nom i Cognoms: Nom i Cognoms:
	Text Tipus: Tipus:
	Text Tipus2: Tipus:
	Carreto: Off
	Text Carreto: carretó
	Grua: Off
	Text Grua: grua (indicar tones):
	Aigua: Off
	Text Aigua: aigua
	Text Energia Electrica: energia elèctrica
	Energia Electrica: Off
	Telèfon: 
	Tones: 
	Servei: 
	SE1: Off
	SE3: Off
	SE4: Off
	SE6: Off
	ServeiActivitat: 


