
PORTS DE LA GENERALITAT 

Dades de la persona sol·licitant:        

Domicili: Codi postal:  Població: 

Telèfon: Adreça electrònica a efectes de notificació: 

Dades complementàries:

Port: 

Formulari de petició per a la utilització privativa del domini públic portuari a 
Ports de la Generalitat

1 En el cas de vaixells: dades de la persona que realitzi l'activitat de reparació o manteniment, o bé la persona 
propietària, naviliera, capitana o patrona del vaixell, llevat que aquesta coincideixi amb la persona sol·licitant.
2 En el cas de pesada de vehicles i mercaderia: dades de la propietaria o bé de la consignatària, transitària o operadora 
logística representant de la mercaderia, llevat que aquesta coincideixi amb la persona sol·licitant.

Ocupació o servei que se sol·licita (marcar l'opció):

Ocupació de pallols destinats a la 
pesca i espais coberts (taxa TO1) 

Estada de vaixells a la zona de varador (taxa TO4) 1

Ocupació amb béns mobles 
(taxa TO3) 

Estacionament de vehicles (taxa TA6) 

Utilització de la bàscula (taxa TP1) 2

Característiques de la utilització privativa:

TP1: Tipus d'objecte pesat:

TA6: Tipus i matrícula del vehicle:

TO4: Tipus de vaixell:

Superfície: Temps:

TO3 Descripció dels objectes dipositats (per al sector comercial, materials de construcció, aparells de 
venda automàtica, aparells de pesca, cadires, taules, ...):

Serveis complementaris sol·licitats:

Subministrament de llum (Tarifa E-3) Subministrament d'aigua (Tarifa E-3) 



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/
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