
PORTS DE LA GENERALITAT 

(a omplir per l'Administració Portuària) 

Tel. Administració Portuària: __________________

Tel. de contacte: ___________________________ 

Conformitat: 
 Favorable
 Desfavorable

Data resposta:
_______________________

Administració portuària: ________________________________________

Port: ___________________________________________________________________________________________________

Sol·licitud de Comunicació prèvia d’activitats 

Activitat a desenvolupar: (marcar el concepte general) 

Activitat lúdica, benèfica o gastronòmica  
Esdeveniments esportius  
Activitats formatives 

Embarcament i desembarcament de passatgers a 
una embarcació de pesca 
Visita cultural a les instal·lacions portuàries
Altres activitats

Dia i hora de finalització: (la suma de jornades no pot
excedir un total de 15 dies)

Descripció de l’activitat i mitjans: 
(per a visites culturals, indicar el nombre de visitants, nom i cognoms, i telèfon de la persona responsable) 
(per a turisme pesquer, indicar el calendari d’activitats previst en el port) 

Documentació que cal adjuntar: 

1. Plànol del port on s’assenyali la zona a efectuar l’activitat o itinerari de pas previst, el qual està disponible en la web
ports.gencat.cat.

2. Pòlissa vigent de l’assegurança que cobreixi qualsevol incidència o accident a la instal·lació portuària; o bé subscriure
declaració responsable conforme es disposa de la mateixa durant tot el període de l’activitat, especificant núm. de pòlissa,
entitat amb qui està subscrita i període de vigència.

3. Autorització, permís o llicència sectorial preceptiva (autoritat marítima, municipal, pesca, etc.) o bé subscriure declaració
responsable conforme es disposa de les mateixes o s’ha portat a terme la comunicació prèvia amb els requisits establerts,
si s’escau.

5. Justificació de pagament de les taxes portuàries i preus per la prestació de serveis, si concorre una activitat associada que
resti subjecta pel seu caràcter econòmic o intensiu.

AUTORITZACIÓ 

    AUTORITZO a Ports de la Generalitat per obtenir per mitjans electrònics les dades d’identitat o registrals, així com les dades 
fiscals necessàries, com a interessat/representant legal. 
(Si s'autoritza cal marcar aquesta opció. En cas que no s’autoritzi, cal aportar aquesta documentació en paper.) 

Dades de la persona sol·licitant:        

Domicili: Codi postal:  Població: 

Telèfon: Adreça electrònica a efectes de notificació: 

Dia i hora d'inici: (la comunicació s'ha de
presentar 10 dies abans)

4. Acreditació de la conformitat de la concessionària, en el cas que la persona sol·licitant no es correspongui amb la persona
titular del port esportiu on s'ha de desenvolupar l'activitat.

https://ports.gencat.cat/sol%c2%b7licitud-de-serveis/


PORTS DE LA GENERALITAT 

• Que en cas de ser representant, disposo de poders suficients per actuar com a tal.
• Que si la titular és una persona jurídica, està legalment constituïda i inscrita, si s’escau, en el corresponent registre públic.
• Que l’activitat compleix els requisits establerts a la normativa vigent, i que em comprometo a exercir l’activitat d’acord amb

la legislació portuària vigent i les condicions informades.
• Que les dades presentades amb la comunicació són certes i accepto que la inexactitud, falsedat o omissió de les dades

declarades comportarà la impossibilitat de continuar amb l’activitat, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives, així com la instrucció del corresponent expedient sancionador, quan s’escaigui.

• Que estic informat que l’administració portuària podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les
dades declarades havent de facilitar la informació necessària, a requeriment de la zona portuària, per al control de
l’activitat.

Així mateix, DECLARO sota la meva responsabilitat i amb el compromís de mantenir-ho vigent durant tota l’activitat el següent: 
(marcar l'opció) 

 Que disposo dels permisos o llicències sectorials preceptives per desenvolupar l’activitat. 

 Que disposo de pòlissa d’assegurança que cobreix qualsevol incidència o accident derivada de l’activitat a desenvolupar,
subscrita amb l’entitat............................................., amb núm. .................................... i període de vigència fins a........................ 

 Que no tinc cap deute econòmic pendent amb Ports de la Generalitat. 
Per altra part,     CONSENTEIXO la utilització de mitjans electrònics en les comunicacions amb Ports de la Generalitat. (marcar 
l'opció si es consenteix) 
I ADJUNTO la documentació necessària que s’ha d’acompanyar a la comunicació d’acord amb la llista descrita anteriorment.  

Condicions a tenir present: 

1. El desenvolupament de l’activitat resta condicionada a la seva compatibilitat amb els serveis portuaris a prestar, l’operativa
del port i la disponibilitat de la zona de servei afectada.

2. Si amb la comunicació prèvia no s’adjunta la documentació necessària especificada o no s’aporta la totalitat de les dades
requerides, el tràmit no és complert i, per tant, la comunicació no és vàlida ni eficaç.

3. Durant l’activitat es prendran les mesures de seguretat oportunes per evitar accidents a terceres persones i danys materials a
les instal·lacions del port, i si escau, s’haurà de disposar de presència policial per a la regulació del trànsit i, en cas
necessari, prioritzar l’entrada o sortida del port per aquells usuaris que ho precisin. Qualsevol incidència al respecte serà
responsabilitat de la persona o entitat promotora.

4. Després de l’activitat, la titular s’encarregarà de la neteja i retirada de tots els elements utilitzats i de què no quedin deixalles
de cap mena, en altre cas se li facturarà el servei de neteja o de reposició dels desperfectes ocasionats. En tindrà cura que
les superfícies restin en perfecte estat de conservació.

5. En els esdeveniments de caràcter lúdic, benèfic, gastronòmic, esportiu i formatiu es farà constar la col·laboració de l’entitat
portuària mitjançant la inclusió del seu logo corporatiu en la publicitat i difusió de l’activitat, i es traslladarà un
exemplar en format electrònic a la Zona Portuària corresponent.

6. Durant les visites culturals a les instal·lacions portuàries no està permès l’accés a zones d’explotació indirecta o d’especial
risc sense autorització expressa dels seus responsables i l’acompanyament del personal portuari. Així mateix, caldrà
mantenir en tot moment l’ordre, la neteja i el respecte necessari atès que el port és una zona de treball amb riscos inherents a
les activitats que es desenvolupen i a la pròpia configuració de la infraestructura.

7. Per a l’embarcament i desembarcament de passatgers a una embarcació de pesca, únicament es podrà realitzar aquesta
activitat a la zona del port designada per l’autoritat portuària, tampoc es podrà realitzar cap altra activitat dins l’embarcació
dins la zona de domini públic portuari ni està inclosa la visita a les instal·lacions sinó ha estat comunicada prèviament.

8. Resta totalment prohibit dins el port realitzar esdeveniments d’oci mitjançant reproductors de música i megafonia que causin
molèsties.

9. Les taxes portuàries i els preus privats vigents per la prestació de serveis portuaris estan disponibles a títol informatiu a la
pàgina web ports.gencat.cat.

10. Caldrà donar compliment a la normativa vigent derivada de la crisi sanitària existent per l'existència del COVID-19, i seguir les
mesures, recomanacions i obligacions establertes i que s’aprovin davant de les mesures de restricció de l'activitat a dur a
terme, especialment pel que fa a les normes de seguretat i distanciament socials i possibilitat d’exercir les activitats previstes
que s’estableixin en cada moment.

Lloc i data: Signatura: 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Com a persona representant/titular que formulo aquesta comunicació prèvia a Ports de la Generalitat per a l’inici de l’activitat 
descrita DECLARO sota la meva responsabilitat el següent: 

http://ports.gencat.cat/


Dôacord amb lôarticle 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 dôabril de 2016, relatiu a la protecci· de les 
persones f²siques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulaci· dôaquestes dades, i 
a l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, les vostres dades seran tractades per part de Ports de la Generalitat com a responsable 
d'aquestes:

Identitat:
Adrea postal:
Tel¯fon:
Adrea electr¸nica: 
Contacte DPD:       

Ports de la Generalitat
C/ Dr. Roux, 59-61, 08017 Barcelona 
93 206 09 30
generalitat.ports@gencat.cat  
dpoports@gencat.cat

La finalitat del tractament ®s la tramitaci· i gesti· econ¸mica respecte les persones proveµdores i 
clientela. 
La base legal per al tractament de les vostres dades ®s en exercici de poders p¼blics en virtut de les 
compet¯ncies del responsable del tractament i dôacord amb lôarticle 18 de la Llei 10/2019, del 23 de 
desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.
Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del 
responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els 
casos previstos per la llei.
Les dades recollides es conservaran mentre existeixi un inter¯s mutu, i sempre que siguin necess¨ries per 
complir amb la legislaci· vigent.

Aix² mateix, sol·licitem la vostra autorització per poder realitzar-vos enquestes referides al nostre servei 
(marcar l'opció escollida): 

SI NO 

Informació sobre Protecció de Dades Personals: 

PORTS DE LA GENERALITAT 

Podeu exercir els drets dôacc®s, rectificaci·, supressi·, limitaci· o oposici·, aix² com el dret a la portabilitat de les 
dades, mitjanant un escrit adreat a Ports de la Generalitat o a trav®s de lôadrea electr¸nica 
atenciousuaris.ports@gencat.cat 
En cas de considerar que el tractament no sôajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamaci· 
davant lôautoritat de control a www.apdcat.cat.

Normativa d’aplicació: 

De conformitat amb el previst en l’article 68 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals, l’exercici d’activitats en els espais portuaris que no comportin activitat econòmica 
ni un ús intensiu del domini públic està subjecte a comunicació prèvia. La comunicació s’ha de presentar deu dies 
abans de l’inici de l’activitat i la suma de jornades no pot excedir un total de quinze dies. La legislació portuària 
està a disposició de l’usuari, per a la seva consulta i informació, a la pàgina web ports.gencat.cat. Tot desistiment 
o renúncia al servei atorgat requereix la comunicació a la Zona Portuària als efectes econòmics corresponents.

https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/
https://ports.gencat.cat/marc-juridic/
mailto:generalitat.ports@gencat.cat
mailto:atenciousuaris.ports@gencat.cat
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