Port:
Sol·licitud per a l’aprofitament especial del domini públic portuari a Ports de la Generalitat per
embarcacions amb eslora inferior a 24 m
Dades de la persona sol·licitant:
Nom i cognoms:

DNI / Passaport:
En qualitat de:
NIF / NIE:

Denominació Social:
Domicili:

Codi postal:

Telèfon:

Adreça electrònica a efectes de notificació:

Persona responsable de l’embarcació en el port:

Telèfon mòbil responsable embarcació:

Població:

Dades complementàries de la persona capitana o patrona del vaixell:
Marcar si les dades de la persona propietària són coincidents amb les dades de la persona capitana o patrona

Nom i cognoms:

DNI / Passaport:
Domicili:

Codi postal:

Telèfon:

Correu electrònic:

Població:

Dades de l’embarcació:
Nom:
TRB:

Matrícula:
Eslora:

Mànega:

Descripció del servei sol·licitat i documentació que s’adjunta:
Embarcació d’esbarjo (llista 7a)

Data prevista d'entrada (dd/mm/yyyy):

Data prevista de sortida (dd/mm/yyyy):

Embarcació de lloguer (llista 6a)
COR (Certificate of Registry)
Pòlissa vigent de l’assegurança que cobreixi qualsevol incidència o accident; 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
Núm. de compte a efectes de domiciliació bancària
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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)
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Com a persona representant/titular que formulo aquesta petició a Ports de la Generalitat DECLARO sota la meva responsabilitat
el següent:
•
•
•
•
•

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 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.
En el cas d’embarcació de llista 6a, 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.

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 petició d’acord amb la llista descrita anteriorment.

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 a la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de
ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 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. Tot desistiment o
renúncia al servei atorgat requereix la comunicació a la Zona Portuària als efectes econòmics corresponents.

•

Informació sobre protecció de dades: Veure informació a la pàgina següent.
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Informació sobre Protecció de Dades Personals:
'¶DFRUG DPE O¶DUWLFOH  GHO 5HJODPHQW 8(   GH  G¶DEULO GH  UHODWLX D OD SURWHFFLy GH OHV
SHUVRQHVItVLTXHVHQHOTXHUHVSHFWDDOWUDFWDPHQWGHGDGHVSHUVRQDOVLDODOOLXUHFLUFXODFLyG¶DTXHVWHVGDGHV 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, OHV YRVWUHV GDGHV VHUDQ WUDFWDGHV SHU SDUW de Ports de la Generalitat com a responsable
d'aquestes:
,GHQWLWDW
$GUHoD SRVWDO
7HOqIRQ
$GUHoD HOHFWUzQLFD
Contacte DPD:

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

/D ILQDOLWDW GHO WUDFWDPHQW pV OD WUDPLWDFLy L JHVWLy HFRQzPLFD UHVSHFWH OHV SHUVRQHV SURYHwGRUHV L
FOLHQWHOD
/D EDVH OHJDO SHU DO WUDFWDPHQW GH OHV YRVWUHV GDGHV pV HQ H[HUFLFL GH SRGHUV S~EOLFV HQ YLUWXW GH OHV
FRPSHWqQFLHV GHO UHVSRQVDEOH GHO WUDFWDPHQW L G¶DFRUG DPE O¶DUWLFOH 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.
/HV GDGHV UHFROOLGHV HV FRQVHUYDUDQ PHQWUH H[LVWHL[L XQ LQWHUqV PXWX L VHPSUH TXH VLJXLQ QHFHVVjULHV SHU
FRPSOLU DPE OD OHJLVODFLyYLJHQW
$L[t PDWHL[ sol·licitem la vostra autorització per poder realitzar-vos enquestes referides al nostre servei
(marcar l'opció escollida):
SI

NO

3RGHXH[HUFLUHOVGUHWVG¶DFFpVUHFWLILFDFLyVXSUHVVLyOLPLWDFLyRRSRVLFLyDL[tFRPHOGUHWDODSRUWDELOLWDWGHOHV
GDGHV PLWMDQoDQW XQ HVFULW DGUHoDW D 3RUWV GH OD *HQHUDOLWDW R D WUDYpV GH O¶DGUHoD HOHFWUzQLFD
atenciousuarisports@gencat.cat
(Q FDV GH FRQVLGHUDU TXH HO WUDFWDPHQW QR V¶DMXVWD D OD QRUPDWLYD YLJHQW SRGUHX SUHVHQWDU XQD UHFODPDFLy
GDYDQWO¶DXWRULWDWGHFRQWURODZZZDSGFDWFDW
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