Port:

Sol·licitud per a la utilització privativa del domini públic portuari a Ports de la Generalitat
Dades de la persona sol·licitant:
Nom i cognoms:

DNI / Passaport:
En qualitat de:

Denominació Social:

NIF / NIE:

Domicili:

Codi postal:

Telèfon:

Adreça electrònica a efectes de notificació:

Població:

Dades complementàries:
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.

Nom i cognoms:

DNI / Passaport:
En qualitat de:

Denominació Social:

NIF / NIE:

Domicili:

Codi postal:

Telèfon:

Correu electrònic:

Població:

Ocupació o servei que se sol·licita (marcar l'opció):
Ocupació de pallols destinats a la
pesca i espais coberts (taxa TO1)
Ocupació amb béns mobles
(taxa TO3)

Estada de vaixells a la zona de varador (taxa TO4) 1
Estacionament de vehicles (taxa TA6)
Utilització de la bàscula (taxa TP1) 2

Característiques de la utilització privativa:
Temps:

Superfície:

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

TO4: Tipus de vaixell:
TA6: Tipus i matrícula del vehicle:
TP1: Tipus d'objecte pesat:
Serveis complementaris sol·licitats:
Subministrament de llum (Tarifa E-3)

Subministrament d'aigua (Tarifa E-3)

PORTS DE LA GENERALITAT

Observacions:

Signatura:

Localitat, data:

•

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 Personals:

'¶DFRUGDPEO¶DUWLFOHGHO5HJODPHQW 8( GHG¶DEULOGHUHODWLXDODSURWHFFLyGHOHVSHUVRQHVItVLTXHV
HQ HO TXH UHVSHFWD DO WUDFWDPHQW GH GDGHV SHUVRQDOV L D OD OOLXUH FLUFXODFLy G¶DTXHVWHV GDGHV 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, OHVYRVWUHVGDGHVVHUDQ
WUDFWDGHVSHUSDUWde 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 LFOLHQWHOD
/DEDVH OHJDO SHU DOWUDFWDPHQW GH OHV YRVWUHV GDGHV pV HQ H[HUFLFL GH SRGHUV S~EOLFV HQYLUWXWGH OHV FRPSHWqQFLHV
GHO UHVSRQVDEOH GHO WUDFWDPHQW LG¶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 QHFHVVjULHVSHUFRPSOLUDPE
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

3RGHX H[HUFLU HOV GUHWV G¶DFFpV UHFWLILFDFLy VXSUHVVLy OLPLWDFLy R RSRVLFLy DL[t FRP HO GUHW D OD SRUWDELOLWDW GH OHV GDGHV
PLWMDQoDQWXQHVFULWDGUHoDWD3RUWVGHOD*HQHUDOLWDWRDWUDYpVGHO¶DGUHoDHOHFWUzQLFDatenciousuarisports@gencat.cat
(Q FDV GH FRQVLGHUDU TXH HO WUDFWDPHQW QR V¶DMXVWD D OD QRUPDWLYD YLJHQW SRGUHX SUHVHQWDU XQD UHFODPDFLy GDYDQW
O¶DXWRULWDWGHFRQWURODZZZDSGFDWFDW
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