Sol·licitud de servei d'amarrament
Dades de sol·licitant:
DNI / Passaport:
Nom y cognoms:

En qualitat de:

Denominació Social:

NIF / NIE:

Datos de propietario o armador:
DNI / Passaport:
Nom i cognoms propietaris:

En qualitat de:

Denominació Social:

NIF / NIE:

Codi postal:

Població:

Domicili:
Telèfon:

Adreça electrònica a l'efecte de notificació:

Telèfon emergències:

Persona de contacte per a emergències

Dades de l’embaracació

Assegurança

Eslora

Número de pòlissa

Mànega

Companyía i corredoria

Potència del motor

Període de vigència

Matrícula

Activitat

Dia i hora d’inici:

Dia i hora de finalització

Modalalidad:
•
•
•

Ús públic tarifat (tarifa diària)
Autorizació anual
Concessión

Descripció o detalls:
Mascotes

Mobilitat reduïda

Documentació que cal adjuntar:
1. Certificat de navegació de l'embarcació i del motor
2. Pòlissa vigent de l'assegurança que cobreixi qualsevol incidència o accident a la instal·lació portuària
3. Justificant de pagament de l'assegurança
4. Domiciliació bancària
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AUTORITZACIÓ
AUTORITZO a Consorci Port Mataró per obtenir per mitjans electrònics les dades d'identitat o registrals, així com les dades fiscals
necessàries, com interessat / representant legal.
(Si s'autoritza, cal marcar aquesta opció. En el cas que no s'autoritzi, cal aportar aquesta documentació en paper.)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Com a persona representant / titular que formulo aquesta comunicació prèvia a Consorci Port Mataró per a l'inici de l'activitat descrita
DECLARO sota la meva responsabilitat el següent:
•

Que en el 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 escau, en el corresponent registre públic.

•

Que l'embarcació està en correcte estat de manteniment i compleix els requisits establerts en 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 sol·licitud són certes i accepto que la inexactitud, falsedat o omissió de les dades declarades
comportarà la impossibilitat de continuar amb l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives, així
com la instrucció del corresponent expedient sancionador, quan escaigui.

•

Que estic informat que l'administració portuària podrà fer les comprovacions necessàries relatives a l'acompliment de les dades
declarades havent de facilitar la informació necessària, a requeriment de el Consorci Port Mataró, per al control de l’activitat.

•

Que en cas d'embarcació en llista 6ª l'activitat compleix amb els requisits establerts en la normativa i em comprometo a exercir
l'activitat d'acord amb la legislació portuària.

Així mateix, DECLARO sota la meva responsabilitat i amb el compromís de mantenir-lo vigent durant tota l'activitat el següent: (marcar
l’opció)
Que disposo dels permisos o llicències sectorials preceptives per a la navegació.
Que disposo de pòlissa d'assegurança que cobreixi qualsevol incidència o accident derivat de l'activitat a desenvolupar, subscrita amb
l’entitat ............................................., amb nº. ................................... i període de vigència fins .......... ..........................
Que no tinc cap deute econòmic pendent amb l'administració
Per altre banda,
CONSENTEIXO la utilització de mitjans electrònics en les comunicacions amb Consorci Port Mataró. (Marcar
l’opció si es consent.)
I ADJUNTO la documentació necessària que cal acompanyar a la comunicació d'acord amb la llista descrita anteriorment.

Condicions a tenir presents:
1.
2.

3.
4.

Si amb la sol·licitud no s'adjunta la documentació necessària especificada o no s'aporta la totalitat de les dades requerides, el tràmit no
està complet i, per tant, la sol·licitud no és vàlida ni eficaç.
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 en especial es disposaran dels mitjans per assegurar els elements d'amarratge i defenses de protecció de
diàmetre equivalent al 10% de la mànega de l'embarcació.
Queda totalment prohibit dins el port realitzar activitats d'oci mitjançant reproductors de música i megafonia que causin molèsties.
Les taxes portuàries i els preus privats vigents per a la prestació de serveis portuaris estan disponibles a títol informatiu a la pàgina web
www.portmataro.org

Localitat y data:

Signatura:
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•

Normativa d'aplicació. De conformitat amb el que preveu la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i transport en aigües marítimes i
continentals. La legislació portuària, el text articulat de les taxes portuàries aplicables al Consorci Port de Mataró i els preus privats
vigents estan a disposició de l'usuari, per a la consulta i informació, a les oficines i a la pàgina web www.portmataro.org
Tot desistiment o renúncia al servei atorgat requereix la comunicació i verificació del Consorci als efectes econòmics corresponents

Informació sobre Protecció de Dades Personals:
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 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 seves dades seran tractades per part de Ports de la Generalitat, com responsable
d'aquests:
Identitat:

Consorci Port de Mataró

Direcció postal:

Passeig Callao s/n 08301 Mataró

Telèfon:

93 7550961

Direcció electrònica:

info@portmataro.com

Contacte DPD:

dpd@portmataro.com

La finalitat del tractament és la tramitació i la gestió econòmica respecte les persones proveïdores i clientela.
La base legal per al tractament de les seves dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del
tractament i d'acord amb l'article 18 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i 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 hi hagi un interès mutu, i sempre que siguin necessaris per complir amb la legislació vigent.
Així mateix, sol·licitem la seva autorització per poder realitzar-vos enquestes referides al nostre servei (marcar l'opció escollida):
SI

NO

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit
dirigit a Consorci Port Mataró o a través de l'adreça electrònica info@portmataro.com
En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a
www.apdcat.cat.
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