
 
 

 

 
 

  

 SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE TÍTOL PER 
DEFUNCIÓ 
 

 
Sol·licitant 
 

Nom i cognoms:  

DNI/NIE/Passaport:  

Adreça:  

CP:  Municipi:  

Telèfon:  

Adreça electrònica que es designa a efectes de les notificacions derivades de la sol·licitud: 

 

 
Representant (només si la sol·licitud es presenta mitjançant representació, que cal acreditar) 
 

Nom i cognoms:  

DNI/NIE/Passaport:  

Adreça:  

CP:  Municipi:  

Telèfon:  

Adreça electrònica que es designa a efectes de les notificacions derivades de la sol·licitud: 

 

 

Títol que es transmet 
 

Títol:  
  
  
    Amarrador núm.    

     Pallol núm.      

     Aparcament núm.    

     Local núm.    

Titular:                                          DNI:  
                                    Data de defunció:  

Títol de transmissió:  

 
Nova titular 
 

Nom i cognoms:  

DNI/NIE/Passaport:  

Adreça:  

CP:  Municipi:  

Telèfon:  

Adreça electrònica que es designa a efectes de les notificacions derivades de la sol·licitud: 

 

Compte corrent designat per al pagament de les quantitats que es meritin en ocasió del títol: 

 

 
 
 

Tel.: 93 755 09 61 - info.portmataro@gencat.cat
  CIF: Q5856419F

Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)

mailto:info@portmataro.com


Efectes de la transmissió 
 

- La transmissió del títol implica la subrogació de la nova persona titular, en tots els drets i obligacions 

derivats del propi títol, des de la data de la defunció de la transmitent. 

- La acceptació de la transmissió per part del Consorci Port de Mataró no implica l’atorgament d’un nou títol, 

de tal manera que les condicions del títol objecte de transmissió, que la sol·licitant declara conèixer amb la 

presentació d’aquesta sol·licitud, resultaran inalterades, amb l’excepció de la titularitat i el compte corrent 

designat per al pagament de les corresponents quantitats que es meritin en ocasió del títol. 

- Amb la presentació de la present sol·licitud, s’autoritza expressament al Consorci Port de Mataró per tal 

d’efectuar els corresponents càrrecs pels diferents conceptes que es meritin a conseqüència del títol, al 

compte corrent anteriorment designat. 

- En cas que la transmissió s’efectuï a favor de més d’una persona, a efectes de la gestió administrativa del 

títol, cal designar una persona d’entre les titulars per a que actuï com a representant, qui estarà autoritzada 

per rebre en representació de totes les titulars, qualsevol notificació o comunicació relacionada amb el referit 

títol. 

Nom i cognoms de la titular representant:  

Correu electrònic que es designa a efectes de notificacions:  

 

Documentació que cal adjuntar 
 

- Còpia del DNI/NIE de la sol·licitant si és persona física o escriptura de constitució de la societat o entitat i 

còpia del DNI del representant si la sol·licitant és persona jurídica. 

- En cas de presentació de la sol·licitud mitjançant representant, document acreditatiu de la representació 

i DNI/NIE de la persona representant. 

- Certificat de defunció de la persona transmitent. 

- Document acreditatiu de la transmissió per causa de mort i justificant de la seva presentació davant de 

l’Administració Tributària, a efectes de liquidació de l’impost de successions. (En cas d’acceptació 

d’herència mitjançant escriptura pública, caldrà aportar còpia de la referida escriptura. En la resta de 

supòsits, caldrà aportar còpia del certificat d’últimes voluntats, del testament si s’escau i, de la declaració 

privada de béns). 

- Certificat d’inscripció de l’embarcació a nom de la nova titular o justificant de presentació de la sol·licitud 

de canvi de domini al registre general del Districte Marítim/Capitania Marítima. 

- Certificat de titularitat de compte corrent de la sol·licitant, emès per l’entitat bancària. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades (més informació a la següent pàgina) 

Responsable: Consorci Port de Mataró (CPM). 

Finalitat: d’executar els serveis que presta el Consorci Port de Mataró com són el lloguer d’amarraments, 

l’aparcament del Port, l’ús de remolc, l’ús de rampa, l’ús de la Sala d’Actes, l’ús del wifi; control dels subministres; 

emissions de Certificats; atorgament d’autoritzacions i concessions; gestió comptable, fiscal i administrativa de la 

relació amb els usuaris dels serveis del Port, i compliment d’obligacions legals en la gestió portuària. 

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i 

sol·licitar-ne la limitació.      

Informació addicional: Podeu consultar-la a la següent pàgina d’aquest formulari. 

 

Data:  Signatura:  

 



 
 

 

Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona) 
CIF: Q5856419F 

Tel.: 93 755 09 61 - Email: info@portmataro.com 

 INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament 

Identitat: Consorci Port de Mataró. 

NIF: Q5856419F 

Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró 

Telèfon: 93 755 09 61 

Adreça electrònica: info@portmataro.com lpd.portmataro@gencat.cat 

 

Delegat de Protecció de Dades 

Identitat: Legislació i Noves Tecnologies S.L, NIF: B17976051, C/ St. Joan Bta. de la Salle, núm. 21, 3r 1a, 17002 

Girona. 

Comunicacions amb el DPD: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró - lpd.portmataro@gencat.cat 

 

Activitat i finalitat de tractament 

Les dades de caràcter personal facilitades, seran tractades pel Consorci Port de Mataró i incorporades a l’activitat de 

tractament “01-USUARIS DE SERVEIS”, amb la finalitat d’executar els serveis que presta el Consorci Port de Mataró 

com són el lloguer d’amarraments, l’aparcament del Port, l’ús de remolc, l’ús de rampa, l’ús de la Sala d’Actes, l’ús 

del wifi; control dels subministres; emissions de Certificats; atorgament d’autoritzacions i concessions; gestió 

comptable, fiscal i administrativa de la relació amb els usuaris dels serveis del Port, i compliment d’obligacions legals 

en la gestió portuària. 

 

Base jurídica del tractament. 

La base legal per aquest tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e. RGPD), el 

tractament necessari per a l’execució d’un contracte (art 6.1.b. RGPD) i el tractament necessari per al compliment d’una 

obligació legal del Responsable del tractament (art. 6.1.e RGPD). 

 

Destinataris 

Les dades de caràcter personal es comunicaran, en cas que correspongui a organismes de l’Administració Pública, a 

l’Administració Tributària i a les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat.  

 

Transferències internacionals 

Atesa la finalitat del tractament, no hi ha prevista la transferència internacional de dades.  

 

Terminis de supressió 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant la vigència de la relació contractual de serveis i els terminis 

legalment establerts per complir amb les obligacions de l’entitat.. 

 

Drets 

• Qualsevol  persona  té  dret  a  obtenir  confirmació  sobre  si  el Consorci Port de Mataró està tractant dades 

personals que la concerneixen, o no.    

• Les  persones  interessades  tenen  dret  a  accedir  a  les  seves  dades  personals, així com a sol·licitar la rectificació 

de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin 

necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.   

• En  determinades  circumstàncies  previstes  a  l'article  18  RGPD,  els  interessats poden  sol·licitar  la  limitació  

del  tractament  de  les  seves  dades.  En  aquest  cas, únicament les conservarem per exercir o defensar 

reclamacions.   

• Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de  màrqueting,  inclosa  l'elaboració  

de  perfils.  El Consorci Port de Mataró deixarà  de tractar  les  dades,  tret  de  motius  legítims  imperiosos  o  per  

exercir  o  defensar possibles reclamacions.   

• En  virtut  del  dret  a  la  portabilitat,  els  interessats  tenen  dret  a  obtenir  les  seves dades  personals  en  un  

format  estructurat  d'ús  comú  i  lectura  mecànica  i  a transmetre'ls a un altre responsable. 

 

Per tal d’exercir els drets podeu dirigir un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró, Passeig del Callao s/n, 08301 

Mataró, o bé a l’adreça electrònica info@portmataro.com. 

 

Pel que fa les vies de reclamació, si considereu que els  vostres  drets  no  s’han  atès  adequadament,  teniu  dret  a 

presentar  una  reclamació  davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. També  la  podeu  presentar  amb  caràcter  

previ  davant  del  delegat  de protecció de dades a l’adreça Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró o bé al correu electrònic 

dpd@portmataro.com i lpd.portmataro@gencat.cat. 
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