Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)
CIF: Q5856419F
Tel.: 93 755 09 61 – info.portmataro@gencat.cat

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’AMARRADOR
OPCIONALMENT PALLOL I APARCAMENT

I

Convocatòria: CPM2022Aut006
Representant (només si es presenta la sol·licitud per representació. Cal acreditar la representació)
Nom i cognoms:
DNI/NIE/Passaport:
Adreça:

Sol·licitant de l’autorització (persona que constarà com a titular)
Nom i cognoms / denominació social:
DNI/NIE/Passaport/CIF:
Adreça:
CP:

Municipi:

Província:

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

Dades de l’embarcació (l’embarcació ha de ser del titular de l’autorització)
Nom embarcació:

Matrícula:
Port d’origen de l’embarcació:

Bandera:
Eslora (m):

Mànega: (m):

Tipus d’embarcació:

Motor

Vela

Elements que sol·licita
Amarrador

Ubicació preferent:

Serveis complementaris:
Aparcament (ús privatiu) Ubicació preferent:
Dret d’accés (abonament anual sense aparcament definit)

Pallol

Ubicació preferent:

! Nota: Per a sol·licitar pallol i/o aparcament, cal sol·licitar o disposar prèviament autorització d’amarrador.

Termini que sol·licita (màxim 4 anys)
Termini (en mesos o anys):
! Nota: el termini de les autoritzacions no és susceptible de pròrroga.

Modalitat de pagament
Mensual

Anual

Proposta (segons criteris d’adjudicació del plec)
A.

Repercussió en sostenibilitat en quant a mobilitat. Lloc de residència:
Mataró

B.

Resta comarca Maresme

Província Barcelona

Vaixells amb sistema de navegació sostenible (marcar totes les que correspongui):
Sistemes eòlics

Plaques solars

Motors elèctrics

Motors híbrids amb combustibles bio o gas
C.

Catalunya

Altres

Participació a regates oficials o socials (indicar el núm. de regates en cada classe):
▪

De més de 25 milles:

▪

De 5 a 25 milles:

Altres

▪

De menys de 5 milles:

! Nota: Caldrà acreditar el certificat de participació expedit per l’entitat organitzadora

D.

E.

Serveis complementaris sol·licitats:
a.

Pallol

b.

Aparcament:

privatiu

general

Oferta econòmica (indicar l’increment percentual de millora):

%

! Nota: La puntuació màxima per aquest criteri s’atorga amb un percentatge de millora del 7%.

Llista d’espera (opcional, marcar només si correspon)
En cas de no resultar adjudicatari/a de l’autorització sol·licitada, vull que se m’inclogui a la llista
d’espera segons el previst a la clàusula 4a dels Plecs:

Si

No

Documentació obligatòria a presentar juntament amb la sol·licitud
•

Còpia del DNI del sol·licitant. En el cas de representant, document acreditatiu de la representació

i còpia del DNI del sol·licitant i del representant.
•

En el cas de persones jurídiques, còpia del NIF, còpia del document que acrediti la representació

de la persona signant i el seu DNI.
•

Acreditació del Rol de l’embarcació:
•

Registre marítim, certificat de navegabilitat, permís de navegació.

•

Matriculació express amb declaració de conformitat d’embarcacions de lleure. En cas de
canvi de propietari d’embarcacions amb bandera espanyola, cal adjuntar també el justificant
del tràmit a Capitania.

•

Autoritzacions d’amarrador: Justificant acreditatiu de la disposició i vigència de l’assegurança de

responsabilitat civil de l’embarcació i de la cobertura del remolc, reflotament i risc d’incendi.
•

Autoritzacions d’aparcament: Justificant acreditatiu de la disposició i vigència d’assegurança de

responsabilitat civil del vehicle, amb cobertura de risc d’incendi o, declaració jurada del seu titular
sobre la seva disposició, vigència i cobertura, amb indicació del número de pòlissa i entitat
asseguradora.
•

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

•

Justificant de constitució de la garantia provisional per cadascun dels elements sol·licitats

(amarrador,

aparcament

i

pallol),

mitjançant

transferència

al

següent

compte

corrent:

ES39.0081.0036.4300.0111.4620 (a concepte indicar: garantia provisional + nom embarcació).
•

Documents acreditatius de la proposta efectuada en base els criteris d’adjudicació:
•

Certificat d’empadronament vigent (antiguitat màxima de 3 mesos) en cas que la

residència sigui diferent a la que consta al DNI, o document públic o oficial del domicili social en
cas de persones jurídiques.
•

Documents acreditatius de la instal·lació de sistemes de navegació sostenible:

documentació de l’embarcació o certificat de l’instal·lador.
•

Certificats de participació en regates, expedits per l’entitat organitzadora.

Informació bàsica sobre protecció de dades (més informació a la pàgina 3)
Responsable: Consorci Port de Mataró (CPM)
Finalitat: Registrar les entrades i sortides de documents del CPM
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 pàgina 3 d’aquest formulari

Data:

Signatura:
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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@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 –
dpd.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 “05-REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA”, la finalitat de la qual és registrar les
entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró als efectes de donar el tràmit que els
correspongui legalment.
Base jurídica del tractament.
La base legal per aquest tractament es el compliment d’una missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e.
RGPD).
Destinataris
Les dades de caràcter personal es comunicaran, en cas que correspongui a les Administracions destinatàries
dels escrits.
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 de forma permanent.
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@gencat.cat.
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@gencat.cat.

