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SOL·LICITUD D’ABONAMENT ANUAL D’ACCÉS AMB VEHICLE 

SOL·LICITANT 
• NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL:
• COGNOMS:
• NIF:
• ADREÇA:
• TELÈFON:

  CP:               MUNICIPI: 
 TELÈFON EMERGÈNCIES:  

• CORREU ELECTRÒNIC:

Autoritza a rebre les notificacions per via electrònica mitjançant avís enviat a l’adreça 
electrònica facilitada:     Sí     No 

MANIFESTA 

1. Que sol·licita l’abonament anual d’accés al Port de Mataró, per a aquests dos vehicles dels
quals declara que n’és titular o persona degudament autoritzada per conduir:
• DADES DEL VEHICLE 1

- MATRÍCULA:
- MARCA:
- MODEL:
- COMPANYIA ASSEGURADORA:
- NÚMERO DE PÒLISSA:
- DATA VIGÈNCIA ASSEGURANÇA:

• DADES DEL VEHICLE 2
- MATRÍCULA:
- MARCA:
- MODEL:
- COMPANYIA ASSEGURADORA:
- NÚMERO DE PÒLISSA:
- DATA VIGÈNCIA ASSEGURANÇA:

2. Que el tipus d’abonament sol·licitat és el de:
Persones usuàries del Port (amb títol d’amarrament, pallol, aparcament o local comercial).
Targeta Mobilitat (cal acreditar estar en disposició de la Targeta Mobilitat).
Altres persones usuàries.
Persones amb mobilitat reduïda (cal acreditar la disposició de la targeta d’aparcament per a
persones amb discapacitat o mobilitat reduïda).

3. Que totes les dades comunicades són certes, comprometent-se a comunicar al Consorci
Port de Mataró la seva variació.

4. Que quedo informat/informada de les següents condicions d’ús de l’abonament i de les
instal·lacions portuàries:

CONDICIONS D’ÚS DE L’ABONAMENT 

 L’abonament és personal i no transferible. Només dona dret a accedir i romandre al Port de Mataró
amb un únic vehicle dels dos autoritzats, sense que sigui possible fer ús de l’abonament per l’accés i
estada al Port de forma simultània amb tots dos vehicles autoritzats.

 En cas que es vulgui dur a terme un accés i estada al Port de forma simultània, el vehicle que hi
accedeixi en darrer lloc, haurà d’adquirir obligatòriament el corresponent tiquet, el qual haurà
d’abonar-se amb caràcter previ a la sortida mitjançant l’aplicació de la tarifa per minuts.

 En cas que de forma extraordinària i ocasional la persona titular de l’abonament hagi d’accedir al
Port amb un altre vehicle diferent als autoritzats, el Consorci podrà facilitar un codi QR a sol·licitud
de la persona interessada, per tal de poder dur a terme l’accés i estada a port.
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 L’abonament només dona dret a l’accés i estada del vehicle per un temps determinat i no permanent,
coincident amb la durada de l’exercici de l’activitat nàutica, recreativa o professional del seu titular.
En cap cas suposa un servei de dipòsit o pupil·latge, quedant totalment prohibit l’aparcament o
dipòsit de vehicles amb caràcter permanent, així com l’ús habitacional.

 La permanència de qualsevol vehicle a les instal·lacions portuàries de forma continuada durant el
termini superior a 3 dies, excepte en els casos degudament comunicats i autoritzats pel Consorci,
facultarà a aquest per tal de suspendre el servei i enretirar el vehicle de la zona portuària.

 El termini de vigència de l’abonament és des de l’1 de gener o des de la data d’adquisició si aquesta
es posterior fins al 31 de desembre (inclòs). (L’any es correspon amb la data de la signatura)

 Arribada la data de venciment de l’abonament, es produirà la seva extinció de forma automàtica,
donant-se de baixa els vehicles autoritzats, sense possibilitat de pròrroga i sense necessitat
d’efectuar-se cap avís ni comunicació prèvia al respecte.

 L’accés i sortida amb vehicle només es podrà fer per les zones de control amb barrera habilitades a
l’efecte, mitjançant el sistema de lectura automàtica de la matrícula.

 L’abonament permet l’aparcament de vehicles en sistema rotatiu de places lliures, sense que doni
dret a reserva de plaça d’aparcament.

 Els vehicles s’hauran d’aparcar a les places habilitades a l’efecte, respectant la senyalització i les
places reservades a altres usuaris.

 El Consorci Port de Mataró està facultat per immobilitzar i retirar vehicles que estiguin aparcats fora
de les zones senyalitzades en el cas que aquests obstaculitzin la circulació dins del recinte del Port, i
en tots aquells casos en què la situació d'un vehicle destorbi labors d'assistència marítima als
vaixells o produeixi un greu perjudici. En aquests supòsits, el Consorci pot requerir l’assistència del
servei municipal de grues per a la retirada dels vehicles, el cost del qual anirà a càrrec del titular del
vehicle.

 Els vehicles només poden circular per la zona habilitada per la circulació, quedant totalment
prohibida la circulació per qualsevol altra zona, en especial a les zones habilitades per a vianants,
pantalans, zones enjardinades, zona comercial i zona de varador.

 Tota la zona d’accés rodat del Port té la qualificació de zona de vianants, de manera que aquests
tenen prioritat de pas i cal que els conductors de vehicles adoptin totes les precaucions necessàries.

 El límit de velocitat màxima a l’interior del Port és de 10 km/h.
 En tant que zona portuària, totes les persones conductores de vehicles han d’extremar tota l’atenció i

precaucions necessàries per tal d’evitar el risc de caiguda a l’aigua.
 El Consorci Port de Mataró podrà suspendre la prestació del servei d’abonament d’aparcament, en

els casos previstos legalment, especialment si no s’ha satisfet l’import del servei d’acord amb les
tarifes i en cas que l’usuari faci us de l’aparcament en forma o usos diferents establerts en els
reglaments o títols.

 El dret d’accés no comporta el dret de vigilància dels vehicles. El Consorci Port de Mataró no respon
dels danys, furts, robatoris o sostraccions que puguin sofrir els vehicles aparcats o el contingut
d'aquests.

Règim econòmic 
- Abonament anual per a persones usuàries del Port amb títol d’amarrament, pallol, aparcament o local

comercial: 228,98€.
- Abonament anual per a la resta de persones usuàries és de 457,97€.
- Abonament de dilluns a divendres no festius durant els mesos de gener a juny i de setembre a

desembre (no dona dret d’accés durant els mesos de juliol i agost): 280,53€.
- Abonament anual per la tarifa mobilitat (de dilluns a divendres no festius i, amb acreditació de la targeta

Mobilitat), és de 337,23€.
- Abonament per a persones amb mobilitat reduïda (amb acreditació de la targeta d’aparcament per a

persones amb discapacitat o mobilitat reduïda): cost gratuït.

Les esmentades quantitats, en tant que com a abonament anual suposen un preu reduït  envers a la resta 
de tarifes del Port, s’aplicaran de forma íntegra en el moment de la sol·licitud i amb independència 
de la data en què es faci efectiva l’alta, sense que procedeixi la seva compensació, prorrateig ni 
reintegrament en funció de la data d’alta, ni si la persona usuària sol·licita la seva baixa abans de la 
finalització del termini de vigència. 

CONDICIONS D’ÚS DEL PORT 

 Totes les persones, vehicles, maquinària i embarcacions que es trobin dins de la zona de servei del
port, estan obligades a complir amb les normes generals d’ús i explotació contingudes al Reglament
d’explotació i policia del Port Esportiu de Mataró, aprovat pel Consell de Govern del Consorci Port de
Mataró en sessió de data 30 de juliol de 1998, publicat al DOGC núm. 2755 de 30/10/1998, que es
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troba a disposició dels usuaris a les oficines i web del Consorci Port de Mataró. El seu incompliment 
comportarà la incoació d’expedient sancionador, sense perjudici de la suspensió de serveis. 

 Igualment, queden subjectes al compliment de les normes contingudes al DECRET 206/2001, de 24 
de juliol, d'aprovació del Reglament de policia portuària (DOGC 3443 de data 01/08/2001); a la LLEI 
10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (DOGC 8032 
de data 30/12/2019); i a les ordres, instruccions o indicacions  de l’administració portuària, de la 
gerència o direcció del port, dels seus agents delegats i de la resta del personal del port, la dàrsena 
o la instal·lació marítima. 

 Totes les persones usuàries del Port Esportiu de Mataró, estan obligades a satisfer les quantitats 
corresponents als serveis sol·licitats, l’import de les quals es troba a la seva disposició a les oficines i 
web del CPM. 

 La vigilància de les embarcacions, locals, construccions, vehicles i la dels seus continguts, pertrets i 
accessoris, és a càrrec dels respectius propietaris o titulars del dret d'ús. En qualsevol cas, el 
Consorci no respon dels robatoris, furts i sostraccions que puguin produir-se a les persones o als 
béns de l'interior de la zona de servei portuària. 

 El Consorci Port de Mataró resta facultat per a denegar l’entrada, la prestació de serveis o la 
realització d’activitats econòmiques en els supòsits previstos a l’article 232 de la Llei 10/2019, del 23 
de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, entre els quals, per manca 
de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil que respongui dels danys i perjudicis que es 
pugui ocasionar i la manca de pagament de les tarifes dels serveis o de qualsevol altra quantitat 
exigible d'acord amb la normativa vigent. 

 
 
CONDICIONS D’ATORGAMENT 
 
- Poden sol·licitar el corresponent abonament anual d’accés amb vehicles al Port de Mataró, totes 
aquelles persones físiques i jurídiques, titulars del vehicle amb el qual es vol dur a terme l’accés, que 
estiguin autoritzades per a conduir vehicles a motor, disposin de la preceptiva assegurança obligatòria de 
vehicles a motor i, estiguin al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró (no s’atorgarà 
l’abonament a aquelles persones que tinguin un deute pendent amb el Consorci Port de Mataró, 
per qualsevol concepte). 
- Juntament amb la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la còpia del permís de circulació dels vehicles, còpia del 
document acreditatiu de la vigència de la pòlissa d’assegurança (certificat de l’asseguradora o rebut de 
pagament). En cas d’abonament vinculat a la targeta mobilitat o d’abonament de persones amb mobilitat 
reduïda, caldrà aportar les targetes acreditatives de les corresponents circumstàncies. 
- Un cop presentada la sol·licitud i verificada la mateixa, en cas de reunir els requisits exigits, es requerirà 
a la persona interessada per tal que faci efectiu el pagament de l’abonament mitjançant ingrés o 
transferència bancària al compte corrent: Banc de Sabadell ES96.0081.0036.4000.0100.5101.  
L’alta del servei es durà a terme dins de les 72 hores següents en què consti cobrada la quantitat 
corresponent al compte corrent del Consorci. 
- Mentre no es faci efectiva l’alta del servei, en cas d’accedir-se al Port, les usuàries hauran d’abonar 
l’estada al Port mitjançant l’adquisició del corresponent tiquet. 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades (més informació a la darrera pàgina) 

Responsable: Consorci Port de Mataró (CPM). 
Finalitat: 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 darrera pàgina. 

 

 
LLOC:                                             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 / 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 - dpd@portmataro.com 
 
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”, la finalitat de la qual és 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 es: 
▪ Art. 6.1.b) RGPD – Tractament necessari per a l’execució d’un contracte. 
▪ Art. 6.1.c) RGPD – Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal del Responsable del 
tractament. 
▪ Art. 6.1.e) RGPD – Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic.  
 
Destinataris 
Les dades de caràcter personal es comunicaran, en cas que correspongui Als Organismes de 
l’Administració Pública, a l’Administració Tributària i a les Forces i Cossos de de seguretat.  
 
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 / lpd.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 / 
lpd.portmataro@gencat.cat. 
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