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

Telf.: 93 755 09 61 - Email: info.portmataro@gencat.cat 

SOL·LICITUD DE CANVI DE MATRÍCULA EN L’ABONAMENT ANUAL D’APARCAMENT 

DATA: ______________________

DADES PERSONALS 

• NOM i COGNOMS_____________________________________________________
• DNI __________________
• ADREÇA: ___________________________________________________________
• POBLACIÓ: _________________________________________________________
• CP: ___________ PROVINCIA: __________________________________
• TELÈFON: __________________________________________________________
• CORREU ELECTRÒNIC @: ____________________________________________

DADES VEHÍCLE BAIXA 

• MATRÍCULA: ___________________________
• MARCA: _______________________________
• MODEL: _______________________________
• COMPANYIA ASSEGURADORA ________________________________________

• NUMERO DE POLISA: ____________________________
• DATA VIGÈNCIA ASSEGURANÇA: __________________

DADES DE VEHICLE ALTA 

• MATRÍCULA: ___________________________
• MARCA: _______________________________
• MODEL: _______________________________
• COMPANYIA ASSEGURADORA: ________________________________________
• NUMERO DE POLISA: _____________________________
• DATA VIGÈNCIA ASSEGURANÇA: ___________________

*Adjuntar pdf del rebut del pagament de l’assegurança

CONDICIONS D’US  

Aquesta sol·licitud  és vàlida per l’accés d’un dels dos vehicles indicats. 
En cas de que accedeixi un dels vehicles quan l’altre està a l’interior haurà de treure tiquet 
d’abonat. 
En cas que ocasionalment hagi d’accedir amb un altre vehicle haurà de presentar un codi QR 
que li serà proporcionat. 
El termini de vigència de l’abonament és des de l’1 de gener o des de la data d’adquisició si 
aquesta és posterior, fins al 31 de desembre (inclòs). (L’any es correspon amb la data de la 
signatura) 
Els vehicles s’hauran d’aparcar a les places indicades a l’efecte respectant la senyalització i les 
places reservades. 
La tarifa d’abonat per a usuaris del port és de 228,98€.  
La tarifa d’abonat per externs és de 457,97€. 
La tarifa mobilitat (De dilluns a divendres, dies laborables, acreditació de la targeta Mobilitat) 
337,23€. 
Aquesta quantitat haurà de ser ingressada al compte de Banc de Sabadell 
ES96.0081.0036.4000.0100.5101 

* No es reintegrarà ni es compensarà cap import si l’usuari es dona de baixa abans de la finalització del
termini de vigència.
* Un cop rebuda la documentació i el pagament, el Consorci disposa de màxim 72h per realitzar l’alta del
servei, mentrestant s’haurà d’abonar l’estança.
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Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona) 
CIF: Q5856419F 

Telf.: 93 755 09 61 - Email: info.portmataro@gencat.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Com a persona representant/titular que formulo aquesta petició DECLARO sota la meva 
responsabilitat el següent:  

• Que en 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 s’escau,
en el corresponent registre públic.

• Que les dades presentades amb la comunicació són certes i accepto que la inexactitud,
falsedat o omissió de les dades declarades comportarà la impossibilitat de continuar
amb l’activitat, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives, així
com la instrucció del corresponent expedient sancionador, quan s’escaigui.

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

• Que no tinc cap deute econòmic pendent amb el Consorci Port de Mataró.

• He llegit i accepto les condicions i declaració responsable

• He llegit i accepto la Política de privacitat

• Accepto rebre informació i comunicacions del Consorci al correu electrònic indicat

LLOC: ______________________________________ SIGNATURA 

DATA: _________________ 

Normativa portuària: La petició, la utilització o l’acceptació del servei per part de l’usuari 
implica la seva conformitat ambla legislació portuària vigent i amb les quanties de les taxes 
aplicables, regulades a la Llei 10/2019, del 23 de desembre, deports 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 Consorci Port Mataró i a la pàgina web 
ports.gencat.cat. Tot desistiment o renúncia al servei atorgat requereix la comunicació al 
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 en el que respecta al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part del Consori, com 
a responsable d’aquestes: 
Identitat:  Consorci Port de Mataró Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró  
Telèfon:+34 93 755 09 61 Adreça electrònica:  info.portmataro@gencat.cat 
La finalitat del tractament és la tramitació i gestió econòmica respecte les persones proveïdores 
i clientela. La base legal per al tractament de les vostres dades és en execució d’un contracte 
d’acord amb l’article 18 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, deports i de transport en aigües 
marítimes i continentals- 
Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en 
els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de 
contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de 
Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els 
casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament de manera prèvia. Per a 
aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels 
serveis TIC per compte del responsable 
Les dades recollides es conservaran mentre existeixi un interès mutu, i sempre que siguin 
necessàries per complir amb la legislació vigent. En cas de no facilitar les dades sol·licitades, 
no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la 
portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de 
l’adreça electrònica info.portmataro@gencat.cat En cas de considerar que el tractament no 
s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a 
www.apdcat.cat 
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