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SOL·LICITUD D’ÚS DE LA RAMPA D’AVARADA
SOL·LICITANT
• Nom i cognoms:
• DNI/NIE:
• Adreça:
• Telèfon:
• Correu electrònic:

CP:

MUNICIPI:

Telèfon emergències:

Autoritza a rebre les notificacions per via electrònica mitjançant avís enviat a l’adreça electrònica
facilitada: ☐ Sí ☐ No
EMBARCACIÓ / MOTO NÀUTICA
- Marca i model:
- Matrícula:
- Nom embarcació:
- Núm. bastidor:
- Núm. motor:
- Assegurança: Entitat:

Núm. Pòlissa:

Data vigència:

TITULACIÓ
☐ Patró/ona de moto nàutica. ☐ Patró/ona de navegació bàsica.
☐ Patró/ona d'embarcacions d'esbarjo. ☐ Patró/ona de iot.
☐ Capità/ana de iot.
SOL·LICITO
☐ Rampa Pujada i/o baixada: 24,65 € (ús diari)
☐ Talonari de 10 usos : 184,87 € (pagament anticipat)
☐ Talonari de 50 usos: 343,70 € (pagament anticipat)
• Preus amb l’IVA inclòs. Cada ús inclou la botadura i varada dins del mateix dia.
CONDICIONS D’ÚS DE LA RAMPA
- De conformitat amb l’acord del Consell de Govern del CPM de data 22 d’abril de 1999, l’autorització d’ús
de la rampa per a la varada ve condicionada al compliment de les següents condicions:
▪
Matriculació: L’embarcació/moto aquàtica ha d’estar degudament matriculada d’acord amb la
normativa vigent.
▪
Assegurança: El Patró o la patrona o l’armador o l’armadora de l’embarcació/moto aquàtica ha de tenir
contractada una assegurança de Responsabilitat Civil per una quantitat mínima de 240.404€, que
cobreixi els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la seva conducció.
▪
Velocitat: La velocitat màxima permesa per l’interior del port és de 3 nusos. Només es pot navegar per
les aigües interiors del port per re postar combustible i per utilitzar la rampa de varada.
▪
Titulació: El patró o la patrona ha de presentar la titulació que correspongui segons la normativa vigent
i respectar estrictament el reglament de prevenció d’abordatges a l’entrada i sortida de la bocana del
port i el Reglament d’explotació i policia del Port Esportiu de Mataró.
▪
Responsabilitat: La sol·licitant de la rampa i l’armador o armadora serà responsable del compliment
d’aquestes condicions davant el Consorci Port de Mataró. La sol·licitant haurà de signar i sotmetre’s
a aquestes condicions d’utilització de la rampa de varada, que hauran de constar en el rebut de
pagament de la corresponent taxa. Haurà de seguir en tot moment, qualsevol indicació del personal
portuari.
▪
Mesures de seguretat: Es obligatori que totes les tripulants duguin armilla salvavides, segons
normativa vigent.
- L’horari d’utilització de la rampa és el següent:
•
Període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de març: de 08:00h a 17:00h.
•
Període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de setembre: de 08.00h a 20.00h.
Fora d’aquest horari no es podrà fer ús de la rampa i es tancarà l’accés a la mateixa.
- El CPM podrà impedir o limitar l’ús de la rampa, així com el seu horari, per qualsevol causa meteorològica,
d’estat de la mar o de seguretat que, a criteri del Consorci, suposin un perill tant pel seu ús com per a la
navegació.
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Igualment el CPM podrà impedir o limitar l’ús de la rampa en motiu de qualsevol esdeveniment que organitzi
o per qualsevol altra causa derivada de la facultat de gestió i administració del Port.
- El cotxe amb remolc s’aparcarà a la zona que determini el personal del Port.
- La rampa s’ha d’utilitzar durant el temps indispensable per a les operacions d’avarada, mirant de no
obstaculitzar la mateixa ni impedir la seva utilització per part d’altres usuàries.
- Queda totalment prohibit dipositar les embarcacions, motos nàutiques o qualsevol altre objecte a la zona
de la rampa, estant facultat el CPM per enretirar-los a càrrec de la propietària.
- Les operacions d’avarada s’han d’efectuar sense causar danys a les instal·lacions portuàries, evitant
l’arrossegament de les embarcacions o motos d’aigua a la zona seca de la rampa i, sense posar en risc a
la integritat física de les persones.
- Les operacions que es realitzin a la rampa, així com la posterior pràctica de la navegació ho són sota el
risc exclusiu de la sol·licitant, qui haurà de complir amb totes les mesures de seguretat legalment exigibles.
- El Consorci Port de Mataró queda exonerat de qualsevol responsabilitat que pugui produir-se tant a la
sol·licitant o els seus béns, a l’embarcació / moto nàutica, així com a terceres persones i els seus béns, a
conseqüència de l’ús de la rampa.
- Les usuàries de motos aquàtiques hauran de portar totes, obligatòriament, la corresponent armilla
salvavides.

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
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.
Queda prohibit, a tot el recinte del port: Practicar esquí nàutic, utilitzar motos aquàtiques, banyar-se o
nedar, a les dàrsenes, als canals i als accessos marítims al port. Tanmateix, pot autoritzar-se l'entrada
d'artefactes de motor a la velocitat permesa per accedir als molls i benzinera (article 31.7 del
Reglament d’explotació i policia del Port Esportiu de Mataró.

DECLARO
Que totes les dades comunicades són certes, comprometent-me a comunicar al Consorci Port
de Mataró la seva variació.
Que quedo informat/informada de les anteriors condicions d’ús comprometent-me a complir-les.
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 entre d’altres, l’ús de rampa,la 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 I 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.

