
 

FORMULARI PREVI 

FORMALITZACIÓ CONTRACTUAL CESSIÓ AMARRAMENT PORT OLÍMPIC DE 

BARCELONA (PROFESSIONALS) 

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 

 

A Barcelona, a ___ de _______ de 2020 

 
El Sr./Sra. ____, major d’edat, amb NIF _________ i domicili a efectes d’aquest 

contracte al carrer _________, ____, _ a planta, ______________________, 

Espanya, en representació de _________ (en endavant interessat en la cessió), 

procedeix a l’entrega del present formulari previ a la formalització contractual relativa 

a la cessió d’un amarrament al Port Olímpic de Barcelona, aportant la informació i 

documentació que a continuació es detalla: 

 
1. Dades bàsiques de l’interessat 

Persona física: 

Nom i cognoms: 

NIF/NIE/Passaport1: 

Adreça:    Núm.:       Pis: Ciutat: 

País: 

Codi Postal: 

Telèfon:    Telèfon mòbil:    Correu electrònic: 

 
Responsable de la vigilància de l’embarcació (només omplir en cas de ser diferent del titular) 

Nom i cognoms: 

NIF/NIE/Passaport2: 

                                                           
1 En cas de persones físiques de procedència extracomunitària: serà necessari aportar fotocòpia 
del passaport, amb una vigència mínima de 6 mesos, presentant còpia original en el moment de 
formalització del contracte. 
2 En cas de persones físiques de procedència extracomunitària: serà necessari aportar fotocòpia 
del passaport, amb una vigència mínima de 6 mesos, presentant còpia original en el moment de 
formalització del contracte. 



 

Adreça:    Núm.:       Pis: Ciutat: 

País: 

Codi Postal: 

Telèfon:    Telèfon mòbil:    Correu electrònic: 

 
Persona jurídica: 

Nom i cognoms: 

CIF: 

Adreça:    Núm.:       Pis: Ciutat: 

País: 

Codi Postal: 

Telèfon:   Telèfon mòbil:  Correu electrònic: 

 
 
2. Activitat de l’interessat en la cessió que motiva la formalització del contracte 

2.1. Amarrament anterior 

L’interessat manifesta que ja feia ús d’un amarrament al Port Olímpic amb anterioritat: 

Sí 

No 

En cas de resposta afirmativa indicar el número d’amarratge actual ______________ 

2.2 Tipus d’activitat 

L’interessat en la cessió precisa de les instal·lacions o facilitats objecte del contracte 

per desenvolupar una o vàries de les següents activitats: 

Activitats de formació nàutica 

Lloguer d’embarcacions amb servei de tripulació comandada 

Lloguer d’embarcacions sense tripulació 

Compravenda d’embarcacions 

Gaudi privat 



 

Altres activitats (detallar quina o quines): 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 En cas que l’activitat seleccionada s’estigués desenvolupant amb anterioritat caldrà 

aportar el certificat corresponent on s’acrediti estar al corrent de pagament de 

l’Impost d’Activitats Econòmiques, d’acord amb l’apartat 2.2 del present formulari. 

 En cas de voler desenvolupar una nova activitat a les instal·lacions que seran objecte 

de la cessió, caldrà aportar una declaració responsable signada, indicant quina 

serà l’activitat i quan es preveu l’inici de la mateixa, a efectes de donar compliment a 

la comunicació que s’estableix a la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de 

transport en aigües marítimes i continentals. 

 

3. Nombre d’amarraments dels que precisa el cessionari: 

L’interessat en la cessió precisa de ____ (indicar el nombre que correspongui) 

amarraments per desenvolupar la seva activitat. 

3.1 Necessitat de facilitats o instal·lacions complementàries 

L’interessat manifesta que ja feia ús d’un pallol (magatzem/oficina)  al Port Olímpic 

amb anterioritat: 

Sí 

No 

En cas de resposta afirmativa indicar el número de pallol (magatzem/oficina) actual 

______________ 

L’interessat manifesta les necessitats de pallol (magatzem/oficina), que necessitaria 

per complementar l’amarratge: 

Pallol (tipus magatzem) 

Nombre de pallols: ____ 

Pallol (oficina) 

Nombre de pallols: ____ 

 
4. Termini de la cessió d’amarraments i instal·lacions complementàries 

L’interessat indica la seva voluntat de formalitzar una cessió per un termini de  



 

menys d’1 any 

1 any 

2 anys 

3 anys 

 
5. Abonament d’aparcament 

L’interessat manifesta la necessitat de disposat d’una abonament d’aparcament  

vinculat al amarratge: 

Sí 

No 

En cas afirmatiu, indiqui el número de matrícula del vehicle_____________________ 

6. Documentació acreditativa del compliment de requisits previs 

L’interessat en la cessió acompanya en el moment de l’entrega del present formulari, 

la documentació que a continuació es detalla, a efectes d’acreditar que es troba al 

corrent de pagament de totes les obligacions legals i contractuals prèvies que a 

continuació es detallen: 

Certificat positiu de trobar-se al corrent de pagament de les seves 

obligacions amb la Seguretat Social. 

Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona, acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributàries amb l’Administració. 

Certificat positiu, corresponent a la inexistència de deutes tributaris 

derivats de contracte amb l’Administració, emès per l’Agència Tributària. 

Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració. 

Declaració responsable (annex 1 del present formulari) degudament 

signada, conforme l’interessat no manté cap deute ni obligació pendent 

respecte de relacions contractuals prèvies amb anteriors gestors dels 

Port Olímpic. 

Dades de l’embarcació (annex 2 del present formulari). 

 



 

I perquè així consti, adjunta el present formulari signat, acompanyant-lo de tota la 

documentació requerida, en la data i lloc que consta a l’encapçalament el sotasignant, 

 

Nom: 

 

Empresa o societat a 

la qual representa: 

 

Signatura: 

________________________________ 

Protecció de dades 

En compliment del què disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels dret digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE , en el que es 

regula el dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa constància del 

següents extrems:  

a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de caràcter 
personal és necessària per la participació en el mateix. 

b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador 
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades per facilitar la 
referida informació a l’entitat contractant amb la finalitat de licitar en el present procediment. 

c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 
dipositada a les oficines de l’entitat contractant, ubicades al Carrer Calàbria, 66, 08015 de 
Barcelona i serà tractada per l’entitat contractant per la qualificació, valoració i comparació de les 
proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de 
contractació pública que sigui d’aplicació a l’entitat contractant. Els destinataris d’aquesta 
informació seran la pròpia entitat contractant, així com aquells tercers que realitzin tasques de 
fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la 
mateixa. 

d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a l’entitat 
contractant a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, 
en el marc de l’execució del contracte. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. 

e. Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació,  supressió, limitació i oposició 
dirigint-se a l’entitat contractant, com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la 
lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial 
que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. L’interessat podrà també presentar una 
reclamació davant l’autoritat de control competent. 

 



 

ANNEX 1 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A L’INEXISTÈNCIA DE DEUTES I 

OBLIGACIONS PENDENTS AMB ELS ANTERIORS GESTORS 

 

A Barcelona, a __ de març de 2020. 

 

El Sr./Sra. ____, major d’edat, amb NIF _________ i domicili a efectes d’aquest 

contracte al carrer _________, ____, _ a planta, _________________, Espanya, en 

representació de ____________________, en data ___ de ____ de 2020, 

 

DECLARA 

No mantenir cap deute ni obligació pendent de compliment respecte del contracte 

anterior, en virtut del qual feia ús dels espais al Port Olímpic destinats a l’activitat 

detallada ni amb l’Ajuntament de Barcelona ni amb l’anterior gestora del Port Olímpic, 

POBASA o POBASA ADMINISTRACIÓ. 

I perquè així consti, signa la present declaració en la data i lloc que consta a 

l’encapçalament. 

 

Nom: 

 

Empresa o societat a 

la qual representa: 

 

Signatura: 

 

  



 

ANNEX 2 

DADES DE L’EMBARCACIÓ/EMBARCACIONS 

 

Completar tants cops com correspongui en funció del nombre d’embarcacions 

 

Embarcació autoritzada: 

 

Nom:     Matrícula:   Bandera: 

 

Embarcació de motor  Catamarà   Veler 

 

Eslora màxima:  Mànega màxima:  Calat: 

 

Material del casc: 

 

Color del casc: 

 

Nombre de pals: 

 

Fabricant- model: 

 

Motor: 

 Fabricant: 

 Model 

 Número: 

 Tipus: 

  Intraborda 

  Foraborda 

  Elèctric 

  2t 

  4t 


