AMARRADOR Núm. ______
Metres totals amarrador _____ x _____

PORT GINESTA - DOCUMENT DE CESSIÓ TEMPORAL AMARRADORS
D. __________________________________________________ AMB D.N.I ___________________ , que actua
en qualitat de ___________________ en nom i representació de la societat _____________________________
NIF __________________, com a CESSIONARI/A DEFINITIU/VA de l’AMARRADOR número ________, d’acord
amb els articles 26 a 29 del Reglament d’Explotació i Policia de port Ginesta, aprovat pel Servei de Ports de la
Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya en data 17 de febrer de 2.003 (en
endavant El Reglament)
COMUNICA:
Que coneix l’esmentat Reglament, assumeix les responsabilitats incloses en l’article 28 i 29 del mateix, i cedeix
temporalment l’ús de l’ amarrador indicat, a favor de:
CESSIONARI TEMPORAL (ARMADOR/A):
D. __________________________________________________ AMB D.N.I ___________________ , que actua
en qualitat de ___________________ en nom i representació de la societat _____________________________
NIF __________________, amb domicili a efectes de qualsevol notificació al carrer _______________________
_____________ Nº ______ PIS ______ CODI POSTAL ____________ POBLACIÓ __________________________
PROVÍNCIA __________________ TELÈFONS __________________________ E-MAIL _____________________
EMBARCACIÓ:
NOM____________________________MODEL_____________________MATRÍCULA_____________________
ESLORA TOTAL _____________ MÀNEGA _______________ CALAT ____________________
(Respecte a les mides de l’embarcació és d’aplicació l’estipulat a l’article 42.2 del Reglament).
CONDICIONS DE LA CESSIÓ TEMPORAL:
1.- DURADA: Període comprés entre __________________ I _____________________
2.- PREU: Import total euros ___________________ (Adjuntar còpia del document, factura o rebut, que
acredita el pagament de l’import indicat)
En aquest acte, la concessionària, PORT GINESTA S.A., fa les advertències legals oportunes en relació a les
obligacions fiscals per las rendes obtingudes i la seva possible imputació en la liquidació de l’Impost sobre la
Renda o de l’Impost sobre Societats, així com a la possible subjecció de l’IVA, o qualsevol altre impost derivat
de la cessió del present amarrador.
3.- SUBROGACIÓ EN ELS DRETS I OBLIGACIONS: El CESSIONARI TEMPORAL declara rebre en aquest acte còpia
del Reglament d’Explotació i Policia de Port Ginesta. Així mateix, declara conèixer, comprendre i subrogar-se en
els drets i obligacions recollits en el Reglament i en el títol objecte de cessió temporal.
4.- DESPESES GENERALS: Correspon al CESSIONARI DEFINITIU d´us i gaudi de l’amarrador sufragar totes les
despeses generals d’acord amb l’establert a l’article 93 i concordants del Reglament d’Explotació i Policia de
Port Ginesta.
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5. SERVEIS INDIVIDUALS: El CESSIONARI TEMPORAL podrà sol·licitar directament al CONCESSIONARI els serveis
portuaris aïllats establerts a l’article 92 del Reglament, segons les tarifes vigents publicades, quedant obligat a
realitzar el pagament dels serveis individuals que sol·liciti.
6.- RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA: Amb independència dels acords privats entre CESSIONARI DEFINITIU i
CESSIONARI TEMPORAL, en cas d’impagament o incompliment de qualsevol d’ells, ambdós respondran
solidàriament davant del CONCESSIONARI, sense perjudici del dret de reemborsament que en el seu cas pugui
correspondre a cada un d’ells davant l’altre.
7.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS: La CONCESSIONARIA de conformitat
amb l’establert als articles 32, 33 i 37 del Reglament d’Explotació i Policia de Port Ginesta, podrà resoldre el
contracte de cessió d’ús i/o suspendre els serveis, en cas d’impagament de les despeses generals i/o
individuals, i en cas d’incompliment de les obligacions establerts al propi Reglament, quedant obligat l’ocupant
de l’amarrador deixar-lo lliure en el termini que se l’indiqui. En cas d’incompliment li seran d’aplicació els
articles 39 del Reglament i 28 del Reglament de Policia Portuària de la Generalitat de Catalunya.
8.- LLEI DE PROTECCIÓ DEDADES: De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en protecció de dades
de caràcter personal: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
Reial Decret-llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de
la Unió Europea en matèria de protecció de dades, l’informem de que les seves dades seran incorporades en un
fitxer sota la responsabilitat de Port Ginesta, SA amb la finalitat de poder realitzar totes les gestions necessàries
pel manteniment de la nostra relació comercial, i que PORT GINESTA, SA procedirà a tractar les dades de
manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que, PORT
GINESTA, SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o
rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva
petició a l’adreça postal: final del Passeig Marítim de Castelldefels, s/n, Port Ginesta, Edifici capitania 08860Les Botigues de Sitges, o bé per correu electrònic: info@portginesta.com.
En compliment amb la normativa vigent, PORT GINESTA, SA informa que les dades seran conservades durant el
període legalment establert.
9.- JURISDICCIÓ; Submissió expressa: Les parts acorden expressament i de mutu acord, que en cas de
controvèrsia derivada del present contracte i/o la seva interpretació, se sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjat i
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que en dret pugues
correspondre’ls.
PORT GINESTA S.A. validarà el present document un cop sigui presentada la documentació i l’assegurança de
l’embarcació, per al seu registre a la capitania del port.
Es fa constar expressament, que el present Document substitueix l‘anterior de data______________, firmat
entre les mateixes parts i amb el mateix objecte, s’adjunta còpia del Document anterior.
PORT GINESTA, A _______DE_____________________ DE _______
Signat: CESSIONARI DEFINITIU

Signat: CESSIONARI TEMPORAL
EL CONCESSIONARI
PORT GINESTA S.A.
p.p.
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