
 

 
 

 
Sistema d’Acreditacions del Personal (SAP) 

CONDICIONS GENERALS PER AL PERSONAL ACREDITAT 
 
 

Aquestes condicions generals regulen les relacions, drets i obligacions entre l’Autoritat 
Portuària de Tarragona (en endavant APT) i el personal acreditat, empleats i conductors de 
les empreses prestadores de serveis comercials o que desenvolupen activitats industrials, 
comercials o d’altra naturalesa al domini públic portuari, així com entitats u organismes 
públics amb competències a l’àmbit portuari del port de Tarragona, pel que fa  al Sistema 
d’Acreditacions del Personal per a accedir al port de Tarragona (en endavant SAP).  
 
L’APT es reserva el dret de modificar o alterar les presents condicions així com suspendre 
l’aplicació del sistema sense avís previ.  
 
OBTENCIÓ DE LES ACREDITACIONS:  
 
- Les dades d’identificació del personal seran facilitades per les empreses a l’APT mitjançant 
de les pantalles de captura de dades via Internet, en l’adreça següent: 
www.porttarragona.cat  
 
- L’APT avisarà a l’interessat per correu electrònic o per SMS quan la seva identificació 
estigui llesta per a ser recollida, per la qual cosa l’interessat haurà de presentar-se 
personalment. Si l’empresa no hagués adjuntat al formulari web la seva fotografia 
prèviament en format *JPG, en aquest acte es farà la fotografia d’identificació i es 
comprovaran les dades aportades.  
 
- Per a recollir la seva identificació el personal aportarà l’original del document d’identitat i 
aportarà comprovant conforme ha estat ingressat l’import corresponent als costos d’emissió 
que l’APT hagi determinat.  
 
CONDICIONS D’ÚS:  
 

- La targeta d’identificació que es facilita al personal acreditat per a operar al recinte 
portuari de l’APT, li permet el lliure accés a l’interior del citat recinte per al 
desenvolupament de les seves tasques, per la qual cosa es compromet al 
compliment i observació dels drets i obligacions que prescriuen en les presents 
condicions generals.  

 
- L’ús de la targeta és personal i intransferible.  

 
- La targeta és propietat de l’APT i haurà de ser tornada al primer requeriment.  

 
- L’acreditat es responsabilitza del bon ús i conservació de la targeta d’identificació que 

se li facilita.  
 

- L’APT es reserva el dret de suspendre, cancel•lar o refusar l’emissió de targetes 
d’identificació sense previ avís, així com el dret a modificar el sistema d’identificació o 
substituir-lo per qualsevol altre.  
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- La persona acreditada està obligada a identificar-se mitjançant la targeta 
d’identificació expedida a l’efecte, així com acreditar la seva identitat, a requeriment 
de qualsevol membre de la Policia Portuària, així com davant qualsevol agent de 
l’autoritat que demani la seva identificació a l’interior del recinte portuari o a les seves 
instal•lacions.  

 
SOSTRACCIÓ O PÈRDUA DE TARGETES:  
 

- Si una targeta és sostreta o extraviada, el seu titular haurà de comunicar-ho de forma 
immediata a la seva empresa i a l’APT, utilitzant per a aquesta finalitat el mitjà més 
eficient i ràpid que disposi i fins i tot sol•licitar l’auxili degut.  

 
- Pot comunicar-ho per telèfon a l’oficina del SAP al número 977 230 456 o bé a la 

Policia Portuària de Tarragona durant les 24 hores del dia al telèfon 977 25 94 50. 
Una vegada comunicat l’incident, l’APT procedirà a l’anul·lació o inhabilitació de la 
referida targeta. 

 
- En comunicar aquest incident el titular haurà de facilitar el seu nom i cognoms, la 

denominació de la seva empresa, un telèfon de contacte o adreça de correu 
electrònic, així com els detalls i circumstància concurrents a la pèrdua o sostracció 
denunciada davant l’autoritat competent, en el seu cas.  

 
- Així mateix haurà de dirigir-se al Centre d’Acreditacions per a l’expedició/obtenció 

d’una nova targeta acreditativa o autorització provisional.  
 

- Si posteriorment troba la seva targeta acreditativa, haurà de comunicar aquesta 
circumstància de forma immediata al Centre d’Acreditacions, on rebrà les 
instruccions oportunes.  

 
SUBSTITUCIÓ DE TARGETES DETERIORADES, SOSTRETES O E XTRAVIADES:  
 

- L’expedició de noves targetes acreditatives del SAP, bé sigui per motiu de pèrdua 
com per sostracció o deteriorament, està subjecta al previ abonament del cost 
d’emissió corresponent.  

 
TERMINI DE VALIDESA DE LES ACREDITACIONS:  
 

- Les acreditacions tindran una validesa màxima de quatre anys, en funció de la 
naturalesa i duració del treball que desenvolupi la persona acreditada.  

 
PROTECCIÓ DE DADES: 
 
En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, l’APT informa que les dades personals que li siguin 
comunicades en virtut d’aquest acord, inclosos els continguts a les sol•licituds de registre al 
sistema d’acreditació del personal, seran objecte de tractament amb la finalitat de controlar 
l’accés a les instal·lacions portuàries i podran ser cedides a altres autoritats competents per 
a l’exercici de les seves funcions legalment establertes.  
L’APT, com a responsable del fitxer, reconeix als titulars de les dades la possibilitat d’exercir 
gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant l’enviament 
d’una comunicació per escrit a passeig de l’Escullera, s/n, 43004 Tarragona, amb còpia 
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adjunta d’un document que acrediti la seva identitat, i indicant expressament el dret que es 
desitja exercir. 
Amb independència de la informació que en matèria de protecció de dades sigui 
proporcionada per l’APT als titulars de les dades que siguin objecte de tractament per la 
seva part, l’empresa cessionària es compromet a facilitar la informació continguda als 
paràgrafs anteriors a aquells dels seus treballadors dels quals es  facilitin dades, així com a 
informar l’APT de la cessació en les necessitats d’accés de les persones per a les quals se 
sol•licita. 
 
Empresa/Organització: _______________________________________________________  
 
En/Na____________________________________________fa avís de rebuda de les 
presents condicions generals i manifesta:  
 
En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, l’Autoritat Portuària de Tarragona (en endavant APT) 
l’informa que les dades personals incloses en aquesta sol•licitud, així com les que s’hi 
adjunten seran objecte de tractament amb la finalitat de controlar l’accés a les instal•lacions 
portuàries i podran ser cedides a altres autoritats competents per a l’exercici de les seves 
funcions legalment establertes.  
L’APT, com a responsable del fitxer, li reconeix la possibilitat d’exercir gratuïtament els drets 
d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, mitjançant l’enviament d’una comunicació per 
escrit a passeig de l’Escullera, s/n, 43004 Tarragona, adjuntant còpia d’un document que 
acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercir.  
 
La signatura del present document suposa que l’interessat autoritza expressament l’APT a 
procedir al tractament de les seves dades en els termes anteriorment descrits. 
 
 
Data i signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


