
 

 
 

AUTORITZACIÓ PER PUBLICAR DADES CORPORATIVES D’EMPRESES 

AL WEB DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA 

 
 
 
Sr./Sra                                         , en nom i representació de 

                                    i en qualitat de                     , 

d’acord amb el que disposen els articles 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades 

de caràcter personal (LOPD), l’article 12 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i l’article 21 de la Llei 34/2002, de 

11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, autoritza 

expressament l’Autoritat Portuària de Tarragona perquè les dades que figuren a continuació 

es puguin publicar al seu web corporatiu.  

 

Domicili social:       

Núm. de telèfon:       Fax:       

Web:       

Adreça electrònica:       

Activitat:       

 
 
I, perquè consti, signa el present document. 
 
Tarragona,       de            de 20       
 
 
 
  
Signatura i segell de l’empresa         
 
 
 
 
 
 
 
  
En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, les 
dades subministrades quedaran incorporades en un fitxer, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat 
descrita. Podeu exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant la tramesa 
d’una comunicació per escrit a Passeig de l’Escullera, s/núm., 43004, Tarragona, indicant expressament el dret que 
desitgeu exercir. 
 
 



 

 

INICIATIVES DE QUALITAT DE LA  

COMUNITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA 

 

Nom de l'empresa/administració/entitat:       

Responsable del Sistema 
de Gestió de la Qualitat 
de l'empresa: 

Nom:       

Càrrec:       

Adreça electrònica:       

Activitat que desenvolupa en la Comunitat Portuària de Tarragona (marqueu-les): 

 

Serveis Bàsics:    

 

 Practicatge  Remolc  Manipulació i transport de mercaderies 

 Amarratge  Recepció de residus  Passatge 
 

 

 

Altres activitats: 
 

  Consignatari 

  Estibador 

  Provisionista 

  Administració  

  Transitari 

  Agent de duana  

  Subministrador combustible 

  Concessionari 

 Concessionari 
 
 

  Associació empresarial (especificar):         Auxiliar (especificar):        

  Terminal portuària (especificar):         Altres (especificar):       

 

 

 

TIPUS (Certificació, segel carta, referencial…) 
Data inici 

(dd/mm/aa) 
Data finalització 

(dd/mm/aa) 
Adjunta 

document 

                   
                   
                   
Cal adjuntar els documents (digitals) acreditatius de la iniciativa obtinguda. Cada cop que obtingueu una nova iniciativa o una 
renovació, comuniqueu-ho utilitzant aquest formulari a l’APT via correu electrònic (plan.qualitat@porttarragona.cat). Les dades 
subministrades seran publicades a la nostra web en la seva targeta digital que es pot trobar en el directori d'empreses de la CP. 

                               
 
Signatura i segell de l’empresa 

      

 
 
 
 
Data:            
 
 

  

 
 

En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, les 
dades subministrades quedaran incorporades en un fitxer, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat 
descrita. Podeu exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant la tramesa 
d’una comunicació per escrit a Passeig de l’Escullera, s/núm., 43004, Tarragona, indicant expressament el dret que 
desitgeu exercir 

mailto:plan.qualitat@porttarragona.cat

