Procediment per al registre d'usuaris a la seu electrònica del port de
Barcelona mitjançant clau concertada
El sistema de clau concertada és un sistema de signatura electrònica basat en un codi alfanumèric (i una
contrasenya associada) que identifica l'usuari, i li permet l'accés identificat a la Seu Electrònica de
l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB). Els usuaris que disposin de clau concertada podran accedir a la
Seu Electrònica i realitzar de forma telemàtica els tràmits autoritzats.
A la Seu Electrònica de l’APB a la direcció https://seu.portdebarcelona.gob.es es pot trobar la relació de
tràmits en els quals és admissible l'ús de clau concertada.
El procediment de sol·licitud és el següent:
1. La persona interessada, si es tracta d'una persona física s'haurà de personar físicament a les
oficines següents per presentar el formulari de sol·licitud i acreditar la seva identitat mitjançant DNI,
permís de conduir vigent o passaport:
CI-SAU
Av. Álvarez de la Campa, s/n, planta baixa
Horari: de 07:30 h a 20:00 h
Tel.: 93 298 60 66
Fax: 93 306 87 66
centre_identificacio@portdebarcelona.es
SAU Servei d'Accés Unificat
Edifici Est del World Trade Center, planta baixa Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona
Horari: de 08:00 h a 19:00 h Horari agost: de 08:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 298 60 00
Fax: 93 298 60 01
sau@portdebarcelona.es

En el cas de transportistes francesos hauran de posar-se en contacte amb els nostres representants a
França per concertar una cita i realitzar la corresponent identificació.
Lion
Claire Pérez
Tel.: T. +33 668 25 70 38
Tel.: M. +34 667 54 15 19
claire_perez@portdebarcelona.es infofrance@portdebarcelona.es
Toulouse
Nathalie Thomas
20 avenue Saint Guillan
31621 Eurocentre Cedex/France
Tel.: T. +33 562 79 34 28
Tel.: M. França +33 624 01 09 02
Tel.: M. Espanya +34 678 57 04 34
nathalie_thomas@portdebarcelona.es infofrance@portdebarcelona.es

2. Les persones jurídiques hauran de presentar l'escriptura de constitució o de modificació en la que
constin els seus estatuts, degudament inscrita, en el seu cas, al Registre Mercantil. Les empreses
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estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts de forma oficial, al castellà o
català.
3. En el cas de persones jurídiques no pertanyents als Estats membres de la UE o en Estats signataris
de l'Acord sobre l'Espai únic Europeu, hauran de presentar certificació, expedida per la respectiva
representació diplomàtica espanyola, en la qual es faci constar que figuren inscrites en el registre
local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen amb habitualitat en el tràfic
local, en l'àmbit de les activitats a què es refereixen les condicions particulars de les autoritzacions
per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona
4. La persona que actua en representació d'un tercer ha de lliurar, en el moment del registre, els
poders corresponents que l'habiliten per realitzar per representació els procediments habilitats
mitjançant clau concertada a la Seu Electrònica del Port de Barcelona.
5. En tots els casos s'haurà de facilitar un compte de correu electrònic i un número de telèfon,
preferiblement mòbil, que s'utilitzarà per lliurar la clau concertada així com, per enviar informació
relacionada amb els tràmits que l'usuari iniciï des de la Seu Electrònica.
6. Les empreses que disposin d'una Autorització Genèrica vigent, i hagin informat a la seva
sol·licitud d'una adreça electrònica, no serà necessari que es personi físicament per demanar la clau
concertada. Només serà necessari enviar un correu electrònic a la direcció sictt@portdebarcelona.es
per demanar la clau concertada.
Les persones que no van informar d'una adreça electrònica, hauran de contactar (telèfon o correu
electrònic) amb les oficines de SICTT per informar-la.
7. Posteriorment, una vegada revisada la documentació, la clau concertada s'enviarà per correu
electrònic a la direcció informada en el punt 5 d'aquest procediment. L'accés als tràmits electrònics
amb clau concertada es farà a través de la Seu Electrònica de l'APB en la següent direcció web:
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/ca/seuElectronica/Tramitacio
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MODEL DE SOL·LICITUD DE CLAU CONCERTADA PER A L'ACCÉS ALS TRÀMITS DISPONIBLES A
LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA.

En / Na:

amb DNI/PASSAPORT:

actuant (marcar el que sigui procedent)
en el seu propi nom i representació.
en nom i representació de (NIF, nom/raó social, domicili del representat); s'ha d'adjuntar
acreditació de la representació1.

SOL·LICITA:
Que se li proporcioni una CLAU CONCERTADA per accedir als tràmits disponibles a la Seu Electrònica
de l'Autoritat Portuària de Barcelona.
Així mateix MANIFESTA que dóna la seva conformitat per rebre qualsevol comunicació relativa a
l'esmentada sol·licitud al correu electrònic:

Telèfon (preferiblement mòbil):

Lloc, data i firma:
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Aquest apartat és només per al cas d'actuar en representació d'una altra persona física o jurídica.
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