A omplir per l'empresa

Número:

Esborrar dades

_ _ _ _ _ _ _

ES RECOMANA UNA VERSIÓ
ACTUALITZADA DE L'ADOBE ACROBAT

Sol·licitud de prestació de serveis de vehicle a l'aparcament: V8

Centre Ciutat

(1)

Centre històric

(1)

Antic camí Ral
Bonavista
De la Serradora (Sta. Coloma)
De les Escoles (Sta. Coloma)

1. Persona que sol·licita
Si es tracta d'una empresa, caldrà el nom del/de la
representant legal o persona de contacte:

Nom i cognoms o raó social:

Núm. del cens:

Adreça:
Adreça electrònica:

Codi postal/població:
Telèfons:
Compte IBAN:

Entitat bancària:
AD

2. Abonament per:

1 vehicle

2 vehicles

1r

Matrícula:

Marca:

Model:

Color:

2n

Matrícula:

Marca:

Model:

Color:

3r

Matrícula:

Marca:

Model:

Color:

3. Règim:

24 hores

Nocturn (de les 19 h a les 10:30 h)

3 vehicles

(1)

Més de 3

Moto

Obs.:

Ompliu i lliureu aquest document ajuntant-hi la següent documentació a la taquilla de cobrament manual situada a
l'aparcament Centre Ciutat, o al correu electrònic següent: aparcaments.comunals@comuandorra.ad
1.Dades personals: fotocopia d'un document on hi figuri el nom, cognoms i el número de cens.
(exemples: carnet de la CASS, permís de treball, carta groga).

2.-

Dades del vehicle: fotocopia d'un document on hi figuri la marca, model, color i la matrícula.

3.-

Dades bancàries: fotocopia d'un document on hi figuri l'entitat bancària, oficina i l'IBAN.

(exemples: carta groga, document de circulació).

4. Data i signatura
Data:
Signatura sol·licitant

Imprimir la sol·licitud
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s'informa que les dades personals cedides s’incorporen al
fitxer denominat “Aparcaments”, responsabilitat del Comú d’Andorra la Vella, creat mitjançant el Decret del 5 d’agost del 2011 publicat al BOPA en el seu butlletí
número 52, i que seran tractades amb la finalitat i els mecanismes de protecció previstos en el referit fitxer. L’interessat podrà exercir els seus drets d'accés, supressió i
oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a l' Àrea d'Aparcaments, ubicat al carrer Prat de la Creu, 60, AD500, Andorra la Vella.
Aparcament Centre Ciutat, 60 - Carrer Prat de la Creu, Andorra la Vella - AD 500 - Telèfon: (+376) 73 00 48

