Sol·licitud de la targeta PK

Esborrar dades
v12

Règim d'atorgament de la targeta PK:

S'atorgarà únicament a persona física resident al país, a empresa o comerç de
la parròquia d'Andorra la Vella i només una targeta per vehicle.
Sol·licitud de:

Targeta nova.

Renovació de la targeta antiga per la nova.

Actualització de dades.

Targeta nova per pèrdua/trencada (es recupera el saldo) "preu 21 €".

Persona física/Raó social que sol·licita:
Nom i cognoms:
Adreça:
Parròquia:

Codi postal:

Telèfons:
Adreça electrònica:
Dades del vehicle:
Matrícula:

Marca:

Model:

Color:

El vehicle està associat a una targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.
El vehicle està a nom d'una empresa o comerç de la parròquia d'Andorra la Vella:
Nom de l'empresa/comerç:
Adreça :
Parròquia:

Andorra la Vella

Codi postal:

AD 500

Observacions:
Ompliu i lliureu aquest document a la taquilla de cobrament manual, situada a l'aparcament Centre Ciutat o per correu
electrònic a : aparcaments.comunals@comuandorra.ad
Declaració jurada, data i signatura:
Declaro sota jurament que les dades facilitades en aquest formulari són certes.
Que el/la sotasignat/ada autoritza al Comú d'Andorra la Vella a comprovar l'autenticitat de la informació i les dades facilitades,
mitjançant els registres i arxius de l'administració comunal o de qualsevol altre organisme o entitat.

Data:

Signatura sol·licitant:

(A omplir per l'aparcament)

Número PK:
Número de sèrie:
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, ubicada 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 - Telèfons: (+376) 73 00 48

Imprimir la sol·licitud

