Ajuntament de Banyoles

SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF

(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Correu electrònic

Telèfon

SÍ

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM

EXPOSA

Població

(feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició)

Que necessito accedir al Barri Vell pel carrer Porta del Forn
Immoble situat a

c/
c/
c/
c/

Porta del Forn, núm.
de Baix, núm.
Escrivanies, núm.
Pia Almoina, núm.

Pl. del Teatre, núm.
c/ Església, núm.
Pl. de la Font, núm.
c/ Major, núm.

VEHICLE

Matricula

Marca

Model

MOTIU
Persona resident al Barri Vell

Persona empadronada al Barri Vell i té l’IVTM domiciliat a Banyoles
Persona empadronada però no té l’IVTM domiciliat a Banyoles
Persona amb habitatge al Barri Vell

Persona no empadronada propietària d’un habitatge
Persona no empadronada llogatera d’un habitatge
Persona amb local comercial al Barri Vell

Persona propietària d’un local comercial
Persona llogatera d’un local comercial
Persona amb pàrquing al Barri Vell

Persona propietària d’un pàrquing
Persona llogatera d’un pàrquing
Persona amb familiar resident al Barri Vell

Pare o mare del/la menor resident
Persona familiar de la persona d’edat avançada o amb mobilitat reduïda
Persona amb mobilitat reduïda que disposa de targeta d’aparcament

Persona que té l’IVTM domiciliat a Banyoles
Persona que no té l’IVTM domiciliat a Banyoles

Mòbil

NO

Ajuntament de Banyoles

Altres

Persona amb familiar resident a la residència La Llar del c/ Major
Vehicle comercial o empresa proveïdora
Client de botiga de barri vell (ho ha de sol·licitar la botiga)
Empresa de serveis (neteja, aigua, llum, lampisteria,...)
Empresa constructora

DEMANA

(ho ha de sol·licitar el mateix centre)

(concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara i breu possible)

Que li sigui atorgada autorització per accedir al barri vell (pel carrer Porta del Forn) amb el vehicle
esmentat.
DOCUMENTS ADJUNTS
DNI del sol·licitant

(sempre)

Permís de circulació del vehicle (sempre)
Assegurança on consta que és conductor/a habitual del vehicle (en el cas de no ser titular del vehicle)
Document acreditatiu de la propietat del local comercial o pàrquing (en el cas de no estar-hi empadronat/da)
Contracte de lloguer de l’habitatge, local comercial o pàrquing al Barri Vell (en el cas de no estar-hi empadronat/da)
Llibre de familia
DNI del familiar resident d’edat avançada o amb mobilitat reduïda
Comunicació del/la titular de la botiga al Barri Vell que ho justifiqui
Comunicació empresa de serveis que ho justifiqui
Comunicació empresa constructora que ho justifiqui (hi ha de constar la corresponent llicència d’obres)
Targeta d’aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
DNI del familiar resident a la residència La Llar i certificació del centre assistencial del Barri Vell
Altres:
Banyoles,

Signatura de la persona sol·licitant/representant,

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: deixar constància d’entrades i sortides dels documents, identificació de les persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes
a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de
Banyoles.
Trobareu més informació a la web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles

