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Nom i cognoms o raó social:

Nom i cognoms de la persona de contacte:

1. Persona que sol·licita

Adreça: Codi postal/població:

Nacionalitat: Núm. de passaport o DNI:

Representant legal:

Telèfon: Adreça electrònica:

2. Dades del vehicle

3. Estacionament interessat i règim

CAMP DE PEROT

Sol·licitud d’alta d’estacionament temporal en aparcaments
verticals i horitzontals comunals

Box
Plaça categoria BF
Plaça oberta (gran)
Plaça oberta
Règim diürn (de 08:30 a 20:30 h)
Plaça de moto

Telèfon: Adreça electrònica:

Tipus de vehicle: Marca i model:

NIA o NRT:

Matrícula:

Entitat bancària: Compte IBAN: AD

GERMANDAT    

Box
Plaça categoria BF
Plaça oberta (gran)
Plaça oberta
Règim diürn (de 08:30 a 20:30 h)
Plaça de moto

CAMP GRAN    

Abonament mensual de 20 a 08 h

FEIXES DEL RABATÓ                                               

Abonament 24 h
Abonament mensual de 20 a 08 h

TRILLÀ

Abonament 24 h

VALIRETA

Abonament 24 h

DEL SOLÀ

Abonament 24 h

PRAT NOU

Abonament diürn mensual de les 07 a les 19 h (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) de desembre a octubre

Data d’alta:

4. Dades a omplir per l’Administració (d’alta a l’assignació de la plaça)   > Núm. de contracte:

Import a abonar per part del sol·licitant:

Observacions:

Núm. de targeta: Núm. de plaça: Planta:

imatge

imatge
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5. Data i signatura

Sant Julià de Lòria,         d                                 de

Signatura de la persona que sol·licita
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6. Legislació aplicable

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que el responsable del 
tractament és el Comú de Sant Julià de Lòria amb domicili a Av. Rocafort, 21-23 · Edifici el Molí AD600, Sant Julià de Lòria, Andorra i al telèfon 
+376 871 700. Podeu contactar amb el Delegat de protecció de dades dirigint-vos a dpd@comusantjulia.ad.
Les dades recollides en aquest formulari seran tractades pel Comú de Sant Julià de Lòria amb la finalitat de gestionar i donar resposta a la consulta 
plantejada. Les seves dades no seran cedides a tercers. Aquest tractament de dades és necessari per atendre la seva sol·licitud i està basat en el 
consentiment que vostè ens proporciona. Tret que vostè s’oposi al tractament de les seves dades, aquestes seran conservades durant el temps 
necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta 
finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i documentació.
La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a 
oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita enviada per correu electrònic a l’adreça dpd@comusantjulia.ad.

7. Normes bàsiques de l’abonament als aparcaments horitzontals i verticals comunals

1. L’abonat té l’obligació d’efectuar el pagament del preu públic corresponent al seu abonament, en mensualitats anticipades, mitjançant domiciliació 
bancària que el mateix faciliti a la corporació.

2. La manca de pagament d’un sol abonament facultarà a la resolució del servei, deixant inoperativa la targeta facilitada, amb les corresponents 
repercussions derivades de tal manca d’abonament i de retorn de la targeta.

3. La durada de l’abonament és de 15 anys. Una volta esgotat el termini ans exposat, l’abonat pot tornar a presentar una petició de plaça 
d’aparcament comunal.

4. L’abonat haurà de destinar la plaça d’aparcament, exclusivament a l’estacionament de vehicles de la seva propietat. Queda expressament prohibit, 
a títol enunciatiu, el següent:

a) Instal·lar-hi motors o màquines o artefactes que provoquin sorolls, fums o de qualsevol altra manera molestin als demés titulars de places d’aparcament.
b) Dipositar-hi escombraries, deixalles o qualsevol altre material igualment molest.
c) Emmagatzemar-hi productes explosius, perillosos o substàncies inflamables.
d) Rentar-hi els vehicles o canviar oli.
e) Exercir-hi qualsevol tipus d’activitat industrial o comercial.
f ) Guardar-hi animals vius, productes comestibles o deixar objectes particulars a l’aparcament.
g) Realitzar-hi cap mena d’obres ni millores.
h) Utilitzar rodes amb claus o cadenes en els vehicles dins l’aparcament.
i) Sotsarrendar, cedir o traspassar, totalment o parcialment, la plaça d’aparcament abonada.
j) Entrar als aparcaments coberts amb neu a sobre del vehicle.

5. En el cas en que l’abonament estigui assignat a una planta i plaça concreta, no es permet estacionar el vehicle en cap altre indret que no sigui el 
determinat per l’Administració en la petició d’alta.

6. L’abonat té l’obligació de fer un ús de les instal·lacions de l’aparcament comunal amb la diligència deguda i sense causar cap tipus de dany a les 
mateixes. Ensems, en el cas que l’abonament porti assignada una plaça concreta, l’abonat l’ha de conservar sense desperfectes durant la vigència de 
l’abonament. En el cas que s’observi un mal ús de la plaça o de les instal·lacions (en el supòsit de no tenir una plaça concreta assignada), serà motiu 
de resolució de l’abonament, a més de la restitució o reparació del bé en el seu estat correcte, quan escaigui.

7. En finalitzar el termini d’abonament, l’abonat haurà de retirar el vehicle de la zona d’abonats. En cas que no sigui així, el Comú col·locarà el 
vehicle en la zona d’aparcament per hores, fet que suposarà que l’abonat deurà satisfer, per poder retirar el vehicle, les despeses de trasllat més l’excés 
del temps que romangui en zona d’aparcament horari, segons la tarifa que correspongui, en aplicació de l’Ordinació dels preus públics vigent.

8. El Comú de Sant Julià de Lòria no esdevindrà mai responsable dels danys, furts, incendis, robatoris o qualsevol altra acció lesiva que sofreixin 
els vehicles estacionats, o els béns que es trobin en la plaça arrendada o en l’interior dels vehicles o en relació als seus ocupants.

9. El preu de l’abonament serà revisat anualment i publicat al BOPA mitjançant l’Ordinació de preus públics corresponent.

Sant Julià de Lòria,         d                                 de

Signatura Sr. Cònsol
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