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Nom i cognoms o raó social:

1. Persona que sol·licita

Adreça: Codi postal/població:

Nacionalitat: Núm. de passaport o DNI:

Representant legal:

2. Dades del vehicle

3. Estacionament interessat i règim

CAMP DE PEROT

Sol·licitud de baixa 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:

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 de baixa:

4. Dades a omplir per l’Administració (de baixa a sol·licitud de l’usuari)

Import a liquidar per part del sol·licitant:

Observacions:

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

5. Data i signatura

Sant Julià de Lòria,                   d                                                                      de

Signatura de la persona que sol·licita

imatge

imatge
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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.
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