Sol·licitud de llicència temporal per a l’ocupació d’una plaça
d’aparcament de camions
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Població

Correu electrònic

En representació de
Nom i cognoms – Denominació Social

CIF-NIF-NIE-Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Població

Correu electrònic

Com a:

Administrador

President/a

Secretari/ària

Altres

Exposo
1.

Que és veí de Riudoms on té el seu domicili habitual al carrer

2.

Que és propietari/transportista del vehicle/ camió model
amb matrícula

, de color

, de dimensió

m2

i necessita aparcar-lo en les vies públiques del municipi amb les dificultats que això comporta.
Que l’activitat habitual del vehicle de referència és el transport de:
Persones
Mercaderies
4. Que en cap cas el vehicle transporta matèries perilloses.
5. Que està al corrent del pagament de l’Impost sobre els vehicles de Tracció Mecànica al municipi de Riudoms
6. Que té coneixement que l’Ajuntament de Riudoms ha habilitat un espai destinat a l’aparcament de camions,
situat al Polígon Industrial “El Prat”, qualificat com a clau 7, corresponent a equipaments, situat a la carretera
de Cambrils, d’aquest municipi, per la qual cosa, interessa disposar d’una plaça d’aparcament en aquest
pàrquing municipal.
7. Que mitjançant el present escrit es fa expressa acceptació de que l’ús de qualsevol plaça d’aparcament només
constitueix una possessió temporal i precària que pot ser revocada, en qualsevol moment, per raons d’interès
públic, sense que per això l’usuari del servei adquireixi cap dret sobre la titularitat de l’aparcament o de la
plaça, ni tan sols cap dret a indemnització.
8. Que un cop adjudicada la/les plaça/es d’aparcament, el seu ús està subjecta a l’abonament del preu públic o
taxa previstes en el quadre de tarifes que s’aprovi per l’Ajuntament.
9. Que únicament pot fer ús de la plaça el vehicle usuari, quedant prohibida la concessió, o transmissió de la
plaça, així com el seu intercanvi.
10. Que l’Ajuntament queda exonerat de qualsevol responsabilitat que se’n derivi com a conseqüència dels danys
que s’ocasionin pels vehicles dins del recinte, sent els usuaris els responsables dels accidents produïts.
Tanmateix, aquesta responsabilitat dels usuaris abasta els danys causats a les persones i a les coses, tant si
són alienes com pròpies de l’aparcament.
3.

Documents annexos
1.

Fotocòpia compulsada del DNI

Certificat d’empadronament del sol·licitant

2.

3.

Fotocòpia compulsada de la documentació del vehicle industrial (fitxa tècnica i permís de circulació)

4.

Fotocòpia del darrer rebut de l’Impost Municipal de vehicles de Tracció Mecànica, relatiu al citat vehicle

5.

Número de compte i entitat bancària per a la domiciliació de les quotes
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Demano
La concessió d’una llicència per a l’ocupació temporal d’una plaça d’aparcament de camions, amb plena subjecció a les
condicions expressades al paràgraf anterior.

Notificació electrònica
Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament
,

de

de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades
siguin incorporades en un fitxer denominat Registre d’entrada i sortida responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al
C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i el registre d’entrades i
sortides dels documents que entrin o surtin de l’Ajuntament. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posarse en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura de la persona sol·licitant

Segell de l’administració
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