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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades no seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Que després els tràmits procedents, se'm concedeixi el rellotge identificador per l'estacionament en horari limitat en zones de càrrega i 

descàrrega del/s vehicle/s abans especificat/s, d'acord amb la normativa vigents i adjuntant la documentació següent:

SOL·LICITUD DE RELLOTGE DE CONTROL HORARI DE LA ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA

Dades identificatives del/la titular del vehícle:

Nom i cognoms:
Adreça: 

Telèfon:

Província:

Codi Postal:

Sant Feliu de Guíxols,

Signatura del/de la sol·licitant:

Es declara la representacióS'acredita la represntacióEls poders ja s'han presentat i continuen vigents

Població:
Mòbil:

Adreça electrònica: 

Declaro responsablement que el/s vehicle/s abans esmentat/s NO és/són un turisme/s i està/an destinat/s al transport de mercaderies o 
activitats auxiliars o complementaries del transport (tal com figura en la fitxa tècnica adjunta), d'acord amb l'article 39, capítol VIII de 
l'Ordenança municipal de circulació de Sant Feliu de Guíxols. 

Declaració de responsabililtat:

Dades de la persona representant del titular del vehícle:

Dades del vehícle:
MARCA MODEL MATRÍCULA MASSA MÀXIMA AUTORITZADA

Demano:

Documentació del vehícle, targeta d'inspecció tècnica, permís de circulació i targeta de transport, si s'escau.

DNI/NIE/NIF del titular del vehícle, i del representant, si s'escau

Poders de representació, si s'escau

Nom i cognoms:
Adreça: 

Telèfon: Mòbil: Codi Postal:
Adreça electrònica: Població:

Província:

Tel. mòbil: Correu-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.
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