
 

SOL·LICITUD PER A UNA PLAÇA D’APARCAMENT EN RÈGIM D E PUPIL·LATGE A L’APARCAMENT 

DEL CENTRE – EL SINDICAT  

DADES DEL SOL·LICITANT  

Persona física 

Nom 
 

Cognoms 
 

DNI 
 

Adreça 
 

Codi Postal 
 

Municipi 
 

Telèfon 
 

Correu Electrònic 
 

Persona jurídica 

Nom o raó social 
 

Sigla 
 

NIF 
 

Adreça 
 

Codi Postal 
 

Municipi 
 

Telèfon 
 

Correu Electrònic 
 

☐Declaro, de forma responsable, que sóc el titular del vehicle de la present sol·licitud. 

☐Declaro, de forma responsable, que sóc el conductor habitual de la present sol·licitud. (Només omplir en el 

cas de vehicles d’empresa o rènting) 

DADES VEHICLE  

Marca i Model 
 

Matrícula 
 

 



 

DADES EMPRESA ON TREBALLA EL SOL·LICITANT (només omplir en cas de vehicle d’empresa) 

Nom Empresa 
 

CIF 
 

Adreça 
 

Codi Postal 
 

Municipi 
 

Província 
 

Telèfon 
 

Correu electrònic 
 

Tipus de tinença del vehicle (propietat, rènting o altres) 
 

Autoritzo a l’empresa Serveis Municipals en relació a aquesta sol·licitud que m’enviï (marqueu/desmarqueu 

la casella que s’escaigui) 

☐Avís al telèfon mòbil 
☐Avís al correu electrònic 
☐Consento expressament el tractament de les meves dades i la cessió a l’Ajuntament de Caldes de Montbui  

 

TIPUS DE PUPIL·LATGE QUE ES SOL·LICITA (marqueu només una casella) 

☐Només pupil·latge de 24 h. 

☐Només pupil·latge nocturn entre les 20:00 h i les 9:00 h, dissabtes i diumenges i festius 24 h. 

☐Només pupil·latge diürn entre les 7:00 h i les 20:00 h exclosos dissabtes i diumenges i festius. 

☐Primera opció pupil·latge de 24h i segona opció pupil·latge nocturn 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN CAS DE SOL·LICITAR UNA PLAÇA D’APARCAMENT EN 

RÈGIM DE PUPIL·LATGE 24 h O NOCTURN  

- Sol·licitud 

- DNI o NIF 

- Volant d’empadronament a Caldes de Montbui (pels pupil·latges 24 h o nocturn) 

- Rebut o justificant de pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica inclòs al cens del municipi 

de Caldes de Montbui (no cal aportar aquest document en el cas de persones exemptes d’aquest impost). 

- Documentació del cotxe: permís de circulació i certificat de característiques tècniques del vehicle. 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN CAS DE SOL·LICITAR UNA PLAÇA D’APARCAMENT EN 

RÈGIM DE PUPIL·LATGE DIÜRN 

- Sol·licitud 

- DNI o NIF 

- Documentació del cotxe: permís de circulació i certificat de característiques tècniques del vehicle del qual 

es sol·licita la plaça en règim de pupil·latge diürn. 

LLOC DE PRESENTACIÓ  

Oficina de Serveis Municipals 

Ajuntament de Caldes de Montbui 

Plaça de la Font del Lleó 11 

Dilluns a divendres de 9 a 14 hores (excepte festius) 

DATA I SIGNATURA  

Signatura 

 

 

_______________________________, ______, de ____________________,de 2019 

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals i al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides amb el seu consentiment, seran 
incorporades al sistema de tractament titularitat de GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA amb CIF A58068834 i domicili social al c/Girona,1, 08140, de Caldes de Montbui (Barcelona). 
Que es tractaran amb l'única finalitat de la base jurídica de la relació contractual i que les seves dades seran conservades durant el termini legal establert. 

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel•lació, limitació i oposició, mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada 
a info@serveisdecaldes.cat. 


