
 

SOL·LICITUD DE TIQUETS DE TEMPS BONIFICATS PER A LE S ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL 

MUNICIPI PER A L’APARCAMENT DEL CENTRE – EL SINDICA T 

DADES DEL SOL·LICITANT  

Persona física / jurídica 

Nom o Raó social 
 

Cognoms 
 

DNI / CIF 
 

Adreça 
 

Codi Postal 
 

Municipi 
 

Telèfon 
 

Correu Electrònic 
 

Autoritzo a l’empresa Serveis Municipals en relació a aquesta sol·licitud el tractament de les meves dades  

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

☐10 tiquets d’1 hora cadascun: 11,25 € 

☐20 tiquets d’1 hora cadascun: 22,50 € 

☐30 tiquets d’1 hora cadascun: 33,75 € 

☐40 tiquets d’1 hora cadascun: 45,00 € 

(Els tiquets es poden recollir a les oficines de Serveis Municipals a partir de les 48 hores laborables un cop 

presentada la sol·licitud, previ pagament) 

 

FORMA DE PAGAMENT: 

Ingrés al c/c de BBVA:  ES21.0182.6035.4102.0162.7639 indicant el nom o raó social. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:  

- Sol·licitud 

- DNI o NIF 

- Justificant de pagament  



 

 

LLOC DE PRESENTACIÓ  

Per correu electrònic:  

info@serveisdecaldes.cat 

 

Presencialment: 

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. 


