
 
Ajuntament Els Poblets

SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT                   Ref.: 33100

Segons l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa d’Entrades de Vehicles per les Voreres de 6 de
Novembre de 2006.

 NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL o DNI / NIE  / CIF

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT DNI / NIE

EN QUALITAT DE

DOMICILI POBLACIÓ C.P.

o PROV
INCIA

TELF./FAX E-MAIL

NOTIFICACIONS ( EN EL CAS DE PERSONES FÍSIQUES)
 Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d’avis: 
__________________________________________________________________________

 Enviar les notificacions en paper al domicili:  
__________________________________________________________________________

Sol·licita l’autorització per l’aprofitament especial de l’entrada i eixida de vehicles a l’edifici o solar a
través de les voreres, amb l’oportuna senyalització de gual permanent, comprometent-se al pagament de
la corresponent taxa,

A l’aparcament situat a:                                           

ADREÇA: Nº     

Tarifa aplicable:
1.- Entrada de vehicles per a aparcament quan la reserva siga inferior o igual a 3 metres lineals:
                        1.1.- Fins 3 vehicles............................................. 120 €/any
                        1.2.- De 4 a 10 vehicles....................................... 210 €/any
                        1.3.- D'11 a 20 vehicles.......................................  300 €/any
                        1.4.- Més de 21 vehicles ..................................... 400 €/any
2.- Si la reserva supera els 3 metres lineals, la tarifa aplicada s'incrementarà per cada metre o fracció en
35 € a l'assenyalada en l'apartat anterior."

Característiques:

Número màxim de vehicles que fan ús de l’aparcament fins a : vehicles

Amplària de l’accés (mesura de la porta d’accés)  

S’adjunta  plànol  detallant  l’aprofitament  i  la  situació  dins  del  municipi,  que  haurà  de  ser  signat  pel
sol·licitant.

TAXA ANUAL:   

A PARTIR DEL PRIMER ANY ES DEVENGARÀ PERIODICAMENT EL DÍA 1 DE GENER DE CADA
ANY.

FORMA DE PAGAMENT: En efectiu o transferència.

  



 
Ajuntament Els Poblets

* BANC SABADELL: Nº compte: ES34 0081-1142-93-0001016705   BIC: BSAB ESBB   
* CAIXABANK: Nº compte: ES60 2100-8015-09-0200022713   BIC: CAIX ESBB

Els Poblets a, 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DELS POBLETS

En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades arreplegades s’incorporaran i
tractaran en el fitxer de dades de esta Entitat,  que seran conservats durant el temps necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es recapten. La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot
document d’entrada i eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut
de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés
legislació vigent atribueix a les Entitats Locals.  L’òrgan responsable del  fitxer és l’AJUNTAMENT ELS
POBLETS i la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament
(UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a l’adreça de correu
electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, entitat
de control a la qual podrà dirigir la reclamació en matèria de protecció de dades. 

En cumplimiento del  art.  11 de la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos digitales,  le informamos que los datos recogidos se incorporarán
y tratarán en el fichero de datos de esta Entidad, y se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban. La finalidad de dicho fichero es la inscripción de todo
documento de entrada y salida en esta administración para la posterior tramitación del expediente, en
virtud de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
resto de legislación vigente, atribuye a las Entidades Locales. El órgano responsable del fichero es el
AYUNTAMIENTO DE ELS POBLETS y la persona interesada podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión,  limitación del  tratamiento,  portabilidad,  y oposición a su tratamiento a que se
refieren los artículos 15 a 22 del  Reglamento (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I  nº 7 – 03779 ELS
POBLETS (ALICANTE), o a la dirección de correo electrónico  ajuntament@elspoblets.es. Este fichero
está inscrito en la Agencia de Protección de Datos, entidad de control a la cual podrá dirigir la reclamación
en materia de protección de datos.
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