Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

ESBORRAR FORMULARI

AUTORITZACIÓ PER A APARCAR GRATUÏTAMENT EN L'APARCAMENT
MUNICIPAL SITUAT EN L'EDIFICI EL FERROBÚS

PUB I 008 V

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

Codi Postal
PARENTIU

Tel.

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 1 de 1

EXPOSE
Que sóc titular del gual permanent

, núm.

, situat en el

c/pl./av.

d'esta

ciutat; estic interessat/ada a aparcar gratuïtament el meu vehicle en l'Aparcament Municipal situat en
l'edifici El Ferrobús, siti en l'av. de la Hispanitat, des de les 20:00 hores del dia anterior a la realització
del Mercat Municipal Ambulant (dimarts), fins a les 16:00 hores de l'endemà (dimecres), per orde
rigorós d'entrada, fins que queden cobertes la totalitat de les places existents en l'esmentat
aparcament municipal.

SOL·LICITE

Autorització Municipal per a aparcar el meu vehicle marca
i matrícula
l'esmentat aparcament Municipal, gratuïtament, i en les condicions fixades per l’Ajuntament d'Alzira.

, en

AUTORIZACIÓN
El/la declarante, a efectos de la normativa sobre la protección de datos de carácter personal, AUTORIZA al Ayuntamiento de Alzira
para que pueda comprobar de otras administraciones públicas la información relativa a los datos declarados y de toda aquella que se
necesite para la tramitación y la resolución del expediente.
NO

SÍ

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,

de/d'

de 20

PUB I 008 V – Rev.1 - 20130213
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

ESBORRAR FORMULARI

AUTORITZACIÓ PER A APARCAR GRATUÏTAMENT EN L'APARCAMENT
MUNICIPAL SITUAT EN L'EDIFICI EL FERROBÚS
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DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA - Pàgina 1 de 1

Adreça electrònica

Fax

Codi Postal
PARENTIU

Tel.

EXPOSE
Que sóc titular del gual permanent

, núm.

, situat en el

c/pl./av.

d'esta

ciutat; estic interessat/ada a aparcar gratuïtament el meu vehicle en l'Aparcament Municipal situat en
l'edifici El Ferrobús, siti en l'av. de la Hispanitat, des de les 20:00 hores del dia anterior a la realització
del Mercat Municipal Ambulant (dimarts), fins a les 16:00 hores de l'endemà (dimecres), per orde
rigorós d'entrada, fins que queden cobertes la totalitat de les places existents en l'esmentat
aparcament municipal.

SOL·LICITE

Autorització Municipal per a aparcar el meu vehicle marca
i matrícula
l'esmentat aparcament Municipal, gratuïtament, i en les condicions fixades per l’Ajuntament d'Alzira.

, en

AUTORIZACIÓN
El/la declarante, a efectos de la normativa sobre la protección de datos de carácter personal, AUTORIZA al Ayuntamiento de Alzira
para que pueda comprobar de otras administraciones públicas la información relativa a los datos declarados y de toda aquella que se
necesite para la tramitación y la resolución del expediente.
NO

SÍ

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,

de/d'

de 20

PUB I 008 V – Rev.1 - 20130213
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

