
El Sr./la Sra.                                                                                                              ,  amb domicili a (c/, pl.,

polígon)                                                                                                            .

nº ________, de/d'                                  , CP__________, DNI/NIE                         .

telèfon                        , i mail __________________________________________________________,

en nom propi o en representació de                                                                                                       amb

domicili a (c/, pl., polígon)                                                                 ____________________________ ,  

de/d'                                        i NIF                                .  

EXPOS: Que soc propietari/a del garatge situat al carrer                                                                            ,

nº                    , de _________________________,  segons la documentació següent:

 Escriptura pública o nota registral de propietat, completa, amb indicació expressa del carrer on es

sol.licita

 Còpia del darrer rebut de l'impost de béns immobles (IBI) o còpia d’haver sol.licitat l’alta.

 Fotografia de la façana completa del garatge 

 Plànol de situació

I per tant, SOL.LICITO: Que desitjo em sigui concedida una reserva de la via publica de pas

permanent (gual)  per al garatge del carrer _____________________________________________,

havent d’ocupar __________ metres lineals, per un garatge de  ___________ vehicles.

Selva, a        de              de l´any        .

(Signatura)

Il.lm. Sr. Batle-President de l'Ajuntament de la Vila de Selva.-

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis.   Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la 
qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat.   Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la 
mateixa perquè poguem prestar-li els nostres serveis.   Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables.   En qualsevol moment es 
pot adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació.   També té dret a sol.licitar el 
traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat).   Per tal de sol.licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol.licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb 
una fotocòpia del seu DNI:  AJUNTAMENT DE SELVA, PLAÇA MAJOR 1, CP 07313, SELVA (Illes Balears).   En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot 
formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

http://www.agpd.es/

