
Sol·licitud d'accés de vehicles a la zona de vianants de l'av. Carlemany 

1. Persones que sol·licita:

Nom i cognoms :  N.R.T.:  

Carrer : Núm.:  

Edifici :    Bloc :   Escala :   Pis :  Porta :   

Població :   Codi Postal :   

Email: Tel :  

2. Dades del vehicle

Matrícula :  

Model :     

3. Tipus de registre

Veí de la zona :   Familiar : Titular comerç : Serveis : Repartidor : Altres : 

4.  Alta o Baixa

Veí de la zona   Familiar   

5. Data i signatura

Escaldes-Engordany,      de  

Signatura de la persona que sol·licita



Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

Altes i baixes

• Passaport o document nacional d'identitat
• Carta groga original del vehicle més una còpia.
• Acreditar el títol pel qual ocupen una unitat immobiliària radicada a la zona, sigui a ús d'habitatge o

d'aparcament, o l'autorització d'exercici d'una activitat comercial o d'una professió liberal a la mateixa
zona.

• Aquesta sol·licitud signada

Informació complementaria

• Els documents que heu de presentar han de ser els originals acompanyats d'una còpia.
• En cas de canvi de domicili o alta i baixa del vehicle teniu l'obligació de comunicar-ho al servei de 

circulació d'Escaldes-Engordany.

Legislació aplicable

• Als  efectes  del  que preveu la  Llei  15/2003,  de  protecció de  dades  de  caràcter  personal,  del  18  de
desembre, s'informa que les dades que ens faciliteu s'incorporaran al  fitxer  informatitzat  del  Comú,
titular i responsabilitat del Comú, titular  i responsable del mateix, que prendrà mesures necessàries per
garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés i certificació sempre
que  la  legislació  vigent  no  disposi  el  contrari  a  l'adreça  de  correu  electrònic  comu@e-e.ad o  bé
directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú.

• Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany del 23/10/2008, 
article 4 annex 26.

• Ordinació reguladora de l'accés de vehicles a la zona de vianants de l'avinguda Carlemany.
• Llei de Codi de la Circulació.

mailto:comu@e-e.ad
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