Sol·licitud d’accés al nucli urbà de Vic amb vehicles pesants de 12t o més
Escriviu les dades de la persona sol·licitant i, si s’escau, de la representant i/o tramitadora. És necessari fer constar el
telèfon mòbil i/o l’adreça de correu electrònic per comunicar-vos la disponibilitat de noves notificacions electròniques
relacionades amb aquesta sol·licitud.

Sol·licitant (persona física o jurídica a nom de qui es tramitarà la sol·licitud)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Representant (persona física o jurídica que, en virtut d’una escriptura pública o d’un document acreditatiu de
la representació, actua en nom de la persona sol·licitant)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:



Notificació en paper:
A l’atenció de:
Adreça:
CP:
Municipi:
Notificació electrònica: a la meva bústia electrònica, accessible des de https://seuelectronica.vic.cat.

Avís de notificació
D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament de Vic que m’enviï avisos per informar-me de les
notificacions pendents de recollir en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil:
A l’adreça de correu electrònic:
Sol·licito
l’accés al nucli urbà de Vic amb un vehicle pesant de 12 t de MMA o més.
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Amb la declaració responsable estareu autoritzats a accedir al nucli urbà des del moment de presentació
d’aquesta sol·licitud.
Declaro responsablement (seleccioneu únicament la casella que correspongui)
TRANSPORTISTA OCASIONAL
Circulació amb el vehicle de més de 12 t de MMA amb origen o destinació al nucli urbà de Vic.
Matrícula:
Data:

de

de 20

.

TRANSPORTISTA HABITUAL
Circulació habitual amb vehicles de més de 12 t de MMA per dur a terme transport de mercaderies amb
origen o destinació al nucli urbà de Vic, les matrícules dels quals són (1):
-

PRESTADOR DE SERVEIS A VEHICLES PESANTS
Propietari d’un establiment ubicat al nucli urbà de Vic i que es dedica a la reparació, subministrament de
combustible o prestació d’altres tipus de serveis a vehicles de més de 12 t de MMA, la matrícula dels
quals desconec abans de l’arribada del vehicle (1).
EMPRESA QUE REP O ENVIA MERCADERIES HABITUALMENT
Propietari d’un establiment ubicat al nucli urbà de Vic que requereix subministraments de mercaderies
mitjançant vehicles de més de 12 t de MMA, la matrícula dels quals desconec abans de fer el transport
(1).
(1) Els conductors dels vehicles hauran de portar un document, albarà de comanda, pressupost o reserva d’hora
que acrediti la destinació o origen del vehicle.
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Si el vostre cas no s’adequa a cap dels anteriors supòsits, feu-ho constar a continuació
(en aquest cas haureu d’esperar a rebre una autorització expressa per a poder accedir al nucli urbà)

Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Data i signatura

Documentació que s’adjunta

EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets
Digitals, L’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:
• Finalitat del tractament de les vostres dades personals:
 Autoritzar de forma temporal, en el cas que correspongui, l’accés de vehicles de més de 12 tones o més al casc urbà de Vic.
 Enviar els avisos per informar de notificacions pendents de recollir en relació al tràmit.
• Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que atorgueu a través d’aquesta sol·licitud.
• Destinataris: no se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
• Drets: Podreu accedir, rectificar i exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de
les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) ) o a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat.
• Conservació: Les dades seran conservades durant cent anys.
• Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent
seuelectronica.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques
i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d’incompliment del responsable en el
tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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