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FORMULARI PER A L’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A LES ZONES AMB CONTROL DE PAS DEL 
NUCLI ANTIC. 
 
PERSONA RESIDENT  
 
Sol·licitant: 
 
Nom i cognoms / Raó social: 
Número document identificació:     Telèfon:    
Carrer:         Número: 
Municipi:        Codi Postal: 
Correu electrònic: 
 
 
☐ Titular d’habitatge   
☐  Llogater d’habitatge (cal adjuntar documentació) 
☐ Titular de plaça d’aparcament 
☐  Llogater de plaça d’aparcament (cal adjuntar documentació) 
 
Dades del vehicle: 
 
Nom i cognoms del titular del vehicle: 
Matrícula del vehicle: 
 
Resta de les persones de la unitat familiar que demanen accés a la zona: 
 
NOM I COGNOMS DNI TIPUS DE VEHICLE MATRÍCULA  
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Temporalitat de la sol·licitud: 
 
☐  Permanent 
☐  Temporal: Data inici:      Data final: 
 
Observacions:  
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Informació bàsica de protecció de dades: 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
Finalitat: Registre de persones sol·licitants d'accés amb vehicle propi a zones de control de pas del nucli antic. 
Legitimació: Exercici de poders o compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 
Destinataris: no es comuniquen dades a altres persones. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.  
> Trobareu informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.la bisbal.cat   
  
 
 
Zones de circulació restringides: 
 
Punt de control ubicat al principi del carrer Ample 
 
Carrers afectats: 
 
•    Carrer Ample (on hi ha ubicada la càmera) 
•    Plaça Jacint Verdaguer 
•    Carrer de les Mesures 
•    Carrer Pella i Forgas 
•    Carrer Sant Jaume 
•    Plaça Major 
•    Carrer del Raval 
•    Carrer Valls d’en Colomer 
•    Carrer de la Riera 
• Carrer Germans Sitjar 
• Carrer Canonja 
• Plaça de la Llibertat 
• Carrer dels Valls 
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