
INSTÀNCIA PER A L’ALTA D’UN VEHICLE A LA ZONA VERDA D’ESTACIONAMENT 
CONTROLAT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ -  

PERÍODE: 2022
A la Policia Local de la Bisbal d’Empordà: 

Dades de l’interessat 
Nom i cognoms: NIF: 

Dades del representant 
Nom i cognoms: NIF: 

Poder de representació que ostenta (http://www.labisbal.cat/ca/ajuntament-de-la-bisbal-d-emporda.html) 
L'Ajuntament verificarà la identitat dels interessats en el procediment administratiu, mitjançant la comprovació del seu 
nom i cognoms o denominació o raó social, segons correspongui, que constin en el Document Nacional d'Identitat o 
document identificatiu equivalent.  
Els interessats podran identificar-se electrònicament davant les Administracions Públiques a través de qualsevol 
sistema que compti amb un registre previ com a usuari que permeti garantir la seva identitat conforme a l'article 9.2 de 
la Llei 39/2015. Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, 
desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació, de 
conformitat amb l'indicat en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. 

Mitjà de notificació 
 Notificació electrònica  Notificació postal 

Amb domicili de l’interessat a (ha de ser a algun dels carrers delimitats dins de la zona verda): 

Adreça Núm. Esc.   Planta Porta 

Codi postal: 
17100 

Municipi: 
La Bisbal d’Empordà 

Província: 
Girona 

Correu electrònic per a notificacions: Mòbil: 

Dades del vehicle: 

Matrícula vehicle a donar d’alta: ZONA: (1, 2 o 3) consulteu annex 

   Vehicle de rènting      Vehicle de titularitat de l’interessat      
(adreça IVTM coincidència amb domicili interessat )  (Cal acreditar ser el titular del contracte de rènting) 

I perquè així consti, signo la present. 

, el dia ....... de ................... del 202...... 

Atenció: L’autorització d’aparcament en zona verda, tributarà una taxa anual de 61,83
€, segons les ordenances fiscals 2022. 

Informació bàsica de protecció de dades  
Responsable del tractament: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.  
Finalitat: deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de 
compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.  
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).  
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.  
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 més informació a l’adreça [http://www.labisbal.cat/ca/politica-de-proteccio-de-dades.html)



ANNEX. ZONA: (1, 2 o 3) 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 
Carrer de l’Alta Riera Carrer 1 d’octubre de 

2017 
Carrer del Pont (números parells 
del 2 al 14 i imparells de l’1 al 7)  

Carrer Ample Carrer Nou (números 
parells del 10 al 54 i 
imparells del 11 al 43) 

Plaça de Benet Mercader Carrer de Proudhom 
Carbó Garriga (de l’inici 
fins núm. 8) 

Carrer del Bisbe 
Carrer del Call 
Carrer de la Canonja 
Plaça del Castell 
Carrer Cavallers 
Carrer de les Donzelles 
Passatge Estret 
Carrer del Foc de la Bisbal 
Carrer dels Germans Sitjar 
Carrer de l’Hospital 
Plaça de Jacint Verdaguer 
Plaça de Joan Carreras 
Dagas 
Plaça de la Llibertat 
Plaça Major 
Carrer de Mare de Déu de 
Montserrat 
Carrer de les Mesures 
Plaça Nova 
Carrer del Pedró (números 
imparells 1 al 25 i parells del 
2 al 46) 
Carrer de Pella i Forgas 
Carrer de les Peixateries 
Carrer del Racó 
Carrer Ramon de Cabrera 
(des de l’inici fins núm. 16) 
Carrer del Raval 
Carrer de la Riera 
Carrer de Sant Jaume 
Carrer de Santa Maria del 
Puig 
Carrer dels Tarongers 
Carrer de Trinitat Aldrich 
Carrer de Valentí Almirall 
Carrer dels Valls 
Carrer Valls d’en Colomer 
Volta de la Mel 
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