
Plaça del Castell, 1
46940 Manises
CIF: P4616100F
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SOL·LICITUD DE PLAÇA D’APARCAMENT AL
PÀRQUING MUNICIPAL “SAN CAYETANO”

Versió 2.0 – 23/10/2017

DATA _____________________

NÚM. _____________________
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DADES PERSONALS
Nom i  cognoms DNI / NIE  

Adreça electrònica Telèfon

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes previstos per
l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions

En qualitat de/d' (interesat/ada, en representació de...) DNI / NIE / CIF

Adreça Localitat C. Postal

EXPOSE

Que, a l'efecte del que disposa el Reglament d'ús i l'Ordenança del preu públic pel servei d'aparcament en el pàrquing municipal 
“San Cayetano”,

SOL·LICITE

     L’adjudicació de plaça d’aparcament en règim de lloguer per al vehicle següent: 

           Tipus:     Automòbil         Motocicleta           Altres               Matrícula:

     La modificació de la plaça adjudicada.                                                   Nova  plaça sol·licitada:

     La modificació del vehicle associat a la plaça:         

           Tipus:     Automòbil          Motocicleta          Altres               Matrícula:

     La renúncia a la plaça adjudicada.                                                         Plaça a la qual es renuncia:

RÈGIM D’ABONAMENT

    Tipus:  

  Mensual 24 hores
  Mensual diürn laboral (dilluns a dissabte) de 8 a 20 hores
  Mensual nocturn de 20 a 8 hores

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Sol·licite la domiciliació bancària dels rebuts mensuals en el compte:
IBAN BANC SUCURSAL DC COMPTE

   

Manises, 
(Signatura)

AUTORITZACIÓ PROVISIONAL ÚS PLAZA PÀRQUING NUM           PLANTA NUM
   Manises,

AL SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES 
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions
pròpies en l'àmbit de les seues competències,  de conformitat  amb la LO 15/99,  de protecció de dades de caràcter  personal.  Vosté podrà exercir  els seus drets  d'accés i
rectificació presentant una instància en el registre general d'entrada o bé enviant un correu electrònic a lopd@manises.es.

mailto:lopd@manises.es


Extracte de condicions d'utilització del pàrquing subterrani de la plaça de la Pau

1. Condicions. El titular de l'abonament té dret a conéixer el Reglament d'ús i règim intern, així com l'Ordenança regula-
dora dels preus públics de la prestació de serveis de l'aparcament subterrani «San Cayetano», mitjançant la consulta 
d'aquests documents en l'administració del pàrquing i en la web municipal.

2. Ús. La plaça de garatge arrendada es destinarà exclusivament a l'estacionament de vehicles, i no es podrà ocupar 
amb una altra classe de béns o objectes.

La plaça es destinarà a l'aparcament del vehicle la matrícula del qual s'haja fet constar en la sol·licitud. La modificació 
d'aquest vehicle haurà de ser comunicada per escrit en el lloc de control de l'aparcament mitjançant el document for-
malitzat que hi estarà a disposició de l’usuari. 

3. Prohibicions. Es prohibeix expressament que l’arrendatari realitze qualsevol tipus d'obra o modificació de la plaça de 
garatge, així com que instal·le mecanismes de tancament o suport de motos, bicicletes, etc. Es prohibeix la cessió o el 
subarrendament de la plaça de garatge descrita.

4. Obligacions. L'abonat haurà de respectar escrupolosament el Reglament d'ús i règim intern, així com l'Ordenança re-
guladora dels preus públics de la prestació de serveis de l'Aparcament subterrani «San Cayetano» en relació amb la 
utilització de les places de garatge.

5. Pèrdua del dret. L'abonat perdrà el dret a l'ús de la plaça d'aparcament tant si comet qualsevol infracció del Regla-
ment d'ús i règim intern o de l'Ordenança referida, com si es produeix la devolució de dos rebuts mensuals seguits o 
quatre alterns, llevat que l'impagament no siga imputable al proveïdor.

6. Quota inicial. Prèviament a l'obtenció de l'autorització definitiva, l'abonat haurà satisfet l'autoliquidació de la quota 
del primer mes per l'import determinat en l'Ordenança dels preus públics de la prestació de serveis de l'aparcament 
subterrani «San Cayetano».

7. Baixa. Les baixes es comunicaran per escrit i tindran efecte a partir del mes següent al que es presenten. Les quotes 
mensuals són irreductibles, per la qual cosa la sol·licitud de baixa no donarà dret a cap devolució 

8. Reparacions. L'Ajuntament de Manises està obligat a realitzar totes les reparacions necessàries per a conservar la 
plaça de garatge en un estat que servisca per a l'ús al qual es destina.

9. Resolució. L'incompliment de les obligacions establides en aquest contracte d'abonament, així com en el Reglament
d'ús i règim intern i en l'Ordenança referida, serà causa de resolució contractual.
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