MODEL DE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE PLAÇA D'APARCAMENT DE
CAMIONS PORTACONTENIDORS EN RÈGIM DE PUPIL·LATGE.

En/Na

amb DNI ____________ i domicili a __________·
, amb targeta de transport núm._________, actuant1 (marcar el que escaigui)
en el seu propi nom i representació.
en nom i representació de (NIF, nom/raó social, domicili del representat)
; s'ha d'adjuntar acreditació de la representació2.

MANIFESTA que és titular / ha sol·licitat (ratllar el que no procedeixi) una AG3, que coneix i accepta
íntegrament el Plec regulador del règim de les zones per a aparcament de camions portacontenidors de l'Autoritat
Portuària de Barcelona i les Condicions particulars de les autoritzacions per al transport terrestre de contenidors al
Port de Barcelona i SOL·LICITA autorització/ons per ocupar:
-

Plaça tipus A (posar el nombre de places que se sol·licita) :
Plaça tipus B (posar el nombre de places que se sol·licita) :
Plaça tipus C (posar el nombre de places que se sol·licita) :

·

·

·

Preferentment en la/es zona/es d'aparcament (posar-hi d'1 a 2 segons preferència)4:
-

Far del Llobregat:
Sant Bertran:

·

·

·

Amb les tractores següents (per a cada tractora s'ha de presentar model, matrícula, número de permís de circulació
de cada vehicle, tant dels comercials com dels particulars que s'utilitzaran per accedir a la/es plaça/es.
DADES VEHICLE*
**

Tipus

*

DADES CONDUCTOR
Nom

Matrícula

DNI / NIF

Indicar les dades del vehicle particular utilitzat per accedir a l'aparcament
TR: Tractora / T: Turisme / M: Motocicleta

**

Dono la meva conformitat per rebre qualsevol comunicació al respecte de la present sol·licitud, així com
les factures via telemàtica, en el correu electrònic:
·

Dades Bancàries:
Titular:
Adreça:
CP:

Banc/Caixa d'estalvis:
Localitat:
ENTITAT

Província:
OFICINA

DC

NUMERO DE COMPTE

Lloc, data i firma:

1 En cas d'actuar en representació, posar dades de la targeta del representat. En cas d'altres Estats de la UE que no disposin de la targeta,
haurà d'indicar el número de la llicència comunitària. En cas d'Estats no membres que no disposin de la targeta ni de la llicència, es
requerirà la corresponent autorització bilateral o multilateral.
2 Aquest apartat és només per al cas d'actuar en representació d'una altra persona física o jurídica.
3 Autorització genèrica.

4 Per a cada convocatòria de sorteig o període de presentació de sol·licituds d'atorgament directe, les zones d'aparcament que
s'indiquin dependran de les necessitats d'explotació de l'APB.

DADES VEHICLE*
Tipus**

*

Matrícula

DADES CONDUCTOR
Nom

Indicar les dades del vehicle particular utilitzat per accedir a l'aparcament
TR: Tractora / T: Turisme / M: Motocicleta

**

Lloc, data i firma:

DNI / NIF

