
 

SOL·LICITUD D’ABONAMENT PÀRQUING CENTRE HISTÒRIC 2022 
 
 
Dades de la persona sol·licitant 
 
Nom i cognoms:.............................................................................................................................        NIF/CIF:..................................... 
   
Domicili empadronament: ........................................................................................................................................................................ 
 
Població: ........................................................................................................................................ Codi Postal:............................... 
   
Domicili centre de treball: ......................................................................................................................................................................... 
  
Telèfon contacte:................................ Telèfon alternatiu:................................  E-mail: :..................................................................... 
 
Número de compte bancari (IBAN):.......................................................................................................................................................... 
 
 

Dades Vehicle 
 
Marca / Model: ...............................................................................  Matrícula: ............................. Color:......................................... 
 
 

Abonaments mensuals  
 

Cal senyalar la modalitat d’abonament per a la que s’opta. Cada titular de vehicle només podrà contractar un abonament però a 
l’imprès de sol·licitud es pot optar per més d’una modalitat d’abonament; en aquest cas, cal indicar en el requadre l’ordre de 
preferència). 

24 hores   

 (de dilluns a diumenge)  86,97 €/mes  

Diürn   

 (de 7:30h a 21h, de dilluns a divendres) 65,23 €/mes  

Nocturn   
 (de 19 h a 9 h, de dilluns a dissabte i diumenge 24h) 43,48 €/mes  

Mig dia    

 (de 7:30 h a 16 h, de dilluns a divendres)   38,05 €/mes  

Motos 24 hores   

 (de dilluns a diumenge)   43,48 €/mes  

Tarda   
 (de 15:30 h a 22:30 h de dilluns a divendres)           38,05 €/mes  

 
 
 
Manresa,  ....... de/d’ ....................................... de 20..... 
La persona sol·licitant: 
 
 
 
 
 
 
- Tarifes amb IVA inclòs. 

- Per poder formalitzar el contracte s’haurà de fer l’ingrés d’una fiança de 65€ al número de compte de La Caixa següent: 

ES58 2100 0017 54 0200918442, indicant a Concepte: Fiança i dipòsit de (nom del sol·licitant). 

- El dia de la signatura s’haurà de presentar una fotocòpia del DNI o CIF i número de compte bancari, juntament amb el justificant 
d’ingrés de la fiança.  
- L’abonament mensual del lloguer es paga a ‘avançada a través de domiciliació bancària. 
- Qualsevol modificació, suspensió o cancel·lació s’ha de comunicar amb 30 dies d’antelació. 

- La documentació s’ha d’enviar escanejada a: parquing@forumsa.cat 
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