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DOCUMENT D’ENTREGA DE COMANDAMENT A DISTÀNCIA PER A 
ENTRAR A L’ÀREA D’ACCÉS DE RESIDENTS. 

NOM COGNOMS 

  

DIRECCIÓ TELÈFON DE CONTACTE 

  

CORREU ELECTRÒNIC DNI 

  

MATRÍCULA MARCA MODEL 

   

 

EXPOSE QUE:  

Acredite tindre el meu domicili és en  (__) *propietat, (__) *lloguer dins de la zona i 

tinc un vehicle a motor (ciclomotor inclòs)  

* Marca amb una x propietat o lloguer) 

** En cas de lloguer s’ha d’aportar còpia del contracte de lloguer. 
 

DEMANE QUE:  

La Regidoria de Mobilitat Urbana de l’Ajuntament d’Ondara em faça entrega d’un 

comandament a distància per a poder accedir a l’Àrea de sols residents, segons 

s’indica:  

 
Horari i dies d’accés sols a  persones residents:  
 
Entre setmana:  
De dilluns a divendres de 14h. a 16h.  i de 20h.  fins a les 9h. del dia següent. 
 
Caps de setmana: 
Des de les 14h. del dissabte, tot el diumenge fins a les 9h. del dilluns.  

 
 

També demane més comandaments a distància perquè a la unitat familiar o nucli de 
convivència del meu domicili tenim més d’un vehicle a motor (ciclomotor inclòs). 
 

MATRÍCULA MARCA MODEL 
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INDICACIONS D’ÚS:  
 

• Els comandaments a distància addicionals entregats seran adquirits previ 

pagament de  33.00 € 

• Els comandaments a distància s’entreguen ja programats i marcats. 

• Està prohibit fer còpies no autoritzades, en cas de bloqueig per manipulació 

fraudulenta, el comandament deixarà de funcionar i tindrà que comprar un nou 

prèvia sol·licitud per nova instància.  

• En el cas de canvi de domicili  i/o venda de l’immoble en propietat deixant 

d’estar vinculat/da a l’àrea d’accés de resident haurà d’efectuar la devolució del 

comandament a distància entregat o comprat per a la seua desactivació.  

• Si sofreix una pèrdua o robatori s’haurà de comunicar a la Regidoria de Mobilitat 

de l’Ajuntament d’Ondara per a la seua desactivació.  

• Les responsabilitats per l’incompliment de les obligacions assenyalades en les 

Ordenances Municipals i en l’ús del sistema de comandaments a distància seran 

exigibles als subjectes responsables pels seus actes.  

Signe mostrant la meua conformitat: 

 

 

 

Nom/Cognoms/DNI 

 

 
CIF: P0309500G - Plaça del Convent, 2 – 03760 Ondara – Tel.: 965 76 60 00 – Fax: 965 76 60 81 – ajuntament@ondara.org 

S'informa a l'interessat que les seues dades personals seran tractats per l'Ajuntament d'Ondara (responsable del tractament), 

amb CIF núm. P0309500G, amb adreça en Plaça del Convent, número 2, Ondara, Codi Postal 03760, Alacant amb la finalitat 

de registrar les sol·licituds i documents dels ciutadans dirigits a les diferents dependències municipals i altres 

administracions i organismes públics i el control dels moviments d'aquests documents. Aquest tractament està legitimat pel 

consentiment del propi interessat així com el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable. Té dret a retirar el 

consentiment prestat sense que això afecte la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. 

Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria sobre la qual verse la seua sol·licitud i no 

seran cedides excepte els casos legalment previstos per al compliment de la finalitat indicada. Les dades objecte de 

tractament seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a 

determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Així 

mateix, podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d'arxiu d'interés 

públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques, sense perjudici de l'aplicació de les 

corresponents mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el RGPD. L'interessat podrà exercitar els seus drets 

d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat (quan siga procedent) en relació a les seues dades personals 

dirigint-se a l'adreça de correu del DPD, dpd@ondara.org o a través del registre de l'Ajuntament, facilitant còpia del seu DNI 

o document identificatiu equivalent. Podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una 

reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud. 
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