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SOL·LICITUD TARGETA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

DADES DEL SOL·LICITANT  

Nom i cognoms  DNI/NIF 

Domicili  

Població Codi postal 

Telèfon fix Telèfon mòbil Correu electrònic 

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre. A tal efecte, facilito en la present declaració, el correu electrònic. 

SOL·LICITO 

Ser inscrit com a usuari del servei de recàrrega de vehicles elèctrics de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, i rebre una targeta de recàrrega. 

Declaro conèixer les instruccions de funcionament del servei i les normes que figuren al dors 
d’aquest document, i em comprometo a fer-ne un bon ús. 

DADES DEL VEHICLE 

Marca del vehicle Model 

Matrícula Característiques: 

Turisme Motocicleta Vehicle de tres rodes 

DOCUMENTS APORTATS 

Fotocòpia del permís de circulació del vehicle elèctric o híbrid endollable, on aparegui el 
nom del titular. 

Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle elèctric o híbrid endollable. 

A ............................................................................., el .........  de .................................. de 20...... 

Il·lm. Sr.  Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

S’informa que el Responsable del tractament de dades personals és l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, qui les tractarà amb les finalitats de deixar constància d'entrades i sortides de documents, 
identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment 
d'obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions i notificació de resolucions. Es 
poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del 
tractament adreçant-se a l'Ajuntament. Més informació consultable a www.sanfruitos.cat. 

file://///192.168.1.246/documents/SERVEIS%20TECNICS%20I%20URBANISME/MEDI%20AMBIENT%20I%20LLICENCIES%20AMBIENTALS/MODELS/INSTÀNCIES/WORD/www.sanfruitos.cat
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INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE RECÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS. 
 

• Apropar la targeta identificativa a la pantalla del terminal. 
• Seleccioni a la pantalla del terminal l’endoll amb el qual desitja efectuar la recàrrega. 
• Connecti el cable del seu vehicle al punt de recàrrega. Si desitja efectuar una recàrrega 

amb endoll tipus 2 cal connectar al lateral del terminal. Si desitja efectuar una recàrrega 
amb endoll convencional, ha d’obrir la tapa del frontal del terminal. 

• En el moment de què el vehicle estigui efectuant la recàrrega, s’indicarà a la pantalla 
del terminal. 

• Una vegada finalitzada la recàrrega, cal apropar de nou la targeta identificativa a la 
pantalla del terminal per finalitzar la sessió. 

• Desconnecti el cable del terminal, i posteriorment del seu vehicle. 
 
 

CONDICIONS DEL SERVEI 
 

• La persona usuària situarà el seu vehicle ocupant una sola plaça. 
• En cas de pèrdua de la targeta caldrà notificar-ho immediatament a l’Ajuntament de 

Sant Fruitós de Bages. 
• El temps màxim d'estacionament és de dues hores. Els punts de recàrrega estan 

senyalitzats indicant aquestes limitacions. El vehicle pot ser sancionat, o retirat pel 
servei de grua municipal, si s'excedeix el temps màxim previst, o en el cas que 
s'estacioni sense efectuar la recàrrega. 

• Aquesta targeta és per l’ús del vehicle sol·licitat i no es pot cedir ni transferir. Aquest fet 
comporta la retirada de la targeta i la baixa de l’usuari. 
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