
Data de naixement Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta)

Cognoms Nom DNI núm.

Dades  de la persona titular de la targeta d'aparcament

Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució

Telèfon Població Codi postal

Modalitat de targeta (Ambdues modalitats són excloents. Cal senyalar amb una creu l'opció corresponent.)

  Titular conductor/a

  Titular no conductor/a

Signatura de la persona titular de la targeta d'aparcament                                                                     Signatura de la persona representant legal titular de la targeta d'aparcament

..............................................., ........... d........................................ de 20 ........

Segell de registre d'entrada

Data de naixement Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta)

Cognoms Nom DNI núm.

Dades de la persona representant legal titular de la targeta d'aparcament (menor d'edat o incapacitat/ada)

Telèfon Població Codi postal

Documentació que cal aportar

- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del DNI de la persona titular.
- Dues fotografies tipus carnet de la persona titular de la targeta.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que la persona titular sigui menor
d'edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de disminució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que acrediti que
supera el barem de mobilitat o que té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual
igual o menor a 10 graus.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir, en el cas que la persona titular sigui el/la conductor/a.
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Ajuntament o ens local : ___________________________________________________________________________

Amb la col·laboració de:

Comunicació de l'ens local a la persona sol·licitant

1. En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'ens local informa dels
punts següents:

- Les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció de l'objecte d'aquesta sol·licitud s'inclouen en el fitxer de l'ens local
competent. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud i el destinatari de la informació és l'ens local competent.

- Existeix la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren adreçant-se a la
persona titular de l'ens local competent.

2. El termini màxim de resolució i notificació d'aquesta sol·licitud és de quatre mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar a l'ajuntament o l'ens local competent en l'ordenació del trànsit de la localitat on resideixi la persona
interessada o on tingui el seu domicili la persona jurídica interessada, sense perjudici del que disposa l'article 38, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social

i Ciutadania


