(ESPAI PER AL REGISTRE D’ENTRADA)

TA10. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I
MOBILITAT REDUIDA.
DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Nom i cognoms / Raó social
Data de naixement
Telèfon

NIF/ NIE / Passaport
Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta)

Codi postal i Població

DADES DEL/DE LA REPRESENTANT en cas de beneficiari/ària menor d’edat o incapacitat
Nom i cognoms / Raó social
Data de naixement
Telèfon

NIF/ NIE / Passaport
Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta)

Codi postal i Població

MODALITAT DE TARGETA: (Ambdues modalitats són excloents: cal assenyalar amb una creu l’opció
corresponent)
Titular conductor
Titular no conductor

EXPOSO:
Que la normativa legal em reconeix la meva condició de discapacitat.
SOL·LICITO:
Que se’m concedeixi:
La targeta de permissibilitat d’aparcament
La renovació de la targeta de permissibilitat d’aparcament
Un duplicat de la targeta de permissibilitat d’aparcament
Sant Fruitós de Bages,

(signatura de la persona beneficiària o del/la representat legal)
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Documentació que cal aportar:
-

-

DNI del/de la titular (fotocòpia)
Una fotografia del/la titular (mida carnet)
En el cas de titular conductor/a, fotocòpia del carnet de conduir
Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a
que es refereix l’article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març ( persones amb 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).
Acreditar la representació legal (excepte en el cas de mare/pare)
En cas de pèrdua o robatori, còpia de l’acta de comunicació d’objectes perduts o equivalent feta davant els cossos de
seguretat.
Normativa aplicable:
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures dirigides
a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
Ordenança municipal número 35, Estacionament regulat de vehicles a la via pública.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què?
Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i l'article 49 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, estableixen que les sol·licituds que es formulin a l'Administració hauran de contenir les dades que
s'assenyalen al formulari.
Informació bàsica sobre protecció de dades
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670 (Reglament General de Protecció de Dades) us informem:
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat del tractament: tramitar la sol·licitud de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i
mobilitat reduïda.
Legitimació: Prestació d’un servei en compliment d’una missió d’interès públic.
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte quan, en la tramitació del procediment, ho
exigeix la normativa.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al seu
tractament i sol·licitud de limitació de les vostres dades, adreçant-vos a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Trobareu més informació sobre el tractament de dades a la web de l’Ajuntament:
http://www.santfruitos.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades
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