
Núm. d’expedient

Sol·licitud de la targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb disminució

Dades de l’entitat

Denominació DNI núm.

Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta) Districte

latsoPidoCóicalboPnofèleT

Dades del/de la representant legal

.múnINDmoNsmongoC

etcirtsiD)atrop,sip,colb,oremún,rerrac(açerdAcerràC

latsoPidoCóicalboPnofèleT

Matrícula del vehicle:

Documentació que cal aportar

1. DNI del/de la titular
2. Permís de circulació del vehicle
3. Fitxa tècnica del vehicle
4. Acreditar la representació legal

Signatura del/de la representant legal

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

Informació

De conformitat amb l’article 7.4 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres
mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, el termini màxim de resolució i notificació del
procediment és de 4 mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

En aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de Barcelona
informa del següent: “Les dades de caràcter personal que ha de facilitar per a l’obtenció de l’objecte de la seva sol·licitud, s’inclouen en el
fitxer de l’Ajuntament.

Aquestes dades tenen com a finalitat la valoració de la seva petició, i el seu destinatari i responsable és l’Ajuntament de Barcelona.

Excm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
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