POLICIA LOCAL
SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT DE VEHICLES DE TRANSPORT COL·LECTIU PERSONES AMB MOBILITAT
603 - M046
REDUÏDA
DADES DE L'ENTITAT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

EXPOSO

Que vull demanar, per a l'entitat que represento, una targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones
amb mobilitat reduïda.
Persona física:

Sí

No

Persona jurídica: Sí

No

càrrec

Matrícula del vehicle:

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
- Permís de circulació
- Fitxa tècnica on s'acrediti que el vehicle està
adaptat i destinat al transport col·lectiu de
persones amb mobilitat reduïda
- Informe justificatiu de la necessitat de disposar
de targeta d'aparcament col·lectiva per a
persones amb mobilitat reduïda

SOL·LICITO

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, se'm concedeixi la targeta d'aparcament de
transport col·lectiu per a persones amb mobilitat reduïda.
Salt,

de

de 20

Signatura del / de la representant legal i segell de l'entitat:

Informació

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

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats d'atorgament de la credencial d'estacionament per
a persones amb disminució. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els
seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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