Sol·licitud de la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del seu representant, si escau, i aporteu, en
aquest cas, el document de representació corresponent.

Sol·licitant
Nom i cognoms:
NIF:
Data de naixement:
Representant
Nom i cognoms:
NIF:
Dades de contacte
Adreça:
Municipi:
Telèfon/s:

CP:

Documentació que s’adjunta (en tots els casos)



Original i fotocòpia del NIF, passaport o altra documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant
Dues fotografies de la persona sol·licitant

Documentació que s’adjunta (en casos determinats)








Original i fotocòpia del carnet de conduir, en el cas de sol·licitar la modalitat de conductor
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
Denúncia per robatori
Declaració de pèrdua
Targeta caducada
Informe mèdic que acrediti els requisits per a la concessió de la targeta d’aparcament provisional.
Per a les targetes de la modalitat col·lectiva:
 Fitxa tècnica del vehicle
 Permís de circulació
 NIF de la persona representant
 Acreditació de la representació

Continua al darrere
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Consentiment de consulta de dades
Autoritzo l’Ajuntament de Vic perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquesta sol·licitud, comprovi el
compliment adequat de totes les condicions necessàries per accedir a la targeta d’aparcament i, també,
perquè comprovi que no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, i perquè
consulti a l’organisme competent les dades relatives a:
 la superació del barem de mobilitat referent al barem fixat a l’annex 3 del Reial Decret 1971/1999, de 23
de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de disminució, o que compleix altres
requisits establerts a la normativa vigent
 la vigència del dictamen de la discapacitat


Denego expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa
aquestes dades.

Si la persona interessada no autoritza, a l’Ajuntament de Vic, l’obtenció de les dades dels apartats anteriors, cal que
aporti la documentació corresponent perquè es pugui tramitar la sol·licitud.

Documentació que s’adjunta (en cas de no autoritzar la consulta a l’Ajuntament de Vic)



Certificat de disminució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o targeta acreditativa de la
discapacitat. Cal que acreditin que la persona titular supera el barem de mobilitat.
Certificat específic als efectes del Centre d'Atenció a Discapacitats que acrediti 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.

Sol·licito





l’alta de la targeta (nova o per renovació)
el duplicat de la targeta per pèrdua o robatori
la targeta provisional per malalties d’extrema gravetat
la baixa de la targeta i retorno la targeta original (indiqueu el que correspongui):

Nom i cognoms del titular de la targeta:

Motiu de la baixa:
amb la modalitat:
 titular conductor/a
 titular no conductor/a
 col·lectiva. En aquest cas, indiqueu la matrícula del vehicle:
i el càrrec de la persona
representant legal:

Continua a la pàgina següent
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Dades de la targeta (a omplir des de l’Ajuntament de Vic)
Número de targeta:
Període de validesa (inici i fi):
Declaro que totes les dades són certes, i sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
Data i signatura

EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets
Digitals, L’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:

Finalitat del tractament de les vostres dades personals:

Tramitar la concessió de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.

Comunicar la baixa de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.

Enviar els avisos per informar de notificacions pendents de recollir en relació al tràmit.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que atorgueu a través d’aquesta sol·licitud.

Destinataris: Les seves dades se cediran al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les vostres dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la
portabilitat de les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona).

Conservació: Les dades seran conservades durant cent anys.

Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent www.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques
i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d’incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Pàgina 3 de 3

