S O L · L I C I TUD DE LA TA R G E TA PROVISIONAL D’APARCAMENT
P E R A P E RSO NE S A MB MA LA LT IES D’EXT REMA GRAVET AT
DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Nom i cognoms		
Data de naixement

DNI

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

Telèfon
Població
Codi postal
			
			

q Dona
q Home

DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL

Data de naixement

DNI

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

Telèfon
Població
Codi postal
			
			

q Dona
q Home

MODALITAT DE TARGETA:
q Titular no conductor/a

Tarragona, ............ de ................................. de 20.........
[Signatura de la persona beneficiària o del/de la representant legal]

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Nom i cognoms		

Documentació que cal aportar:
q DNI del/de la titular (fotocòpia)
q Dues fotografies del/de la titular actualitzades, tamany carnet en paper fotogràfic
q Annex a aquesta sol·licitud: informe per a l’acreditació dels requisits per a la targeta d’aparcament provisional, emplenat
pel/per la metge/essa de família dels serveis públics de Salut.

Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
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.
Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb
discapacitat.
“Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer de Serveis Socials responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE
TARRAGONA. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Oficina d’Atenció Ciutadana”

