
  
Segell de registre d’entrada 

 
 
 

Sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució.  
Dades de la persona beneficiària 

Cognoms        Nom       DNI núm.       

Data de naixement       Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta)       

Telèfon       Població       Codi Postal       

Dades del/ de la representant legal en cas de beneficiari/ària menor d’edat o incapacitat/da 

Cognoms       Nom       DNI núm.       

Data de naixement       Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta)       

Telèfon       Població       Codi Postal       

 

Modalitat de targeta (Ambdues modalitats són excloents. Cal senyalar amb una creu l’opció corresponent). 

 Titular conductor/a 

 Titular no conductor/a 

 

Documentació que cal aportar 
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del DNI de la persona titular. 
- Dues fotografies tipus carnet de la persona titular de la targeta. 
- Fotocòpia compulsada, o bé 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. 
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de disminució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que acrediti 
que supera el barem de mobilitat o que té 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. 

- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir, en el cas que la persona titular sigui el/la conductor/a. 

 

Signatura de la persona titular de la targeta d’aparcament      Signatura del/de la representant legal 
 
 
 
 
 
La Bisbal d’Empordà, a           d                         de 20      
 

Informació 
1.- 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. 
2.- En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, l'ens local 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'ens local competent. 
Aquestes dades tenen com a finalitat la valoració de la seva petició, i el seu destinatari i 
responsable és l'ens local competent." 
 
 

 
Adreçat a: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ (BAIX EMPORDÀ) 


