Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUD DE RESERVA D’APARCAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
ÀREA DE SERVEIS I CIUTADANIA

VPU-004

Sol·licitud i declaració jurada
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms de la persona amb mobilitat reduïda

NIF/NIE/Passaport

Nom i cognoms del titular del vehicle

NOTIFICACIONS
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

RESPECTE A LA MOBILITAT REDUÏDA
SÍ

NO

És usuari de cadira de rodes

Manual

Elèctrica

Utilitza habitualmente crosses?

Una

Dues

És conductor del vehicle?
Té adaptacions al vehicle?
Capacitat de desplaçament de més d’1 Km

El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura

PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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HORARI I LLOC DE LES ACTIVITATS HABITUALS I PER A LES QUALS UTILITZA EL VEHICLE
Horari
Matí

Lloc
Adreça/Municipi

Tarda

Residència

De

a

De

a

Treball

De

a

De

a

Escola

De

a

De

a

Rehabilitació

De

a

De

a

Esport o lleure

De

a

De

a

Altres

De

a

De

a

HORARIS I DIES QUE NECESSITA LA RESERVA

Nocturn

De

hores nit

fins

hores matí

Diürn

De

hores matí fins

De dilluns a divendres

De

hores a

hores

Cap de setmana

De

hores a

hores

hores nit

Disposa d’alguna plaça de garatge o de lloguer a la seva disposició?

Sí

No

OBSERVACIONS
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DRETS I DEURES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA DE LA RESERVA D’APARCAMENT


Quan la persona sol·licitant de la reserva tingui aparcament de lloguer o de propietat no es concedirà la
reserva en la via pública o, en tot cas, s'estudiarà la necessitat.



En totes les places de reserva concedida constaran el número de matrícula del vehicle i l'horari
d'estacionament acordat.



El temps de validesa de la concessió de la plaça serà fins a 10 anys, el mateix període de validesa de la
targeta. Quan se sol·liciti la renovació de la targeta, caldrà presentar tots els documents, com si fos la
primera vegada que se sol·licita.



Cal comunicar al negociat corresponent quan la persona canvia de vehicle per a un període superior a 15
dies (en cas d'avaria i de reparació), donat que el número de matrícula de la plaça d'aparcament no es
correspondrà amb el del vehicle estacionat.



La no utilització prolongada de la zona reservada haurà de ser comunicada al departament corresponent.



El dret de la reserva ve determinat per les necessitats de mobilitat de la persona amb discapacitat, no
dels seus familiars i/o amics.



Es farà seguiment i revisió de les reserves concedides, per tal de garantir-ne un bon ús. En cas d'ús
inadequat, la Policia Local farà denúncia d'ofici i es proposarà l'anul·lació de la concessió.

Documentació necessària
-

Instància de sol·licitud i declaració jurada de la plaça que sol·licita (motivada).
Fotocòpia compulsada de la targeta d'aparcament.
Permís de conducció.
Permís de circulació.
Targeta d'Inspecció Tècnica, on consti si el vehicle té alguna adaptació a la discapacitat.
Qualificació de la disminució (on s'indica la disminució, el barem de mobilitat i l'ajut o no de tercera
persona).

Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a:
Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
oiac@elprat.cat

Esborrar

Imprimir
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