
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

Nom i Cognoms* / Nombre y apellidos*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio (a efectos de notificación)

Població* / Población

Num* Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal*/Código Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / Correo electrónico

Província/Provincia

Reserves i estacionament a la via pública 
de persones amb mobilitat reduïda 
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Tipus Via / Tipo vía

Nom i Cognoms del representant* / Nombre y apellidos del representante*

Document Identificatiu* / Documento Identificativo*

Document Identificatiu / Documento Identificativo 

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Horari / Horario  
       Matí / Mañana                     Tarda / Tarde

DADES DEL VEHICLE / DATOS DEL VEHÍCULO

Nom i cognoms de la persona titular del vehicle / Nombre y apellidos de la persona titular del vehículo Matrícula del vehicle / Matrícula del vehículo

Horari i lloc de les activitats habituals i per les quals utilitza el vehicle / Horario y lugar de las actividades habituales para las que utiliza el vehículo

Residència / Residencia

Treball / Trabajo

Altre formació / Otra formación

Escola / Escuela

Altres / Otros

Esport o lleure / Deporte u ocio

Rehabilitació / Rehabilitación

     De             a                 De            a

Lloc / Lugar 
Adreça       /     Dirección 
Municipi     /     Municipio

Utilitza cadira de rodes ? / ¿utiliza silla de ruedas?

Respecte a la mobilitat reduïda / Respecto a la movilidad reducida

Utilitza habitualment crosses? / ¿Utiliza muletas habitualmente?

Condueix vehicle? / ¿Conduce vehículo?

Té adaptacions al vehicle? / ¿Tiene adaptaciones en el vehículo?

Sí No

Sí No

Manual Eléctrica / Eléctrica

Una Dues / Dos

Sí NoSí

Sí No

Horaris i dies pels quals necessita la reserva (especifiqui amb detall) / Horario y días para los que necesita la reserva (especifique con detalle)

De dilluns a divendres / De lunes a viernes

Cap de setmana / Fin de semana

Nocturn / Nocturno

Diurn / Diurno

Horari / Horario de

Horari / Horario de

Horari / Horario de

Horari / Horario de h. Nit /    h. Noche  a

h. a 

h. a

h. Matí / h. Mañana

h. Matí / h. Mañana

h. Nit / h. Noche a

h. 

h. 
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Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.



Esplugues de Llobregat,

Signatura / Firma

* Camps de compliment obligatorii  
* Campos de cumplimiento obligatorio

DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS

 Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran 
cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per 
a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 
o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Disponibilitat de garatge de propietat o de lloguer / Disponibilidad de garage de propiedad o de alquiler

Disposa d´alguna plaça de garatge, de propietat o de lloguer, a la seva disposició? 
Dispone de alguna plaza de garaje, de propiedad o de alquiler, a su disposición? Sí No

Adreça / Dirrección

Observacions a fer / Observaciones a realizar:

Drets i deures de la persona beneficiari de la reserva d´aparcament / Derechos y deberes de la persona beneficiaria de la reserva de aparcamiento

Respecte als drets / Respecto a los derechos: 
  
- 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 / Cuando la persona solicitante de la reserva tenga un aparcamiento de alquiler o de propiedad no se concederá la  
   reserva en la vía pública o, en todo caso, se estudiará la necesidad. 
  
- En totes les places de reserva concedida hi constarà el número de matrícula del vehicle i l´horari d´estacionament acordat / En todas las plazas 
  de reserva concedida constará el número de matrícula del vehículo y el horario de estacionamiento acordado. 
  
- Les reserves concedides es revisaran cada 5 anys segons contempla l´ordenança sobre estacionament regulat (BOP núm 228 de 23 de setembre 
  de 1994) / Las reservas concedidas se revisarán cada 5 años según contempla la ordenanza sobre estacionamiento regulado (BOP núm. 228 de 
  23 de septiembre de 1994). 
  
Respecte a les obligacions / Respecto a las obligaciones: 
  
- Comunicar a la policia quan la persona canvia de vehicle per un període superior a 15 dies (en cas d´avaria i de reparació) donat que no es 
  correspondrà amb el número de la matrícula / Comunicar a la policia cuando la persona cambia de vehículo por un periodo superior a 15 días 
  (en caso de avería y de reparación) ya que no se corresponderá con el número de matrícula. 
  
- El dret de la reserva ve determinat per les necessitats de mobilitat de la persona amb discapacitat, no dels seus familiars i/o amistats / el derecho 
  de la reserva viene determinado por las necesidades de movilidad de la persona con discapacidad, no de sus familiares y/o amistades. 
  
- Es farà seguiment i revisió de les reserves concedides per tal de garantir el seu bon ús. En cas d´ús indegut, la policia farà denúncia d´ofici i es 
  proposarà l´anul·lació de la concessió / Se hará seguimiento y revisión de las reservas concedidas para garantizar su uso correcto. En caso de 
  utilización indebida, la policia hará denuncia de oficio y se propondrá la anulación de la concesión.

PAC Central PAC Vidalet

Indiqui on/com vol recollir la documentació una vegada complimentada / Indique cómo/dónde quiere recoger la documentación una vez cumplimentada
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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
Reserves i estacionament a la via pública
de persones amb mobilitat reduïda
 
Registre d'entrada general
Document Identificatiu* / Documento Identificativo*
Document Identificatiu / Documento Identificativo 
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
Horari / Horario 
       Matí / Mañana                     Tarda / Tarde
DADES DEL VEHICLE / DATOS DEL VEHÍCULO
Horari i lloc de les activitats habituals i per les quals utilitza el vehicle / Horario y lugar de las actividades habituales para las que utiliza el vehículo
     De             a                 De            a
Lloc / Lugar
Adreça       /     Dirección
Municipi     /     Municipio
Utilitza cadira de rodes ? / ¿utiliza silla de ruedas?
Respecte a la mobilitat reduïda / Respecto a la movilidad reducida
Utilitza habitualment crosses? / ¿Utiliza muletas habitualmente?
Condueix vehicle? / ¿Conduce vehículo?
Té adaptacions al vehicle? / ¿Tiene adaptaciones en el vehículo?
Horaris i dies pels quals necessita la reserva (especifiqui amb detall) / Horario y días para los que necesita la reserva (especifique con detalle)
h. Matí / h. Mañana
h. Nit / h. Noche a
h. 
h. 
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Signatura / Firma
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS
 Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
Disponibilitat de garatge de propietat o de lloguer / Disponibilidad de garage de propiedad o de alquiler
Disposa d´alguna plaça de garatge, de propietat o de lloguer, a la seva disposició?
Dispone de alguna plaza de garaje, de propiedad o de alquiler, a su disposición?
Observacions a fer / Observaciones a realizar:
Drets i deures de la persona beneficiari de la reserva d´aparcament / Derechos y deberes de la persona beneficiaria de la reserva de aparcamiento
Respecte als drets / Respecto a los derechos:
 
- 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 / Cuando la persona solicitante de la reserva tenga un aparcamiento de alquiler o de propiedad no se concederá la 
   reserva en la vía pública o, en todo caso, se estudiará la necesidad.
 
- En totes les places de reserva concedida hi constarà el número de matrícula del vehicle i l´horari d´estacionament acordat / En todas las plazas
  de reserva concedida constará el número de matrícula del vehículo y el horario de estacionamiento acordado.
 
- Les reserves concedides es revisaran cada 5 anys segons contempla l´ordenança sobre estacionament regulat (BOP núm 228 de 23 de setembre
  de 1994) / Las reservas concedidas se revisarán cada 5 años según contempla la ordenanza sobre estacionamiento regulado (BOP núm. 228 de
  23 de septiembre de 1994).
 
Respecte a les obligacions / Respecto a las obligaciones:
 
- Comunicar a la policia quan la persona canvia de vehicle per un període superior a 15 dies (en cas d´avaria i de reparació) donat que no es
  correspondrà amb el número de la matrícula / Comunicar a la policia cuando la persona cambia de vehículo por un periodo superior a 15 días
  (en caso de avería y de reparación) ya que no se corresponderá con el número de matrícula.
 
- El dret de la reserva ve determinat per les necessitats de mobilitat de la persona amb discapacitat, no dels seus familiars i/o amistats / el derecho
  de la reserva viene determinado por las necesidades de movilidad de la persona con discapacidad, no de sus familiares y/o amistades.
 
- Es farà seguiment i revisió de les reserves concedides per tal de garantir el seu bon ús. En cas d´ús indegut, la policia farà denúncia d´ofici i es
  proposarà l´anul·lació de la concessió / Se hará seguimiento y revisión de las reservas concedidas para garantizar su uso correcto. En caso de
  utilización indebida, la policia hará denuncia de oficio y se propondrá la anulación de la concesión.
Indiqui on/com vol recollir la documentació una vegada complimentada / Indique cómo/dónde quiere recoger la documentación una vez cumplimentada
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