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Dades de la persona beneficiària / Datos de la persona beneficiaria
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 */Codigo Postal


Correu electrònic / correo electónico


Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )


Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono


Província/Provincia


TARGETA D´APARCAMENT INDIVIDUAL 
PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA
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Tipus Via / Tipo via


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Dades de qui té la representació legal en cas de persones beneficiàries menors d'edat o incapacitades / Datos de quien tiene la representación  
legal en caso de personas beneficiarias menores de edad o incapacitadas


Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Tipus Via / Tipo via Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població * / Población


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


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


Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia


Titular conductor/a / Titular conductor/a Titular no conductora / Titular no conductor/a


Fotocòpia compulsada o original del DNI del/de la titular / Fòtocòpia 
compulsada u original del DNI del/de la titular Dues fotografies del/de la titular / Dos fotografías del/de la titular


Fotocòpia compulsada o original del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix 
el requisit a què es refereix l´article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 
0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual o menor a 10 graus) / Fotocòpia compulsada u original del Certificado del Servicio de 
Valoración y Orientación que acredite que supera el baremo de movilidad o que cumple el requisito a que se refiere el artículo 3.3 del Decreto 97/2002, de 5 de marzo 
(personas que tengan una agudeza visual bilateral igual o inferior a 0,1 con corrección o una reducción concéntrica del campo visual igual o menor a 10 grados)


Acreditació de la representació legal (excepte en el cas de mare/pare) / Acreditación de la representación legal (excepto en el caso de madre/padre)


En el cas de titular conductor/a fotocòpia compulsada o original del permís de conduir / En el caso de titular conductor/a fotocopia compulsada u original 
del permiso de conducir


Fotocòpia compulsada o original de la notificació de la resolució per la qual es qualifica el grau de disminució / Fotocopia compulsada u original de la 
notificación de la resolución en la cual se cualifica el grado de disminución


Modalitat de targeta / Modalidad de tarjeta (Ambdues modalitas són excloents. Cal assenyalar amb una creu l´opció corresponent) 


Documentació que cal aportar / Documentación que hay que aportar


Data de naixement / Fecha de nacimiento Telèfon / Teléfono


Data de naixement / Fecha de nacimiento Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Aquesta sol·licitud s'ha de presentar a l'ajuntament o en l'ens local competent en l'ordenació del trànsit on resideixi la persona interessada o on tingui el seu 
domicili la persona jurídica interessada, sense perjudici del que disposa l'article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 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. / Esta solicitud se ha de presentar en el ayuntamiento o en el ente local competente en la 
ordenación del tráfico donde reside la persona interesada o donde tenga  su domicilio la persona jurídica interesada, sin perjuicio del que dispone el artículo 16, de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. De conformidad con el artículo 7.4 del Decreto 
97/2002, de 5 de marzo, sobre la tarjeta de aparcamiento para personas con disminución y otras medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad 
reducida, el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento es de 4 meses y el sentido del silencio administrativo es desestimado. 
 


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


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio Esplugues de Llobregat,


Signatura del/de la representant legal /  
Firma del/de la representante legal


Signatura de la persona beneficiària /  
Firma de la persona beneficiaria
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Dades de la persona beneficiària / Datos de la persona beneficiaria

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /

Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

TARGETA D´APARCAMENT INDIVIDUAL

PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Dades de qui té la representació legal en cas de persones beneficiàries menors d'edat o incapacitades / Datos de quien tiene la representación 

legal en caso de personas beneficiarias menores de edad o incapacitadas

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Modalitat de targeta / Modalidad de tarjeta (Ambdues modalitas són excloents. Cal assenyalar amb una creu l´opció corresponent) 

Documentació que cal aportar / Documentación que hay que aportar

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar a l'ajuntament o en l'ens local competent en l'ordenació del trànsit on resideixi la persona interessada o on tingui el seu domicili la persona jurídica interessada, sense perjudici del que disposa l'article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 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. / Esta solicitud se ha de presentar en el ayuntamiento o en el ente local competente en la ordenación del tráfico donde reside la persona interesada o donde tenga  su domicilio la persona jurídica interesada, sin perjuicio del que dispone el artículo 16, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. De conformidad con el artículo 7.4 del Decreto 97/2002, de 5 de marzo, sobre la tarjeta de aparcamiento para personas con disminución y otras medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento es de 4 meses y el sentido del silencio administrativo es desestimado.

 

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

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura del/de la representant legal / 

Firma del/de la representante legal

Signatura de la persona beneficiària / 

Firma de la persona beneficiaria
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Dades de l´entitat/ Datos de la entidad


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Signatura del/de la representant legal / 
Firma del / de la representante legal


Denominació* / Denominación*


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


Població * / Población


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


Codi Postal */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )


Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono


Província/Provincia


TARGETA D´APARCAMENT COL.LECTIU PER A 
 PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA


R
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Tipus Via / Tipo via


Núm. de registre* / Núm. del registro *


Esplugues de Llobregat,


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


Dades del/de la representant legal/ Documentación que debe presentar
Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos * Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Persona física / Persona física   SI NO


Matrícula del vehicle / Matrícula del vehículo


Persona jurídica / Persona jurídica  SI NO


Documentació que cal aportar/ Documentación que debe presentar


Fotocòpia compulsada, o original i fotocòpia,  del Permís de circulació / 
Fotocopia compulsada, u original y fotocopia, del Permiso de circulación


Fotocòpia compulsada, o original i fotocòpia, de la Fitxa tècnica   / 
Fotocopia compulsada, u original y fotocopia,  de la Ficha técnica 


Aquesta sol·licitud s'ha de presentar a l'ajuntament o en l'ens local competent en l'ordenació del trànsit on resideixi la persona interessada o on tingui el seu 
domicili la persona jurídica interessada, sense perjudici del que disposa l'article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 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. / Esta solicitud se ha de presentar en el ayuntamiento o en el ente local competente en 
la ordenación del tráfico donde reside la persona interesada o donde tenga  su domicilio la persona jurídica interesada, sin perjuicio del que dispone el artículo 16, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De conformidad con el artículo 7.4 del Decreto 97/2002, de 5 de marzo, sobre la tarjeta 
de aparcamiento para personas con disminución y otras medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, el plazo máximo de resolución y 
notificación del procedimiento es de 4 meses y el sentido del silencio administrativo es desestimado. 


 


Signatura de la persona beneficiaria / 
 Firma de la persona beneficiaria


Informe que justifiqui la necessitat de la seva concessió (Es realitzarà pels serveis socials a requeriment de la unitat gestora ) / 
Informe que justifique la necesidad de su concesión ( Se realizará por los servicios a requerimiento de la unidad gestora)


Càrrec / Cargo
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Dades de l´entitat/ Datos de la entidad

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura del/de la representant legal /

Firma del / de la representante legal

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /

Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

TARGETA D´APARCAMENT COL.LECTIU PER A

 PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Registre d'entrada general

Núm. de registre* / Núm. del registro *

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

Dades del/de la representant legal/ Documentación que debe presentar

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Documentació que cal aportar/ Documentación que debe presentar

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar a l'ajuntament o en l'ens local competent en l'ordenació del trànsit on resideixi la persona interessada o on tingui el seu domicili la persona jurídica interessada, sense perjudici del que disposa l'article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 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. / Esta solicitud se ha de presentar en el ayuntamiento o en el ente local competente en la ordenación del tráfico donde reside la persona interesada o donde tenga  su domicilio la persona jurídica interesada, sin perjuicio del que dispone el artículo 16, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De conformidad con el artículo 7.4 del Decreto 97/2002, de 5 de marzo, sobre la tarjeta de aparcamiento para personas con disminución y otras medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento es de 4 meses y el sentido del silencio administrativo es desestimado.

 

Signatura de la persona beneficiaria /

 Firma de la persona beneficiaria
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