DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA JUSTIFICACIÓ D'UNA RESERVA D'APARCAMENT PER
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA COM A TITULAR NO CONDUCTOR/A
Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús del Domini Públic
Art. 56.1. La persona amb mobilitat reduïda identificada com a titular no conductora titular de la targeta d’aparcament,
tindrà dret que els vehicles que l’hagin de portar es puguin aturar, pel temps imprescindible per recollir-la o deixar-la,
en qualsevol lloc de la via pública sempre que no impedeixen la normal circulació de vehicles o vianants.
Art. 56.2. Circumstàncies personals, familiars i econòmiques.
Art. 56.3. Barem fixat a l'annex 3 del RD 1971/1999, de 23 de desembre.

________________________________________________________________________________
El titular DECLARA sota la seva responsabilitat que el contingut reflecteix fidelment les dades
reals i que si és el cas s'aporta la documentació requerida.
(Aquestes dades seran contrastades, si s'escau, mitjançant entrevista personal pels Serveis Socials)

Tràmit a efectuar
________________________________________________________________________________
Sol.licitud de reserva
Renovació de reserva

Expedient número

Dades del titular NO conductor/a
________________________________________________________________________________
Nom i cognoms
DNI
Data de naixement
Adreça
Telèfon
Matrícula del vehicle
Nom i cognoms del titular del vehicle
El titular del vehicle resideix al mateix domicili

Sí

No

Respecte a la mobilitat reduïda
________________________________________________________________________________
Sí
No
És usuari de cadira de rodes?
Utilitza habitualment crosses?
Utilitza habitualment caminador?
Surt al carrer sol/a?
Disposa de plaça de pàrquing a la finca?
Accessibilitat pàrquing des de la finca al domicili?
Té adaptacions el vehicle?
Pot esperar sol/a mentre el vehicle estaciona?
Té capacitat de desplaçament de més de 500 mts?
Adreça en cas de disposar de plaça de pàrquing ________________________________________

Activitats i necessitats per a les que utilitza el vehicle
________________________________________________________________________________
Horari
De
a
De
a
De
a
De
a
De
a

Dies

Motiu

Freqüència de les visites mèdiques:

Diària

Lloc

Setmanal

Mensual

Altres

Acreditació de la documentació compulsada
________________________________________________________________________________
Sí
No
Targeta d'aparcament
Permís de circulació
Permís de conducció
Targeta d'Inspecció Tècnica on consti si el vehicle té alguna adaptació
Certificat de convivència (aportat per l'ajuntament)
Certificat del grau de discapacitat
Certificat del grau de dependència
Altres
________________________________________________________________________________
Sí
No
Estar al corrent dels deutes tributaris
Ha estat sancionat per mal ús de la targeta?
Observacions
________________________________________________________________________________

Sant Boi de Llobregat,

de

de 20

El titular i/o representant
________________________________________________________________________________
La inexactitud , la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part de la declaració
responsable determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la resolució o la ineficàcia de la comunicació presentada , sens
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona declarant.
______________________________________________________________________________________________________________
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona
interessada que les dades facilitades poden ser incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix,
s'informa de la possibilitat d'exercir els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant escrit presentat a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic. Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències,
a fer ús de les dades personals facilitades.

