Magnífic Ajuntament de Borriana
SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN MOVILIDAD REDUCIDA
SOL·LICITUD DE TARGETA d’ESTACIONAMENT PER ALS VEHICLES QUE TRANSPORTEN
PERSONES AMB DISCAPACITAT QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA
ALTA NUEVA TARJETA/ALTA NOVA TARGETA:
RENOVACIÓN DE TARJETA NÚM. / RENOVACIÓ TARGETA NÚM:
Datos personales del solicitante / Dades personals del sol·licitant
NOMBRE Y APELLIDOS/ NOM I COGNOMS:
……………………………………………………………………………………...……………………………….
DNI/DNI:………………………………………………………………………………………………………………..
TELÉFONO/TELÈFON:……………………………………………………………………………………………...
DIRECCIÓN/ADREÇA:……………………………………………………………………………………………...
PROVINCIA/PROVÍNCIA:…………………………………………………………………………………………...
FECHA DE NACIMIENTO/DATA DE NAIXEMENT:…………………………………………………………………
FIRMA:

Datos del representante legal / Dades del representant legal
NOMBRE Y APELLIDOS/ NOM I COGNOMS:
……………………………………………………………………………………...…….
NOMBRE/NOM:………………………………………………………………………………………………………..
DNI/DNI:………………………………………………………………………………………………………………..
DIRECCIÓN/ADREÇA:……………………………………………………………………………………………...
PROVINCIA/PROVÍNCIA:…………………………………………………………………………………………...
FECHA DE NACIMIENTO/DATA DE NAIXEMENT:………………………………………………………………..
FIRMA:

SOLICITA
Le sea concedida la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con
discapacidad que presentan movilidad reducida de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
72/2016, de 10 de junio, del Consell.
SOL·LICITA
Que li siga concedida la targeta d'estacionament per als vehicles que transporten persones amb
discapacitat que presenten mobilitat reduïda d'acord amb el que disposa el Decret 72/2016, de 10
de juliol, del Consell.

Borriana, …………….............de…...................................de 20.......…
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Documentación necesaria que se adjunta / Documentació necessària que s’adjunta
-Fotocopia del DNI del solicitante / Fotocòpia del DNI del sol·licitant
-Acreditación de la representación y fotocopia del DNI del representante legal, en su caso / Acreditació de la
representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas
- Dos fotos tamaño carnet del titular / Dos fotos mida de carnet del titular
- Fotocopia de la resolución de reconocimiento de la condición de persona con discapacidad y dictamen de movilidad
emitido por los Centros de Evaluación y Orientación de Discapacitados dependientes de la Direcciones Territoriales de
Bienestar Social de conformidad con lo dispuestso en el art. 5º de la Orden de 11 de enero de 2001 de la Consellería
de Bienestar Social. / Fotocòpia de la resolució de reconeixement de la condició de persona amb discapacitat i
dictàmen de mobilitat emés pels Centres d'Avaluació i Orientació de Discapacitats dependents de les direccions
Territorials de Benestar Social, d’acord amb el que disposa l’article 5º de l’Orde d’11 de gener de 2001 de la
Conselleria de Benestar Social.

ALCALDIA PRESIDENCIA DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el
Ayuntamiento de Borriana, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas
y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOEnúm. 298, de 14/12/1999)/
Les dades de carácter personal que conté l'imprés podrán ser incloses en un fitxer per al seu tractament per
l'Ajuntament de Borriana, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funciones pròpies que té atribuïdes i en
l'àmbit de les seus competències. Així mateix, se l'informa de la posssibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, tot aixó de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999)
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