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R/N: 19801/CS00052

Dades de la persona interessada

Cognoms Nom

Nom sentit Aquest espai s'ha d'emplenar en cas que la persona trans* (transsexual, s'identifiqui 

Data de naixement

Codi postal

Dades de la persona representant legal, si escau (menor d'edat o persona incapacitada)

Cognoms Nom

Nom sentit Aquest espai s'ha d'emplenar en cas que la persona trans* (transsexual, s'identifiqui 

Data de naixement

Codi postal

Modalitat de targeta 

Titular no conductor/a Titular conductor/a

Declaracions

Declaro, sota la meva responsabilitat, que disposo de  la legal per actuar en nom de la persona interessada en tot 
relacionat amb aquest expedient, si escau.

Declaro que estic assabentat/da de de comunicar a actuant qualsevol que produir-se en 
endavant.

DataLocalitat

Signatura de la persona representant legal
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R/N: 19801/CS00052Generalitat de Catalunya 
Departament de Drets Socials

a) Dues fotografies tipus carnet de la persona interessada. 
b) NIE, en cas que la persona interessada i/o el seu representant sigui estranger/a. (1) 
c) Document del Servei i del CAD que certifica que la persona una agudesa visual bilateral igual o inferior a 
0,1 amb o una del camp visual igual o menor a 10 graus (art. 3.3 Decret 97/2002, de 5 de si 
escau. 

amb legal establerta en la addicional 4a de la Llei 13/2014, no aportar: el DNI de la persona 
el DNI  de la persona representant legal ni la del grau de discapacitat o equivalent. local les 

1. En compliment de la normativa en de de dades, us informem que les dades personals que proporcioneu 

La unitat responsable del tractament l'ens local competent i les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i 
confidencialitat establertes legalment.  

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i la quan sigui 

2.   
  
Responsable del tractament:  
Finalitat: La finalitat la dels expedients de consultes, informes i sobre accessibilitat, de barreres, 
targetes d'aparcament, assessorament de productes de suport i normatives relacionades. 

 El tractament necessari per al compliment d'una legal aplicable al responsable del tractament. I consentiment 
de l'interessat. 
Destinataris: Les dades es cediran a altres administracions segons el Decret 97/2002, de 5 de sobre la targeta 
d'aparcament per a persones amb i altres mesures a facilitar el de les persones amb mobilitat 

 
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i 

la quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu un escrit a de de l'Accessibilitat 
i de de Barreres per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu a 

 
https://dretssocials.gencat.cat/protecciodades 

  

finalitats indicades.

3. amb la addicional quarta de la Llei 13/2014, de 30 les dades personals que 
actuant requereixi per a de les que determina aquesta llei es poden comunicar sense el 

consentiment de la persona afectada.

4. D'acord amb l'art 35 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de i de procediment de les administracions de 
Catalunya, per responsable el document subscrit per la persona interessada en declara, sota la seva 
responsabilitat, que compleix els requisits establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al 
seu exercici, que disposa de la acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la 

d'aquest reconeixement o exercici. La de la responsable faculta l'ens local a verificar la conformitat de 

AJUNTAMENT O ENS LOCAL:

Aquesta s'ha de presentar a l'ajuntament o a l'ens local competent en del de la localitat on estigui 
empadronada la persona interessada o on tingui el seu domicili la persona interessada, sense perjudici del que disposa 


