SOL·LICITUD DE TARGETA D’APARCAMENT PER A VEHICLES DESTINATS EXCLUSIVAMENT
AL TRANSPORT COL.LECTIU DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
SOL·LICITANT
ENTITAT O RAÓ SOCIAL:

NIF:

DIRECCIÓ (C., PÇ., AVDA...):

NÚM.
o KM:

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

MÒBIL:

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA:

ESC.:

PIS:

PORTA:

ESC.:

PIS:

PORTA:

REPRESENTANT (únicament ha d’emplenar-se si escau)
LLINATGES i NOM:

DNI/CIF:

DIRECCIÓ (C., PL., AVDA...):

NÚM.
o KM:

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

MÒBIL:

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA:
L’Ajuntament de Palma se reserva el dret d’exigir l’acreditació de la representació en
el moment procedimental que consideri oportú.

Com a:

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS
LLINATGES i NOM:

DNI/CIF:

DIRECCIÓ (C., PL., AVDA...):

NÚM.
o KM:

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

MÒBIL:

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA:

ESC.:

PIS:

PORTA:

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR
- ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT O ASSOCIACIÓ I/O ESTATUTS DE CREACIÓ .(original i còpia)
- IAE O DECLARACIÓ CENSAL (MODEL 036 ó 037).
- ACREDITACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DE QUI HO SOL.LICITA I DNI ORIGINAL (disponible a la web de l’Ajuntament -Descàrrega d’impresos- Policia Local)
- DOCUMENTACIÓ DEL VEHICLE (FITXA TÈCNICA AMB ITV VIGENT I PERMÍS DE CIRCULACIÓ)

INFORMACIÓ ADDICIONAL
L’expedició de la targeta suposa el pagament d’una taxa. Si disposa d’una targeta bancària podrà fer el pagament en el moment del
tràmit, en cas contrari, haurà de fer el pagament a una entitat bancària col·laboradora.
SOL.LICITA

□ Que em sigui concedida/renovada la targeta d’aparcament per als vehicles que pertanyen a l’entitat, que estan destinats
exclusivament al transport de persones amb mobilitat reduïda, i que a continuació relaciono. Tot això amb coneixement, de la meva
part, de la normativa existent al revers d’aquesta sol.licitud.

Per a no aportar documents elaborats per l’Administració, el
sol.licitant declara la veracitat de les dades consignades i autoritza
que es verifiquin utilitzant els mitjans telemàtics necessaris i
disponibles per a les administracions públiques
SI
NO

Palma,……de…………….....de....
(Firma titular)
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ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA. Secció de Gestió i Documentació Policial.
Diligència per a fer constar que avui es fa entrega la targeta d’aparcament per a persones
amb mobilidad reduïda núm. ..……..… amb data de caducitat ……/….…/…… al Sr./Sra.
………….………………………………………………
amb
DNI……………………………...
en
representació de l’entitat…………………………………………………………………………………………...
Palma. ..…. de………………de.….……

El/la compareixent

El/la funcionari/ària

DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS DE LA TARGETA

 Amb aquesta targeta pot aparcar:
 A zones reservades per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda
 A zones d’ORA per temps il.limitat sense posar tiquet
 A zona ACIRE pot circular i aparcar:
-

-

En les zones ACIRE no controlades per càmeres : Hostalets i P. Mercat, es suficient exhibir la tarjeta.
En les zones ACIRE controlades per càmeres: Calatrava, Catedral, Santa Eulàlia, Banc de s´oli, Sant Jaume,
Constitució, Missió, Jonquet, Drassana i Sant Bartomeu és necesari que el Vehicle estigui prèviament
autoritzat, d´acord a la normativa municipal que regula l´accés en aquestes zones (*).

 La targeta és personal i intransferible i estarà vinculada a una matrícula de vehicle destinat
exclusivament al transport col.lectiu de persones amb mobilitat reduïda i serà eficaç únicament
quant el vehicle transporti de manera efectiva persones que estiguin en algunes de les situacions a
què es refereix l’article 3.1 del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la tarjeta d’estacionament per persones amb discapacitat.
 La targeta haurà d’exposar-se al vehícle de manera clarament visible des de l’exterior i sempre visible
el número i la data de caducitat i matrícula del vehicle associat.
 Està totalment prohibit l’ús o realització de fotocòpies o falsificacions.
 L’ús indegut de la targeta podrà propiciar la seva retirada per l’òrgan que la concedeix i la pèrdua dels
drets inherents per part del titular sense perjudici de les sancions previstes a l’ordenament jurídic que
contempla multes que oscil.len de 300€ a 6.000€
 La targeta s’haurà de tornar a la Secció de Gestió i Documentació Policial de la Policía Local de
Palma en cas de: renovació, caducitat, extinció de la societat i/o associació, o quan el vehicle deixi
d’estar destinat al transport exclusiu de persones amb mobilitat reduïda.
- Llei 8/2017, de 3 agost, d’accessibilitat universal (BOIB núm, 96 de 5 d’agost de 2017)
- Art.34 Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques, art. 34 (BOIB núm. 157, ext. de 29 d’octubre)
- Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a
pesones amb discapacitat
- Ordenança Municipall de Circulació de 14 de juny de 2001
(*) Pel Vehicle habitual: Enviar correu electrònic a oraacire@palma.es o presentar presencialment: fotocòpia targeta d’aparcament Persones
Mobilitat Reduïda, del DNI i permís de circulació del Vehicle, que genera permís per la matrícula indicada fins a la caducitat de la tarjeta.
Pel Vehicle ús esporàdic: Sistema de interfonia dels punts de control de matrícula (24 H), o telèfon 971 22 55 30 (24 H), o correu electrònic
oraacire@palma.es
INFORMACIÓ RESPECTE DE LES DADES PERSONALS
El responsable del tractament de les dades personals és lAjuntament de Palma, plaça de Cort, núm. 1 – CP 07001 Palma (Illes Balears), tel. 971225900 – 630308226.
Per contactar amb el delegat de protecció de dades de l'Ajuntament de Palma, us podeu adreçar a delegat.protecciodedades@palma.cat o presencialment a l'av. Gabriel Alomar i Villalonga,
18, pl. baixa a Palma (Edifici Avingudes) També trucar al 971225900 –extensió: 8565
La finalitat del tractament és el registre i la tramitació de la sol·licitud de targeta d'estacionament per a persones discapacitades amb greus problemes de mobilitat, d'acord amb l'obligació
legal recollida als articles 18 i següents de la Llei 8/2015, de 3 d'agost, dAccessibilitat de les Illes Balears.
No es comunicaran dades a tercers aliens a lAdministració municipal, llevat que hi hagi obligació legal, o en compliment de larticle 28 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques; de l'article 19 de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; o per a l'exercici de les activitats que no faci directament
l'Ajuntament i estiguin regulades per contracte o conveni.
Termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual s'han obtingut i per determinar les possibles responsabilitats que se'n puguin
derivar o d'acord amb les obligacions legals
Els drets que poden exercir els interessats són dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i retirar el consentiment, d'acord amb la normativa vigent i mitjançant
escrit dirigit al responsable del tractament.
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