
  
SOL·LICITUD DE CARNET DE TRANSPORT URBÀ PER A PENSIONISTES I JUBILATS 

MAJORS DE 60 ANYS   

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms

 

DNI/NIF

 

Data naixement

   

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

 

Número/Pis/Porta

   

Població

 

CP

 

Telèfon

    

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms

 

DNI/NIF

 

Data naixement

   

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

 

Número/Pis/Porta

   

Població

 

CP

 

Telèfon

    

OBSERVACIONS      

  

Documentació que cal aportar  
La que s indica al dors d aquest escrit    

Blanes, _______ d _________________________ de _________    

         signatura       

AJUNTAMENT DE BLANES 

 

Les dades que ens facilita s incorporaran en el fitxer Usuaris transport urbà, creat per l Ajuntament de Blanes per 
portar un registre de persones que disposen de carnet/targeta de bonificació de transport públic. Es preveu la cessió 
de dades a les empreses concessionàries i a entitats públiques de transport, amb el consentiment de l interessat. 
Entenem que, omplint aquest formulari, ens atorga el seu consentiment per a portar a terme aquest tractament. En 
qualsevol moment pot exercir els seus drets d accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a 
l Ajuntament (Passeig de Dintre, 29). 



 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR / REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ  

  
En relació amb la sol·licitud formulada, cal aportar els següents documents, sense perjudici de 
les comprovacions i inspeccions que amb posterioritat puguin efectuar els òrgans administratius 
competents:  

 

Una fotografia actual mida carnet. 

 

Fotocòpia del DNI  

 

Document expedit per l organisme competent que acrediti la condició de pensionista o 
jubilat, tipus de pensió i import 

 

Volant d empadronament al municipi on constin les persones que resideixen al domicili 

  

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________   

Si els ingressos anuals, per nucli familiar, són inferiors al salari mínim interprofessional:  

 

Document expedit per l organisme competent que acrediti la condició de pensionista o 
jubilat, tipus de pensió i import dels membres del nucli familiar 

 

Fotocòpia de la declaració de l impost sobre la renda de les persones físiques dels 
membres del nucli familiar o declaració d estar-ne exempts. 

 

Fotocòpia dels rebuts de l impost sobre béns immobles dels membres del nucli familiar 

 

______________________________________________________________________  

De conformitat amb l article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, disposeu d un termini 
de deu dies hàbils, a comptar de l endemà de la recepció d aquest escrit, per presentar la 
documentació indicada; si no ho feu en aquest termini, es considerarà que desistiu de la vostra 
petició i s ordenarà arxivar-la.  

Blanes, ____________________  

Oficina de l AMIC  

He rebut, 
(data i signatura)  


