AJUNTAMENT DE

BLANES
RESERVA D’ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA PER A VEHICLES DE PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA AMB GRAFIAT DE LA MATRÍCULA DEL VEHICLE
SOL·LICITUD 
PRÒRROGA 
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Telèfon

En representació de

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Telèfon

DADES DEL VEHICLE
Marca

Model

Matrícula

 Declaro estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Blanes.

SOL·LICITUD

 Sol·licito la llicència / pròrroga de la llicència d’estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda,
d’acord amb el que estableix l’Ordenança reguladora de guals i reserves d’estacionaments.
 Sol·licito els ajuts establerts a l’Ordenança municipal per a l’impuls de l’activitat econòmica i de foment
d’activitats d’interès públic.
Documentació que cal aportar
La que s’indica al dors d’aquest escrit.
Blanes,__________ d_____________________________ de _________
Signatura

AJUNTAMENT DE BLANES
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Blanes per a deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, les actuacions i l'exercici de les seves competències i funcions. Únicament es
comunicaran a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
de les dades de caràcter personal es podran exercir mitjançat escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament.
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. 972 379 300 - Fax 972 350 677 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.cat

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR / REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
(a formalitzar per l’Administració)
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:



Si actua en representació: acreditar la representació



Original i fotocòpia de la targeta d’aparcament de vehicles per a persones disminuïdes, que concedeix
l’administració, com a titular conductor o no conductor.



Original i fotocòpia del carnet o llicència de conduir amb indicació de les característiques a les quals ha
d’adaptar-se el vehicle. (només en el cas dels titulars conductors)



Original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle adaptat, en el seu cas.



Original i fotocòpia del permís o llicència de circulació a nom del titular de la targeta d’aparcament, en les dues
submodalitats, com a titular conductor del vehicle i/o com a titular no conductor, amb domicili a Blanes (s’haurà
d’acreditar un període d’empadronament superior a un any de l’interessat així com de l’alta de l’IVTM del
vehicle.



Acreditar l’adreça de l’ocupació, si escau.



Original i fotocòpia de la resolució administrativa que reconegui la condició i el grau de discapacitat, mobilitat i
dependència de tercera persona, d’acord a l’establert a l’annex 2 i 3 del RD.1971/1999 de 23 de desembre i
l’establert a l’art.3.5 del Decret 97/2002, de 5 de març.



Original i fotocòpia de document acreditatiu de la vinculació de la persona amb disminució amb l’espai sobre el
que es sol·licita la llicència. Si es tracta del domicili: document acreditatiu de la propietat (serà suficient la
fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI) o dret a ús de la finca afectada (fotocòpia contracte de lloguer). Si es tracta
del lloc de treball: Horari, còpia del document acreditatiu de la vinculació laboral o l’ últim full de salari.



Declaració jurada de no ser propietari o arrendatari de cap plaça d’aparcament a menys de 150 metres de radi,
del seu domicili o del lloc de treball.



Original i fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques i de tota la unitat familiar, de l’últim
any, on consti com a contribuent o beneficiari el nom i cognom del titular de la targeta d’aparcament.



En el cas que es sol·liciti pròrroga, i no hi sigui present el titular, s’haurà d’aportar una Fe de vida



_________________________________________________________________________

De conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú pera a les
Administracions Públiques, 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)

(*) Article 13.5 de l’Ordenança reguladora de guals i reserves d’estacionaments:
La llicència per estacionament reservat per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda es concedirà per períodes
màxims d’un any i es podrà prorrogar sempre que estigui situat en lloc que serveixi per facilitar l’accés d’aquestes
persones al seu domicili o lloc de treball, Caldrà presentar instància de model normalitzat, signada per la persona
interessada, al registre general de l’Ajuntament, trenta dies abans que finalitzi el termini que consti a la llicència o decret
d’alcaldia. S’haurà d’acreditar mitjançant la documentació corresponent, que es reuneixen els requisits establerts a
l’article 19 apartats 3 i 4.1 de l’ordenança i aportar un certificat- fe de vida -, a nom del titular de la targeta d’aparcament
per a persones amb mobilitat reduïda. La no presentació de l’esmentada sol·licitud, implicarà la caducitat automàtica de
l’autorització d’estacionament reservat, que serà derogat i anul·lat
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