
 
 
 
 
 

 

SOL·LICITUD DE RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ 
 
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
  

Com a representant de: nom____________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  

i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

 
EXPOSO: 
Que com a (1) _______________________ de la Targeta d’estacionament per a persones amb 
disminució, núm._____________, m’interessa que l’Ajuntament senyalitzi una zona reservada 
d’estacionament per a persones amb discapacitat al davant o a prop de l’adreça següent: 
 
Carrer ________________________________________, núm. ____________ 
 
Per tot això, 
DEMANO: 
 
Que d’acord amb les tràmits reglamentaris, l’Ajuntament senyalitzi la reserva d’estacionament 
esmentada. 
 
Vilanova i la Geltrú, ___________de _______________________ de 20__ 
(signatura) 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Titular o representant del titular de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució. 
 
D’ Acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de 
Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
se li fa saber: 
- Que les persones interessades a l’expedient son, en principi, les que apareixen identificades en el mateix 
- Que l’inici de l’expedient es realitzarà, sinó existeix cap causa impeditiva, en el termini de 10 dies a partir d’avui 
- Que el termini per resoldre i notificar es de 3 mesos a partir del dia d’avui, i una vegada transcorreguts els terminis abans 
esmentats, el silenci serà negatiu 

 

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades 
s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800).Us 
informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el 
Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 
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