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Exemplar per a l'administració

(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL REGISTRE
D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT DE VEHICLES
PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Cognoms i Nom/Denominació Social

INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Cognoms i Nom/Denominació Social

DADES
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILI EFECTE
NOTIFICACIONS

Telèfon

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

SOL·LICITA:
TARGETA D'APARCAMENT:
NOVA SOL·LICITUD

RENOVACIÓ

UN ALTRE:_____________________

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A APORTAR A LA SOL·LICITUD (marcar amb una X)
Fotocòpia D.N.I.
Acreditació de la representació legal i fotocòpia del DNI del representant legal, si és procedent
2 fotografies mida de carnet
Fotocòpia de la qualificació de minusvalidesa
Dictamen de mobilitat reduïda, amb especificació, si és procedent, del termini de revisió. Este dictamen ha de ser emés
pel Centre de Diagnòstic i Orientació, dependent de la Adreça territorial de Benestar social (d'acord amb allò que s'ha
assenyalat en l'Art. 5 de l'orde d'11 de gener del 2001, per la qual es regula la Targeta d'Estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda).
Volant d'empadronament

LLOC I DATA

Lloc:

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SIGNATURA

A OMPLIR PER
L'ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCÒPIA A: ___________________
___________________

LA SECRETÀRIA

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzades i protegides en els termes establerts
en la L.O. 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.
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Exemplar per a l'interessat

(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL REGISTRE
D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT DE VEHICLES
PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Cognoms i Nom/Denominació Social

INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Cognoms i Nom/Denominació Social

DADES
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILI EFECTE
NOTIFICACIONS

Telèfon

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

SOL·LICITA:
TARGETA D'APARCAMENT:
NOVA SOL·LICITUD

RENOVACIÓ

UN ALTRE:_____________________

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A APORTAR A LA SOL·LICITUD (marcar amb una X)
Fotocòpia D.N.I.
Acreditació de la representació legal i fotocòpia del DNI del representant legal, si és procedent
2 fotografies mida de carnet
Fotocòpia de la qualificació de minusvalidesa
Dictamen de mobilitat reduïda, amb especificació, si és procedent, del termini de revisió. Este dictamen ha de ser emés
pel Centre de Diagnòstic i Orientació, dependent de la Adreça territorial de Benestar social (d'acord amb allò que s'ha
assenyalat en l'Art. 5 de l'orde d'11 de gener del 2001, per la qual es regula la Targeta d'Estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda).
Volant d'empadronament

LLOC I DATA

Lloc:

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SIGNATURA

A OMPLIR PER
L'ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCÒPIA A: ___________________
___________________

LA SECRETÀRIA

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzades i protegides en els termes establerts
en la L.O. 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.

INSTRUCCIONS
1.- DESCRIPCIÓ:
És un document que acredita al titular de la mateixa per a utilitzar els aparcaments reservats i disfrutar dels drets que sobre
estacionament i aparcament de vehicles privats que transporten persones amb mobilitat reduïda establisquen els ajuntaments, en favor
de tals persones, en els seus respectives ordenances. El model de la targeta és únic per a la Unió Europea, per això la seua validesa
s'estén a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, a tot el territori espanyol i als estats membres de la Unió Europea.
2.- REQUISITS:

-

Estar d'alta en el Padró Municipal de l'Ajuntament de Benifaió.
Edat: Tindre una edat superior a tres anys.
Condició de discapacitat: Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la condició de persona amb
discapacitat, emesa pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats dependent de la Direcció Territorial de
Benestar Social corresponent.
Mobilitat reduïda: Tindre greus dificultats en la seua mobilitat que li impedisquen la utilització de transports públics. La
determinació d'este extrem es fixarà a través de l'aplicació del barem que, com Annex III s'inclou en el Reial Decret
1.971/1999 de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat
(BOE de 26 de gener del 2000), per mitjà de dictamen emés pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats
dependent de la Adreça Territorial de Benestar Social corresponent.
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3.- CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:

-

És estrictament personal i intransferible.
Només pot ser utilitzada quan el seu titular siga el conductor del vehicle o siga transportat en el mateix.
Ha de ser col·locada sobre el tauler d'instruments de l'automòbil (parabrisa davanter), de manera que el seu anvers siga
llegible des de l'exterior del vehicle i exposar-se per al seu control, si l'autoritat competent així ho requerira.
El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Municipal en la interpretació de les condicions
discrecionals i/o específiques del municipi de Benifaió.
En el supòsit d'incompliment de les condicions d'ús, prèviament contrastat per agents municipals o de l'autoritat
competent, podrà produir-se la cancel·lació de l'ús de la targeta, a través del pertinent procediment contradictori.

4.- VALIDESA
La validesa de la targeta vindrà especificada en la mateixa i depén de dos factors: l'edat del titular i característiques del dictamen sobre
mobilitat , en relació a si és permanent o temporal.

-

Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10 anys des de la data d'expedició de la targeta, sempre
que el dictamen determine l'existència d'una mobilitat reduïda amb caràcter permanent. Quan la mobilitat reduïda siga
de caràcter temporal, la validesa de la targeta estarà marcada pel termini d'aquella.
Per a menors de 18 anys, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, llevat que la duració de la mobilitat
reduïda fixada en el dictamen assenyale un termini inferior, i en este cas haurà d'ajustar-se a ell.

5.-RENOVACIÓ DE LA TARGETA
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Majors de 18 anys amb dictamen permanent. Renovació als 10 anys. L'Ajuntament comprovarà els requisits de vida i
empadronament i l'interessat aportarà dos fotos de carnet.
Majors de 18 anys amb dictamen temporal. Renovació en la data en què finalitza la temporalitat. En este cas la
renovació exigeix per part de l'interessat un nou dictamen de mobilitat i 2 fotos de carnet. L'Ajuntament comprovarà els
requisits de vida i empadronament.
Menors de 18 anys. La renovació es produirà en la data assenyalada per la temporalitat i no podrà ser superior a 5 anys
i exigeix que l'interessat present nou dictamen.
L'interessat haurà de presentar la sol·licitud 3 mesos abans de la caducitat a efectes de poder disposar de la nova
targeta en data finalització de l'anterior.
L'entrega de la nova targeta requereix que l'interessat deposite en l'Ajuntament l'antiga.
La nova targeta portarà el mateix número que l'anterior.
La renovació de la targeta pot produir-se per sostracció, deteriorament o pèrdua. En el cas de sostracció , l'interessat
haurà de presentar justificació de la denúncia. En el cas de deteriorament l'interessat haurà de presentar la targeta
deteriorada.

6.- RESOLUCIÓ
•
•
•

El termini màxim per a resoldre és de 3 mesos.
Òrgan encarregat de resoldre: Alcaldia per mitjà de Decret o òrgan en qui delegue.
El transcurs del termini màxim sense dictar una resolució s'entendrà desestimatori.

RECURSOS:
a)
b)

Directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de València,
en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà a la recepció de la notificació.
Recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que hi ha dictat este acord en el termini d'un mes a partir del dia
següent a la notificació del present acord.

7.- NORMATIVA
- Orde d'11 de gener del 2001 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda, i s'estableixen les condicions per a la seua concessió (DOCV núm. 3923 de 23/01/2001).

