
 
 
 

SOL�LICITUD PER ACCEDIR AL SERVEI DE TRANSPORT 
ESPORÀDIC PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
 
DADES DE LA PERSONA SOL�LICITANT 
 

Nom: __________________ Cognoms: ______________________ 
Adreça:  _______________________________________________ 
Telèfon/s: ___________________ Data de naixement: _________ 
DNI/NIF: ______________ Núm. targeta sanitària: ____________ 
 
Sexe: �  Home �  Dona 
Estat civil: �  Solter/a �  Casat/da   �  Vidu/a �  Separat/da 
 
Comunica que (marqueu amb una X les caselles que corresponguin a la vostra situació 
actual): 
 
1. �  Té reconegut oficialment un grau de disminució superior al 33% (adjunta 

certificat CAD). Dependència reconeguda: ____________________________ 
2. �  Supera el barem que determina l’existència de dificultat per utilitzar transport 

públic/supera el barem de mobilitat reduïda. 
3. �  Supera el barem que determina la necessitat d’assistència de tercera persona. 
4. �  Persona que té reconegut el barem d’acompanyant. 
5. �  És usuari/a de cadira de rodes. 
6. �  Fa servir crosses o bastons per caminar. 
7. �  Presenta insuficiència respiratòria greu (adjunta informe mèdic). 
8. �  Presenta una insuficiència o malaltia cardíaca greu (adjunta informe mèdic). 
9. �  Presenta algun trastorn greu de conducta que impossibilita l’ús d’un transport 

públic (adjunta informe mèdic). 
 
DECLARO que totes aquestes dades són certes i accepto i sóc conscient que, cas de comprovar-se la 
falsedat de les dades exposades, perdré qualsevol dret a la prestació del Servei de Transport Especial, 
independentment d’altres responsabilitats legals en què pugui incórrer. 
 

Sant Joan Despí, _____ de _______________ de 200___ 
 
        EL/LA SOL�LICITANT 
Nom i telèfon de referent familiar: 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, 
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer 
automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat 
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel�lació i oposició en els termes inclosos a la 
legislació vigent mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament. 
Autoritzo a l’Ajuntament en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades 
personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui 
ser del meu interès. 


