
                                                                                                               ANEXO I        

SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO DE VEHÍCULOS PARA

PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA

         NOVA                RENOVACIÓN

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de  
xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Pontevedra. En calquera momento poderá exercer os 
dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.

APELIDOS E NOME:___________________________________________ DNI ________________

ENDEREZO:_____________________________________________TELÉFONO:______________ 

EN CALIDADE DE TITULAR,

APELIDOS E NOME:___________________________________________ DNI ________________

ENDEREZO:_____________________________________________TELÉFONO:______________

EN CALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL:

SOLICITA:

A concesión da tarxeta de estacionamento de vehículos para persoas con mobilidade 
reducida.  Para o que acompaña a seguinte documentación:

Fotocopia do DNI do solicitante e/ou DNI do seu representante legal e no seu caso acreditación 
de dita representación.

Certificado de empadroamento. 

Dúas fotos tamaño carné do titular. 

Ditame relativo a súa reducción de mobilidade, con especificación, no seu caso, do prazo de 
revisión.  Este  ditame  debe  ser  emitido  polo  Equipo  de  Valoración  e  Orientación  (EVO), 
dependente das seccións de cualificación e valoración de minusvalidez.

Fotocopia da resolución do recoñecemento da condición de minusválido. 

Estes dos últimos documentos poderán presentarse nun mesmo documento e no caso de non 
ser presentados polo solicitante  deberán ser  solicitados de oficio ao equipo de valoración e 
orientación correspondente para emisión do informe preceptivo e vinculante para a resolución do 
procedemento.

Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa xurídica deberá aportar as matrículas dos vehículos 
habilitados  para  transportar  ás  persoas  con  mobilidade reducida,  así  como  a  documentación 
acreditativa da entidade e do representante legal. (Permiso de inicio de actividades, e calquera outro que 
sexa preceptivo)

En  Pontevedra, a .......... de ............. de 20   .

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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