TARGETA D’APARCAMENT COL·LECTIU PER A
PERSONES AMB DISMINUCIÓ
Expedient núm.
Registre

SOL·LICITANT
DNI / CIF

Nom i cognoms / Nom empresa, entitat

Domicili

Núm.

Població

Esc.

Pis

Porta

Codi postal

Telèfon/s

Adreça electrònica

MOTIU DE LA SOL·LICITUD DE LA TARGETA
Primera sol·licitud

Renovació

Duplicat per pèrdua, deteriorament o robatori *
* En
cal aportar
policialpolicial.
Encas
cas de
de robatori,
pèrdua o robatori,
cal denúncia
aportar denúncia

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Fitxa tècnica del vehicle

Permís de circulació del vehicle (matrícula ______________)

Altra documentació ______________________________________________________

SOL·LICITO la targeta d’aparcament col·lectiu per a persones discapacitades

01/2019

Signatura:

Mollet del Vallès,

de novembre de 2002
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