
Sol·licitud per l'accés al servei de transport adaptat

Dades de la persona beneficiària:
Nom Cognoms NIF/NIE o passaport

Número de la targeta sanitària (TIS)       Data de naixement Sexe 
     

Adreça   (carrer, plaça, avinguda) Número Pis

Municipi Codi Postal

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Dades de l'obligat al pagament: 
Nom Cognoms NIF/NIE o passaport

Número de la targeta sanitària (TIS)     Adreça   (carrer, plaça, avinguda) Número Pis

Municipi Codi Postal

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Determinació del mitjà preferent i de la direcció, postal o electrònica, als efectes de notificacions

Exposo,

Per això, 
Sol·licito plaça en el servei de trasnport adaptat per assistir a:

Signatura

Granollers, de de



Declaro: 
1. Que les dades que conté la sol·licitud de transport adaptat són certes i completes. 
  
2. Que la documentació annexada a la sol·licitud de transport adaptat és autèntica i que disposo d'aquesta documentació, la qual poso a disposició del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental abans, durant i després de la resolució de la sol·licitud d'aquest servei, reconeixent la potestat del Consell Comarcal d'exigir-me la 
presentació dels originals o les fotocòpies compulsades d'aquests documents i la meva obligació de presentar-los en compliment d'aquest requeriment. 
  
3. Que conec els efectes de proporcionar dades falses en document públic, essent delicte de falsedat en document públic, sens perjudici de la infracció 
administrativa que correspongui que pot comportar també sancions econòmiques i l'extinció del servei de transport adaptat. 
  

Autoritzo: 
  

1. A donar-me d'alta en el padró del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat. Les successives liquidacions es notificaran col·lectivament 
mitjançant l'aprovació del calendari conforme amb el que preveu l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
  
2. A efectuar les consultes necessàries a l'efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l'accés al Servei de transport adaptat  i a 
revisar-les fins a l'extinció del servei. 
  
3. En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Consell Comarcal del Vallès Oriental  com a 
responsable del fitxer núm. 7 Servei de transport adaptat informa del següent: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hi ha la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se mitjançant una comunicació 
escrita, adjuntant fotocòpia del DNI/NIE, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers. 

 

Les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció d'aquesta sol·licitud s'inclouen en el fitxer núm. 7 Servei de transport adaptat. La finalitat és la gestió del servei de transport adaptat d'acord amb el 
Reglament del Consell Comarcal. També s'incorporarà en aquest fitxer tota aquella documentació posterior recollida a través d'entrevistes, requeriments o d'altres formularis, i totes aquelles altres dades necessàries 
per la gestió. Inscrit a l'APDCAT amb número______. 
Hi ha possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers. 
La persona sol·licitant consent: 
  
  
  
  
la cessió de totes les dades presentades en aquesta sol·licitud a l'Ajuntament on està empadronada la persona sol·licitant, a la Generalitat de Catalunya, a les empreses que prestin el servei de transport adaptat, als 
centres ocupacionals i els centres de dia de la comarca

SI NO

La sol·licitud ha de presentar-se acompanyada de la documentació original o fotocòpia compulsada següent:

L'acreditació de totes aquelles situacions que s'al·leguin

L'acreditació de la representació legal

El NIF/NIE o el passaport

La targeta sanitària individual 

La sentència ferma d'incapacitació, si és el cas

El certificat d'empadronament de la persona beneficiària

La resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, o el 
departament que el substitueixi, on consti si supera o no el barem de mobilitat reduïda, i/o la resolució per la qual es reconeix la dependència 
d'acord amb la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

El full de domiciliació bancària o ordre de domiciliació de deute directe SEPA degudament emplenat

Aquella altra documentació que requereixi l'ordenança reguladora del preu públic del servei de transport adaptat

L'autorizació per deixar l'usuari sol a la parada de destí en relació amb el Reglament del Servei de transport adaptat

- 
 
 

- 
 

- 
 


Sol·licitud per l'accés al servei de transport adaptat
Dades de la persona beneficiària:
Dades de l'obligat al pagament: 
Exposo,
Per això,
Sol·licito plaça en el servei de trasnport adaptat per assistir a:
Signatura
Granollers,
de
de
Declaro:
1. Que les dades que conté la sol·licitud de transport adaptat són certes i completes.
 
2. Que la documentació annexada a la sol·licitud de transport adaptat és autèntica i que disposo d'aquesta documentació, la qual poso a disposició del Consell Comarcal del Vallès Oriental abans, durant i després de la resolució de la sol·licitud d'aquest servei, reconeixent la potestat del Consell Comarcal d'exigir-me la presentació dels originals o les fotocòpies compulsades d'aquests documents i la meva obligació de presentar-los en compliment d'aquest requeriment.
 
3. Que conec els efectes de proporcionar dades falses en document públic, essent delicte de falsedat en document públic, sens perjudici de la infracció administrativa que correspongui que pot comportar també sancions econòmiques i l'extinció del servei de transport adaptat.
 
Autoritzo:
 
1. A donar-me d'alta en el padró del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat. Les successives liquidacions es notificaran col·lectivament mitjançant l'aprovació del calendari conforme amb el que preveu l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 
2. A efectuar les consultes necessàries a l'efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l'accés al Servei de transport adaptat  i a revisar-les fins a l'extinció del servei.
 
3. En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Consell Comarcal del Vallès Oriental  com a responsable del fitxer núm. 7 Servei de transport adaptat informa del següent:
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hi ha la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI/NIE, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers.
 
Les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció d'aquesta sol·licitud s'inclouen en el fitxer núm. 7 Servei de transport adaptat. La finalitat és la gestió del servei de transport adaptat d'acord amb el Reglament del Consell Comarcal. També s'incorporarà en aquest fitxer tota aquella documentació posterior recollida a través d'entrevistes, requeriments o d'altres formularis, i totes aquelles altres dades necessàries per la gestió. Inscrit a l'APDCAT amb número______.
Hi ha possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers.
La persona sol·licitant consent:
 
 
 
 
la cessió de totes les dades presentades en aquesta sol·licitud a l'Ajuntament on està empadronada la persona sol·licitant, a la Generalitat de Catalunya, a les empreses que prestin el servei de transport adaptat, als centres ocupacionals i els centres de dia de la comarca
La sol·licitud ha de presentar-se acompanyada de la documentació original o fotocòpia compulsada següent:
-
 
 
-
 
-
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