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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades no seran cedides a tercers 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE CARNET DE TARIFA REDUÏDA PELS SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom:  
Telèfon:  Mòbil:  

Adreça electrònica: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la representant: 
 Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
Telèfon:  Mòbil: 

Adreça electrònica: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Recordi que aquest document només el poden presentar presencialment les persones físiques; en la resta de casos, s'haurà 
de dur a terme el tràmit a través de la seu electrònica de l'ajuntament.

Declaro de forma responsable:

Notificació electrònica: 
Autoritzo ser notificat electrònicament de tots els actes d'aquest procediment, en aplicació del que disposa la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil d'avís.
*En cas d'actuar per mitjà de representant es fara al representant. Les condicions d'ús i l'accés es poden consultar a http://ciutada.guixols.cat/notificacions

Que reuneixo les condicions per poder sol·licitar el carnet de tarifa reduïda dels serveis de transport urbà següents:  
Estar empadronat/da a Sant Feliu de Guíxols

Indiqui les condicions que compleix:
Major de 60 anys pensionista o jubilat/da

Grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%
Documentació (necessària pel tràmit):
- DNI o adjuntar còpia o que el sol·licitant presenti l'original a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en el moment de registrar la 

sol·licitud
L'Ajuntament pot obtenir d'altres administracions la resta de documents necessaris per aquest tràmit. Si no desitja que 
l'Ajuntament demani aquests documents indiqui-ho a l'apartat "Documentació aportada" i adjunti els documents amb la 
sol·licitud. Si no ens indica res l'Ajuntament quedarà autoritzat per vostè per obtenir els següents documents:

- Certificat empadronament 
- Document acreditatiu de la condició de jubilat i pensionista 
- Document acreditatiu del Grau de discapacitat

http://ciutada.guixols.cat/dpd
http://ciutada.guixols.cat/notificacions
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades no seran cedides a tercers 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Data:

Davant l'anteriorment exposat, us demano:

Signatura

Documentació aportada:

Es procedeixi a realitzar els tràmits necessaris per a la obtenció del carnet de tarifa reduïda del servei de transport urbà

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran cedides a tercers
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran cedides a tercers
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE CARNET DE TARIFA REDUÏDA PELS SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: 
Dades del/la representant
Recordi que aquest document només el poden presentar presencialment les persones físiques; en la resta de casos, s'haurà de dur a terme el tràmit a través de la seu electrònica de l'ajuntament.
Declaro de forma responsable:
Exposo
Notificació electrònica: 
Dades del/la representant
Autoritzo ser notificat electrònicament de tots els actes d'aquest procediment, en aplicació del que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil d'avís.
*En cas d'actuar per mitjà de representant es fara al representant. Les condicions d'ús i l'accés es poden consultar a http://ciutada.guixols.cat/notificacions
Que reuneixo les condicions per poder sol·licitar el carnet de tarifa reduïda dels serveis de transport urbà següents:          
Indiqui les condicions que compleix:
Exposo
Documentació (necessària pel tràmit):
Exposo
- DNI o adjuntar còpia o que el sol·licitant presenti l'original a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en el moment de registrar la sol·licitud
L'Ajuntament pot obtenir d'altres administracions la resta de documents necessaris per aquest tràmit. Si no desitja que l'Ajuntament demani aquests documents indiqui-ho a l'apartat "Documentació aportada" i adjunti els documents amb la sol·licitud. Si no ens indica res l'Ajuntament quedarà autoritzat per vostè per obtenir els següents documents:
- Certificat empadronament - Document acreditatiu de la condició de jubilat i pensionista - Document acreditatiu del Grau de discapacitat
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F001 INSTÀNCIA GENÈRICA (DINÀMICA)
Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Demano
Documentació aportada:
Demano
Es procedeixi a realitzar els tràmits necessaris per a la obtenció del carnet de tarifa reduïda del servei de transport urbà
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