
Nom i cognoms

NIF/NIE/PASSAPORT

Signatura de la persona sol·licitant,

DADES PERSONALS
Cognoms Nom

DNI/NIE/Passaport Data de naixement

Adreça Codi postal

Telèfon fix  Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

DADES DE L’ESCÚTER
Marca i model 

 

Color 

Nre. de rodes Any de compra 

Altres 

DOCUMENTACIÓ
 La valoració de reconeixement 

del grau de discapacitat

 Document d’identificació:  
DNI, NIE o passaport

 Informe mèdic del Servei Públic de 
Salut (quan el barem de mobilitat 
reduïda és negatiu)

Sol·licitud de l’acreditació per a la
PROVA PILOT D’ACCÉS D’ESCÚTERS AL METRO I AL BUS

Institut Municipal Persones amb Discapacitat
Àrea de Drets Socials

Barcelona,    /      / 2017

AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A LES DADES

• Declaro, sota la meva responsabilitat, que les dades aportades en el document són certes.

• Resto assabentat que, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, les meves dades personals seran incorporades 
al fitxer Usuaris de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar el tràmit o el 
servei sol·licitat. Les dades recollides també podran ser incorporades en altres fitxers de 
l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas, la 
relació i les finalitats dels quals es poden consultar a bcn.cat/fitxersregistrats.
No se cediran dades a tercers, excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o quan la 
persona usuària ho autoritzi expressament. Podré exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició adreçant-me per escrit al Registre General de l’Ajuntament (plaça de 
Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona), indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.

http://bcn.cat/fitxersregistrats


Institut Municipal Persones amb Discapacitat
Àrea de Drets Socials

Aquesta prova pilot, que permet l’accés dels escúters als autobusos i al metro de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona autoritzats per fer la prova, servirà per definir  
els criteris del reglament d’accessibilitat que es preveu aprovar pròximament per  
part de la Generalitat de Catalunya. 

Per tal d’avaluar i millorar la prova pilot, us agrairem que contesteu 
les preguntes següents:

Quins són els autobusos i les línies de metro que feu servir o teniu pensat 
utilitzar habitualment?

Com us heu assabentat d’aquesta prova pilot?
 Internet  Altres (indiqueu-ho)

 Impresos

 Notícies

Esteu disposats a formar part d’un grup de seguiment per a la millora 
de la prova pilot?
 Sí  No
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