
Sol·licitud de Carnet Blau

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms Document d’identitat

Adreça

Codi Postal Població Telèfon Correu electrònic

DECLARO

 Que tinc més de 65 anys

 Que tinc entre 60 i 65 anys i sóc pensionista per jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa

 Que estic en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat, emès per la Generalitat de Catalunya o
organisme competent, amb un grau igual o superior al 33% o tinc reconegut aquest grau de discapacitat per
ser pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. 

 Que reuneixo els requisits establerts a la normativa vigent sobre concessió del Carnet Blau: 
 Estar empadronat  al  municipi  de Mataró amb una antiguitat  mínima de dos anys  des del  moment  de

l’última inscripció, a excepció de persones amb mobilitat reduïda o víctimes de violència de gènere.. 

 Disposar d’uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment per a la pensió mínima de
jubilació als 65 anys amb cònjuge a càrrec. 

 Disposar, com a màxim, de l'habitatge habitual, una sola plaça de pàrquing i d'un traster en vers els quals
es disposi del dret de propietat, possessió o usdefruit i d'un segon bé immoble en propietat amb un ús
diferent  i  amb  un  valor  cadastral  no  superior  a  10.000  euros,  llevat  de  situacions  acreditades  de
separacions matrimonials o divorcis, o altres circumstàncies anàlogues en què s’hagi assignat judicialment
el dret d’ús i gaudi de l’habitatge familiar a l’altre cònjuge o parella. 

 Disposar com a màxim d’un vehicle de tracció mecànica. 

  Autoritzo l’Ajuntament de Mataró a consultar les meves dades a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (renda), la
Direcció General del Cadastre (titularitat de béns immobles), el Servicio Estatal Público de Empleo (prestacions d'atur),
la Seguretat  Social (prestacions públiques i alta laboral) i  el Departament  de Treball,  Afers Socials i  Famílies de la
Generalitat  de Catalunya (discapacitat)  per comprovar si compleixo les condicions requerides  per accedir a l'objecte
d'aquesta sol•licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència.
En cas de no autoritzar la consulta de dades caldrà aportar la documentació establerta al Reglament de Carnet Blau per
justificar que es reuneixen els requisits de sol•licitud. 

SOL·LICITO

La concessió del Carnet Blau

Mataró, 

Signatura

D’acord amb l’article 5 de la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal,  us comuniquem que les dades
facilitades, s’incorporaran a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Mataró anomenat "Expedients Familiars" amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de
carnets balus. L’òrgan responsable del fitxer és l’Ajuntament de Mataró, que implementa les mesures de seguretat corresponents. Les dades que se sol·liciten
són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la realització d’aquest tràmit.  A la vegada us informem que el consentiment anteriorment
atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Oficina d’Atenció Ciutadana. La Riera
48, Baixos, 08301 Mataró, o bé per correu electrònic a l’adreça lopd@ajmataro.cat.

Oficines d’atenció ciutadana: La Riera, 48  / Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84  / c. de Josep Punsola, 47  / c. Juan Sebastián Elcano, 6  / 
c. Nicolau Guañabens, 23-25  / c. de Cadis, 1
Telèfons d’atenció ciutadana: Des de Mataró 010. Des de fora de Mataró 807 11 70 10 (consulteu tarifes amb el vostre operador). 
www.mataro.cat/oficinavirtual
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