
AJUNTAMENT DE BERGA 
  

                            PATUM 2015 

SOL·LICITUD D’ACCÉS A PLACES RESERVADES A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant  
Nom: ________________  1r cognom: ______________________ 2n cognom: ____________________
Tipus identificació: 

 DNI      NIE Numero DNI/NIE: _______________ 

Sexe: 
 Home  Dona Data de naixement: ___________ Població de naixement: 

_______________ 
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Signatura: 
 
 
 
 
Criteris de selecció: 
 Les sol·licituds es podran presentar fins el 25 de maig a la recepció de l’Ajuntament de Berga. Podeu 

demanar més informació trucant al telèfon de l’Ajuntament: 93 821 43 33.  
 En cas d’excedir el nombre de sol·licituds, es realitzarà un sorteig públic el dia 27 de maig.  
 Tindran prioritat les persones amb mobilitat reduïda reconeguda amb el certificat de discapacitat 

corresponent. En segon lloc, les persones amb altres discapacitats superiors al 65%, i per últim les 
persones de més de 75 anys. Si hi ha algun altre supòsit relacionat amb problemes de mobilitat temporal 
es valorarà segons la disponibilitat de l’espai. 

 Per qüestions organitzatives, el dia seleccionat la persona haurà de ser al lloc i a l’hora que des de 
l’Ajuntament es comuniqui. 

 
 
Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de la nostra titularitat i seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d’identificació i localització del sol·licitant. El 
titular podrà exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació contactant amb l’Ajuntament de Berga, plaça de Sant Pere, 1 – 08600 Berga. 

Tipus de discapacitat  
Descripció: 
 

 Mobilitat reduïda   Altres discapacitats (grau superior al 65%)    Persones majors de 75 anys 
                                 Barem 3ª persona (assistència 3ª persona) 
 
Dia i hora (només escollir una de les opcions)   
DIJOUS dia 4 de juny  
 
PATUM de lluïment (12 hores):  
PATUM completa (2/4 de 10):    
1er salt    
 

DIVENDRES dia 5 de juny 
 
PATUM infantil de lluïment:  

PATUM infantil completa:  

DIUMENGE dia 7 de juny 
 
PATUM de lluïment (12 hores):  
PATUM completa (2/4 de 10):    
1er salt    
 

Assistiré acompanyat/da (màxim una persona):  
Vaig amb cadira de rodes   

Documentació a aportar 
 
· Sol·licitud d’accés a persones amb mobilitat reduïda PATUM 2015 
· Fotocòpia DNI/NIE 
· Certificat de reconeixement del grau de discapacitat 
 

Adreça   
Carrer/plaça: ______________________ Número: _______ Pis/porta: _______ 

Codi postal: _________ Població: _______________________________________ 

Telèfon de contacte: ___________________ Correu electrònic: _________________________________ 
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