RESIDENT
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
Persones empadronades en la zona de prioritat per als vianants o que hi resideixen en
règim de lloguer.
QUÈ POT FER?
Donar d’alta fins a DOS vehicles per habitatge (si algun dels vehicles per als quals se
sol·licita l’alta no fóra de titularitat de la persona sol·licitant, s’haurà d’indicar el nom del
titular del vehicle i la seua relació amb el resident en la zona de prioritat per als vianants).
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb el vehicle autoritzat pel recorregut
marcat en l’autorització, en l’horari següent:
✔ De diumenge a dijous: de 8.30 a 10.30 h, de 14.00 a 16.30 h, i de 19.30 a 22.30 h.
✔ Divendres i dissabtes (festius i la seua vespra): de 8.30 a 10.30 h, de 14.00 a
16.30 h i de 19.30 a 20.30 h.
Estacionar el vehicle en els voltants de l’habitatge per a la càrrega i descàrrega en el
domicili fins a 5 minuts.
Estar dins de la zona de prioritat per als vianants fins a 20 minuts.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització haurà d’acompanyar a la sol·licitud la documentació
següent:

•
•
•

Els permisos de circulació dels vehicles per als quals sol·licita l’alta.
Els DNI dels propietaris dels vehicles.
En el supòsit de residència en règim de lloguer, la documentació que acredite la
residència efectiva en la zona per als vianants (contracte de lloguer). L’Ajuntament
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comprovarà d’ofici l’empadronament, si és el cas, en el moment en què es tramite el
permís.
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RESIDENT AMB MOBILITAT REDUÏDA
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
Persones empadronades en la zona de prioritat per als vianants o que hi residisquen en
règim de lloguer i que disposen d’un certificat de discapacitat o de mobilitat reduïda
temporal.
QUÈ POT FER?
Donar d’alta fins a DOS vehicles per habitatge (si algun dels vehicles per als quals se
sol·licita l’alta no fóra de titularitat de la persona sol·licitant, s’haurà d’indicar el nom del
titular del vehicle i la seua relació amb el resident en la zona de prioritat per als vianants).
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb el vehicle autoritzat pel recorregut
marcat en l’autorització, en l’horari següent:
✔ De diumenge a dijous: de 8.30 a 10.30 h, de 14.00 a 16.30 h i de 19.30 h a 22.30 h.
✔ Divendres i dissabtes (festius i la seua vespra): de 8.30 h a 10.30h, de 14.00 a
16.30 h i de 19.30 h a 20.30 h.
Estacionar el vehicle en els voltants de l’habitatge per a la càrrega i descàrrega en el
domicili, fins a 30 minuts.
Estar dins de la zona de prioritat per als vianants fins a 40 minuts.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de la sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització haurà d’acompanyar a la sol·licitud:

•
•

Els permisos de circulació dels vehicles per als quals sol·licita l’alta.
Els DNI dels propietaris dels vehicles.
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•
•

El certificat de discapacitat o certificat mèdic que acredite una situació de mobilitat
reduïda temporal.
En el supòsit de residència en règim de lloguer, la documentació que acredite la
residència efectiva en la zona per als vianants (contracte de lloguer). L’Ajuntament
comprovarà d’ofici l’empadronament, si és el cas, en el moment en què es tramite el
permís.
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PLACES DE GARATGE
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
Persones usuàries, per qualsevol títol, d’un garatge en la zona de prioritat per als
vianants, encara que no siga resident.
QUÈ POT FER?
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb el vehicle autoritzat pel recorregut
marcat en l’autorització SENSE LIMITACIÓ HORÀRIA, excepte en casos excepcionals.
Aquesta autorització només permet estacionar dins del garatge.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de la sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització haurà d’acompanyar a la sol·licitud:

•

Els permisos de circulació dels vehicles per als quals sol·licita l’alta.

•

Els DNI dels propietaris dels vehicles.

•

Document acreditatiu del pagament actualitzat de l’Impost sobre Béns Immobles del
garatge, quan siga el propietari d’aquest, o del titol que li confereix el dret d’ús, quan no ho
siga (contracte de lloguer).

•

Plànol amb la distribució de les places del garatge, en el qual es marque la plaça o les
places que utilitza el sol·licitant de l'autorització.
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CÀRREGA I DESCÀRREGA/REPARTIMENT A DOMICILI
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
Titulars d’un camió, furgoneta o vehicle mixt que hagen de realitzar treballs de càrrega i
descàrrega o de repartiment a domicili en la zona de prioritat per als vianants.

QUÈ POT FER?
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb vehicles de M.M.A. < 3.500 kg.
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb el vehicle autoritzat en l’horari
següent:
✔ De dilluns a divendres: de 8.30 a 10.30 h i de 19.30 a 20.30 h.
✔ Dissabtes: de 8.30 a 10.30 h.
Realitzar els treballs de càrrega i descàrrega en les zones habilitades.
Estar dins de la zona de prioritat per als vianants fins a 30 minuts.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de la sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització haurà d’acompanyar a la sol·licitud la documentació
següent:

•
•

Els permisos de circulació dels vehicles per als quals sol·licita l’alta.
El rebut pagat de l’IAE de l’últim exercici o certificat d’Hisenda d’estar d’alta en l’IAE, en cas
d’estar-ne exempt del pagament.
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REPARTIMENT DE MENJAR A DOMICILI
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
El titular d’un vehicle de repartiment de menjar a domicili en la zona de prioritat per als
vianants.
QUÈ POT FER?
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb el vehicle autoritzat en l’horari
següent:
✔ De dilluns a diumenges: de 13:00h a 15:30h y 20:30h a 23:30h..
✔ La resta del dia només podran accedir els vehicles autoritzats que presenten el
certificat de zero emissions o efectuen el repartiment amb bicicletes i VMP en les
condicions de circulació que es regulen en l'ordenança.
Realitzar els treballs de càrrega i descàrrega en les zones habilitades.
Estar dins de la zona de prioritat per als vianants fins a 30 minuts.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de la sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització haurà d’acompanyar a la sol·licitud:

•
•

Els permisos de circulació dels vehicles per als quals sol·licita l’alta.
El rebut pagat de l’IAE de l’últim exercici o certificat d’Hisenda d’estar d’alta en l’IAE, en cas
d’estar-ne exempt del pagament.
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REPARTIMENT A FARMÀCIES
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
El titular d’un vehicle de repartiment de productes farmacèutics i medicaments.
QUÈ POT FER?
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb vehicles de M.M.A. < 3.500 kg.
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb el vehicle autoritzat en l’horari
següent:
✔ De dilluns a divendres: de 8.30 a 10.30 h i de 19.30 a 20.30 h.
✔ Dissabtes: de 8.30 a 10.30 h.
Realitzar els treballs de càrrega i descàrrega en les zones habilitades.
Estar dins de la zona de prioritat per als vianants fins a 30 minuts.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de la sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització haurà d’acompanyar a la sol·licitud:

•
•

Els permisos de circulació dels vehicles per als quals sol·licita l’alta.
El rebut pagat de l’IAE de l’últim exercici o certificat d’Hisenda d’estar d’alta en l’IAE, en cas
d’estar-ne exempt del pagament.
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GARATGES D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
Els vehicles dels clients dels establiments d’allotjament situats en qualsevol dels carrers
afectats per aquesta Ordenança podran accedir a aquesta per a la càrrega o descàrrega
dels seus equipatges i per a accedir als garatges privats dels hotels. El propietari de
l’establiment serà el que sol·licite els permisos.
QUÈ POT FER?
Circular per la zona de prioritat per als vianants amb un vehicle autoritzat per l’itinerari
marcat en els dies sol·licitats per a realitzar la càrrega i descàrrega i accedir al garatge.
No podrà estacionar fora del garatge.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització, l’establiment haurà d’acompanyar a la sol·licitud la
documentació següent:

•

•
•

Llista de matrícules dels vehicles per als quals sol·licita l’alta i les dates d’entrada i
d’eixida.
Per a donar-se d’alta com a establiment hoteler, abans de la petició dels permisos
puntuals dels clients, haurà de sol·licitar el permís permanent de càrrega i descàrrega
adjuntant únicament la primera vegada:
El rebut pagat de l’IAE de l’últim exercici o certificat d’Hisenda d’estar d’alta en l’IAE, en cas
d’estar-ne exempt del pagament.
Document acreditatiu del pagament actualitzat de l’Impost sobre Béns Immobles del
garatge, quan siga propietari d’aquest, o del titol que li confereix el dret d’ús, quan no ho
siga (contracte de lloguer).
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CELEBRACIONS
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
El titular d’un vehicle que es dirigisca a una celebració dins de la zona per als vianants.
QUÈ POT FER?
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb el vehicle autoritzat per l’itinerari
indicat, i estacionar el temps imprescindible, que no podrà ser superior al de la durada de
l’esdeveniment.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització haurà d’acompanyar a la sol·licitud:

•
•
•

Documentació comprensiva del motiu que justifique el seu accés.
Lloc al qual es dirigeix.
Data de l’esdeveniment.

C/ Sant Llorenç, 6 – Tel. 965 53 71 00 – extensió 1048 e-mail mobilitat@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS D’URGÈNCIA
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
Es permetrà l’accés de vehicles d’empreses dedicades a reparacions amb caràcter
d’URGÈNCIA (lampisteria, fusteria, electricitat, serralleria, cristalleria, petites obres, etc.),
esdeveniments especials, etc., quan així ho demanen per motius degudament justificats de
necessitat dels serveis i de l’accés amb vehicle.
El sol·licitant haurà de justificar les causes que van originar l’accés a la zona de prioritat
per als vianants, en el termini màxim de 48 h laborables des de l’accés.
QUÈ POT FER?
Circular per la zona de prioritat per als vianants amb els vehicles autoritzats per l’itinerari
indicat.
Realitzar les labors de càrrega i descàrrega en les zones habilitades i estacionar 30
minuts o pels voltants del punt de destinació si la durada és menor a 5 minuts.
Estar dins de la zona de prioritat per als vianants fins a 45 minuts.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització haurà d’acompanyar a la sol·licitud:

•
•
•

La documentació necessària que acredite les tasques realitzades en la zona de prioritat
per als vianants (factura, albarà, informe, etc.)
Una fotocòpia del permís de circulació del vehicle /dels vehicles per als quals se sol·licita
l’autorització.
El rebut pagat de l’IAE de l’últim exercici o certificat d’Hisenda d’estar d’alta en l’IAE, en cas
d’estar-ne exempt del pagament.
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•

El lloc, data i hora en la qual s’ha realitzat la reparació d’URGÈNCIA.
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OBRES
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
El titular d’un vehicle destinat a l’execució d’obres de construcció, instal·lació o
remodelació d’edificacions dins de la zona per als vianants.
QUÈ POT FER?
Circular per la zona de prioritat per als vianants amb els vehicles autoritzats per l’itinerari
indicat.
Circular en la zona de prioritat per als vianants amb el vehicle autoritzat en l’horari
següent:
✔ De dilluns a divendres, de 8.30 a 10.30 h i de 19.30 a 20.30 h.
✔ Dissabtes, de 8.30 a 10.30 h.
Realitzar els treballs de càrrega i descàrrega enfront de l’immoble de destinació.
Estar dins de la zona de prioritat per als vianants fins a 30 minuts. Excepte si es disposa
d’Ocupació de la Via Pública.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització, haurà d’acompanyar a la sol·licitud:

•
•
•

•
•

Una fotocòpia del permís de circulació del vehicle / dels vehicles per als quals se sol·licita
l’autorització.
El rebut pagat de l’IAE de l’últim exercici o certificat d’Hisenda d’estar d’alta en l’IAE, en cas
d’estar-ne exempt del pagament.
Dies d’accés i lloc de destinació.
Llicència o norma que els empara i Ocupació de la Via Pública, en cas de ser necessari.
Tipus de càrrega, pes dels vehicles i breu descripció de les activitats a realitzar.

C/ Sant Llorenç, 6 – Tel. 965 53 71 00 – extensió 1048 e-mail mobilitat@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

MUDANCES
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
El titular d’un vehicle destinat al trasllat de mobles i utensilis dins de la zona per als
vianants.
QUÈ POT FER?
Circular per la zona de prioritat per als vianants amb vehicles autoritzats per l’itinerari
indicat.
Realitzar els treballs de càrrega i descàrrega enfront de l’immoble de destinació.
Estar dins de la zona de prioritat per als vianants durant els dies sol·licitats en el permís.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’APORTAR?
Per a obtenir aquesta autorització haurà d’acompanyar a la sol·licitud:

•
•
•
•
•

Una fotocòpia del permís de circulació del vehicle / dels vehicles per als quals se sol·licita
l’autorització.
El rebut pagat de l’IAE de l’últim exercici o certificat d’Hisenda d’estar d’alta en l’IAE, en cas
d’estar-ne exempt del pagament.
Dia(es), hores d’accés i lloc de destinació.
Ocupació de la Via Pública, en cas de ser necessari.
Tipus de càrrega, pes dels vehicles i breu descripció de les activitats a realitzar.
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PROVEÏDORS DE COMERCIANTS
QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
Els proveïdors de comerciants hauran de sol·licitar el permís permanent de “Càrrega i
descàrrega i repartiment a domicili”.
QUÈ HI POT FER?
Circular per la zona de prioritat per als vianants amb el vehicle autoritzat dins de l’horari
establit i estacionar a les zones indicades, però la seua estada dins de la zona per als
vianants no podrà ser superior a 30 minuts.

Aquesta autorització, amb 2 anys de vigència, els permet accedir a realitzar les faenes de
subministrament en l’horari següent:

•

Dilluns a divendres, de 8.30 a 10.30 h i de 19.30 a 20.30 h.

•

Dissabtes, de 8.30 a 10.30 h.

COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

1. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)
2. Presentant l’imprés de sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.

OFICIS (fontaners, fusters, electricistes...) QUE OFEREIXEN ELS SEUS
SERVEIS DINS DE LA ZONA PER ALS VIANANTS:

QUI POT DONAR-SE D’ALTA?
Els oficis que hagen de treballar en un punt de la zona per als vianants hauran de
justificar la seua entrada en l’àrea delimitada presentant la documentació necessària per
al permís d’accés puntual d’“Obres”. En cas de tractar-se d’una reparació d’urgència que
no permeta la petició anticipada de l’autorització, es podrà sol·licitar un permís de
“Prestació de serveis tècnics d’urgència” fins a 48 h laborables després de l’accés. Per a
agilitzar la tramitació dels permisos, es podran sol·licitar les autoritzacions a través del
web municipal sense necessitat de personar-se a l’Ajuntament.
QUÈ HI POT FER?
OBRES
En el cas del permís d’“Obres”, podrà circular per a realitzar les labors de càrrega i
descàrrega amb el vehicle autoritzat dins de l’horari establit per l’itinerari indicat, i la seua
estada dins de la zona per als vianants no podrà ser superior a 30 minuts. En cas que siga
necessari sol·licitar l’Ocupació de Via Pública, es permetrà l’accés per la durada total de
l’autorització.
Permet accedir a realitzar els treballs de subministrament de materials en l’horari
següent:
•
•

Dilluns a divendres, de 8.30 a 10.30 h i de 19.30 a 20.30 h.
Dissabtes, de 8.30 a 10.30 h.

PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS D’URGÈNCIA
En el cas del permís de “Prestació de serveis tècnics d’urgència”, podrà accedir a la zona
de prioritat per als vianants sense la petició prèvia de l’autorització, però la seua estada
dins de la zona per als vianants no podrà ser superior a 45 minuts.
En un termini MÀXIM de 48 hores laborables s’haurà de justificar l’accés sol·licitant
l’autorització i presentant la documentació que acredite el motiu de l’entrada a la zona per
als vianants amb caràcter d’URGÈNCIA.
COM POT SOL·LICITAR EL PERMÍS?

3. En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (https://sedeelectronica.alcoi.org)

1.

Presentant l’imprés de sol·licitud emplenat al Registre General de l’Ajuntament. La
sol·licitud ja està disponible en el web municipal o en la Consergeria situada en el vestíbul
de l'Ajuntament. Per a la presentació en Registre cal sol·licitar cita prèvia en el web
municipal, en l'apartat Inspecció General de Serveis / Gestió: Permisos conversió en zona
de vianants.

