SOL·LICITUD D'ACCÉS RODAT
PERMANENT A ZONA PER ALS VIANANTS
1. Dades de la persona sol·licitant
NIF/CIF
Cognom 1

Cognom 2

Nom o Raó Social
2. Dades del representant
NIF/CIF

Cognom 1

Cognom 2

Nom o Raó Social
3. Adreça a l’efecte de notificació
Adreça completa
Població

Provincia

Telèfon

C.P.

Adreça electrònica

Desitge que se’m notifique per:

Correu postal

Mitjans electrònics

4. Vehícles per als quals se sol·licita l'ALTA d'accés a zona per als vianants
Núm MATRÍCULA

MARCA

MODEL

1
2

5- Vehicles per als quals se sol·licita la BAIXA d'accés a zona per als vianants
Núm

MATRÍCULA

MARCA

MODEL

1
2

6.-Motiu de la sol·licitud
Resident, adreça de residència
Resident amb mobilitat reduïda, adreça
Usuari de garatges, adreça del garatge
Càrrega i descàrrega/ Repartiment a domicili
Repartiment de menjar a domicili
Repartiment a farmàcies
7.-Observacions
Si és necessari incloga informació addicional en el requadre:
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SOL·LICITUD D'ACCÉS RODAT
PERMANENT A ZONA PER ALS VIANANTS

SOL·LICITE: Que amb l’admissió del present escrit, es dicte resolució per la qual es declare l’autorització
d’accés a la zona per als vianants.
La persona sol·licitant declara que les dades expressades són certes, per la qual cosa es fa responsable de les
inexactituds o errors que continguen.
Documentació aportada:
Permís de circulació de cadascun dels vehicles (per a tots els permisos).
DNI del propietari per al qual se sol·licita l'autorització (per a residents, residents amb mobilitat reduïda i
usuaris de garatges).
Documentació que acredite la efectiva residència en zona per a vianants: contracte de lloguer (per a
residents i residents amb mobilitat reduïda en règim de lloguer).
Certificat de discapacitat o certificat mèdic que acredite la mobilitat reduïda temporal (per a residents amb
mobilitat reduïda).
Fotocòpia del pagament del rebut d'IBI actualitzat del garatge, quan siga propietari, o del títol que li
confereix el dret d'ús. (per a usuaris de garatges).
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 (per a usuaris de garatges).
Certificat d'alta en l'IAE o rebut de l'últim exercici de l'IAE. (Si és càrrega i descàrrega/ repartiment a
domicili/ repartiment de menjar a domicili/ repartiment a farmàcies).

Alcoi, a
Signatura de la persona sol·licitant/representant

Les dades de caràcter personal contingudes en aquests impresos podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per
aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de
les seves competències i per a les finalitats específiques per als quals han estat facilitats per les persones interessades (art. 6
del reglament 2016/679 UE). Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i següents del reglament citat i concordants de la Llei
orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
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