
    COM EMPLENAR EL FORMULARI DEL TRÀMIT?

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

• Persona física:

En accedir al tràmit apareix marcada per defecte l’opció de “Persona física” i es mostren
les caselles per a introduir el número d'identificació. Haurà d'escriure el número en la
primera casella i la lletra en la segona, tal com es mostra en la imatge inferior.

• Persona jurídica:

Quan seleccionem l'opció de persona jurídica, apareix com a document identificatiu el CIF i
la Raó Social.

ADREÇA POSTAL

En el cas dels camps:  país, província, municipi i carrer, s'escriuran les 2 primeres lletres de la
dada que s’ha d’introduir i es farà clic fora del camp. Aquesta acció mostrarà un desplegable en el
qual podrem seleccionar l'opció que volem sol·licitar. 
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Els camps codi postal i número (del carrer) són camps lliures, no és necessari fer la selecció des
del desplegable.

Els camps en blau es deixaran en blanc.

Si el municipi és diferent a Alcoi, el camp carrer també admet qualsevol adreça, no se selecciona
per mitjà d’un desplegable.

DADES PARTICULARS

En aquest apartat se seleccionarà el tipus de permís que se sol·licita en el desplegable. 

A continuació, seleccionarem el carrer i el número del domicili, en cas que se sol·licite permís de
resident, resident amb mobilitat reduïda o garatge. En els altres casos, s’ha de mantindre l'opció
que ve per defecte “Sense especificar”.
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Finalment,  s'introduirà  la  matrícula  de  la  qual  es  vol  obtindre  l'autorització  amb  els  dígits
numèrics i les lletres sense separacions ni guions.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR

S'adjuntaran  els  documents  que  corresponguen  a  cada  classe  de  sol·licitud  (es  detalla  la
informació de cada permís en l'arxiu d'«Instruccions obtenció permís»). 

FINALITZAR EL TRÀMIT

Per a concloure el tràmit, s'hauran de marcar les caselles de control de presència humana i de
tractament de dades. 
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