SOL·LICITUD D’ACCÉS RODAT
PUNTUAL A LA 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

Província

Telèfon

C.P.

Adreça electrònica

Desitge que se’m notifique per:

Correu postal

Mitjans electrònics

4. Vehícles per als quals se sol·licita l’ACCÉS a zona per las vianants
Núm

MATRÍCULA

MARCA

MODEL

1
2
3
5. Motiu de la sol·licitud

Cal indicar la data de l’accés i d’eixida i el lloc de destinació

Allotjament/Garatge allotjament
Celebracions
Serveis tècnics d’urgència
Obres
Mudances
6. Observacions
Si és necessari, incloga informació addicional en el requadre:
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SOL·LICITUD D’ACCÉS RODAT
PUNTUAL A LA ZONA PER ALS VIANANTS
SOL·LICITE: Que amb l’admissió del present escrit, se’m notifique amb les condicions de 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 que cal aportar:
•
Garatges d’establiments d’allotjaments:
- L’establiment ha d’enviar prèviament a l’accés una llista de vehicles amb les matrícules, i data
d’entrada i eixida dels vehicles.
•
Celebracions:
- El lloc de la celebració, la data de l’esdeveniment i la documentació comprensiva del motiu que
justifique l’accés.
•
Serveis Tècnics d’Urgència:
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle o vehicles per als quals se sol·licita l’autorització.
- Rebut de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’últim exercici o certificat d’Hisenda d’estar
d’alta en l’IAE.
- Lloc, dia i hora en què s’ha realitzat la reparació d’urgència.
- Documentació que acredite la realització del treball (factura, albarà...).
•
Obres:
- Permís de circulació del vehicle o vehicles per als quals se sol·licita l’autorització.
- Rebut de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’últim exercici o certificat d’Hisenda d’estar
d’alta en l’IAE.
- Llicència urbanística o justificant de sol·licitud per Declaració responsable.
- Lloc i dia en què està previst realitzar les obres.
- Tipus de càrrega, pes dels vehicles i breu descripció de les activitats a realitzar.
•
Mudances:
- 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/dies, 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.
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 seues
competències i per a les finalitats específiques per a les quals han estat facilitats pels interessats (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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