ANNEX II
AUTORITZACIÓ PER ACCEDIR A L'ILLA DE VIANANTS DEL NUCLI ANTIC
SOL·LICITO
Se´m concedeixi autorització per accedir amb vehicle a l'illa de vianants del Nucli Antic,
en relació amb les dades següents:
Temporalitat de la sol.licitud
a) Permanent
Si és temporal (p.ex. per execució d'obres), cal indicar el període que se sol.licita
b) Temporal
Data d´inici (sol·licitud temporal) (format XX/XX/XXXX)
Data final
(sol·licitud temporal) (format XX/XX/XXXX)
c) Accés imprevist

(acreditació abans de 72 hores)

Situació de la persona sol.licitant
Persona resident empadronada a la zona restringida
titular d´habitatge
arrendatària d´habitatge (o autorització)
titular de garatge
arrendatària de garatge (o autorització)
Persona no resident a la zona restringida
comerciant
titular d´un garatge
arrendatària d´un garatge
usuària d´un garatge (justificar-ho degudament)
persona amb mobilitat reduïda (cal justificar-ho)
persona usuària de l'aigua de la plaça de les Fonts
serveis religiosos i escoles dins l´àmbit d´actuació
persona amb alguna malaltia (cal justificar-ho)
servei públic
altres situacions: paqueteria, serveis a domicili (*)
(*) pels motius següents:

Adreça de l´habitatge o garatge de referència

Referència cadastral (20 dígits) de l´habitatge o garatge de referència

Titular del vehicle 1

Matrícula del vehicle

Titular del vehicle 2

Matrícula del vehicle

Titular del vehicle 3

Matrícula del vehicle

Dades a indicar en el cas de canvi de vehicle
Matrícula antiga
Matrícula nova

Observacions

Data i signatura

Olesa de Montserrat,

de

2021

DOCUMENTACIÓ
* DNI/NIE/Passaport de la persona titular
* Permís de circulació del vehicle, o bé
* Certificat de l´empresa titular del vehicle que autoritza la persona interessada com a
conductora habitual o primera conductora del vehicle
* En el cas que la titularitat de l’habitatge no sigui de la persona sol·licitant, autorització de la
persona o empresa propietària de l’habitatge
* En el cas de vehicles no censats a Olesa de Montserrat, darrer rebut pagat de l’impost
de vehicles de tracció mecànica
En el cas de persones residents o llogateres d´una plaça de garatge a la zona:
* Contracte de lloguer de l´habitatge, en el cas que no sigui de propietat, o
autorització de la persona propietària
* Contracte de lloguer o autorització de la persona propietària, en el cas que la persona
sol·licitant sigui la persona llogatera d´un garatge i no resideixi a la zona de circulació
restringida
En el cas de persones amb alguna malaltia o amb mobilitat reduïda que hagin
d'accedir a la zona restringida, tant si són residents com si en fan un ús habitual
* Certificat mèdic
* Certificat del reconeixement de discapacitat de la persona que al·lega aquesta situació
Altra documentació (indicar quina)

