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 Atenció al Ciutadà / 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
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 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 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 Atenció al Ciutadà / 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.
El certificat de discapacitat o certificat mèdic que acredite una situació de mobilitat
reduïda temporal.
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•

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 Atenció al Ciutadà / 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 Atenció al Ciutadà / 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 Atenció al Ciutadà / 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 Atenció al Ciutadà / 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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