REGISTRE GENERAL D’ENTRADA:
Núm.
Data

SOL·LICITUD DE TARGETA DE ZONA ACIRE
Sol·licitant
Nom i llinatges

NIF

Domicili
Representant
Nom i llinatges

NIF

Dades per a notificacions
Titular de l’adreça
Adreça
Municipi

CP

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Fax

Marca

Model

Adreça electrònica
Dades que han de figurar a la targeta
Matrícula
Conductor/a
NIF del conductor/a
Zona ACIRE (1)

Any de vigència

□ Zona 1

□ Zona 2

□ Zona 3

□ Zona 4

Targeta ACIRE que es demana i documentació que es presenta (2)

□ Targeta ACIRE blava:
□ Targeta ACIRE verda:

□ Fotocòpia i original del DNI
□ Permís de circulació
□ Certificat de residència
□ Darrer rebut de l’IBI de l’immoble
□ Permís de conduir
□ Acreditació de disposar de la reserva d’espai (gual) corresponent i de la titularitat del local,
espai, condició d’arrendatari o autorització per usar-lo

□ Targeta ACIRE vermella:

□ Permís de circulació que s’ha de correspondre amb el nom de la persona sol·licitant
□ Acreditació d’estar al corrent del darrer rebut de l’IBI
□ Títol habilitant de l’activitat econòmica
□ Permís de circulació
□ Alta en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’establiment, local o despatx
□ Darrer rebut de l’IBI de l’immoble

EXPÒS:
Que som titular del vehicle esmentat més amunt.
Per això,
DEMAN:
Que, després d’haver pagat la taxa per expedició de documents, se m’expedeixi la targeta que sol·licit d’acord amb les dades
consignades en els apartats anteriors.
Artà, ........... d ....................................... de 20.........
(Signatura)

AJUNTAMENT D’ARTÀ
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de
l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat.

INFORMACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD DE TARGETA DE ZONA ACIRE
DESCRIPCIÓ
Sol·licitud per obtenir la targeta per circular i/o estacionar a alguna de les zones ACIRE (àrea de circulació restringida).
TRAMITACIÓ
Qui la pot demanar?
Les persones físiques i jurídiques interessades en obtenir aquesta autorització.
Com es pot demanar?
S’ha de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació corresponent a l’OAC de Can Solivelles o a l’Oficina
Municipal de la Colònia de Sant Pere.
Quins requisits s’han d’acomplir?
Els establerts a l’Ordenança municipal de circulació i en la normativa vigent que sigui aplicable.
Departament responsable de la tramitació
Policia Local
Òrgan competent per resoldre
Batlia de l’Ajuntament d’Artà
Termini màxim per resoldre
3 mesos
Termini màxim per notificar la resolució
10 dies
Silenci administratiu
Negatiu
Observacions
(1) Zones ACIRE:
- Zona 1: carrers Nou i de Na Batlessa, i el tram del c/ d’Antoni Blanes Joan existent entre ambdós carrers
- Zona 2: pl. del Conqueridor
- Zona 3: carrers de Pep Not i del Mestral, i el tram del c/ de Ciutat existent entre ambdós carrers
- Zona 4: tram del c/ de Ciutat comprès entre el creuer amb el c/ de Josep Melià i Pericàs i el c/ de Santa Catalina
(2) Targetes ACIRE:
- Blava: per a vehicles els propietaris dels quals resideixen i estan empadronats en una àrea de circulació
restringida.
- Verda: vehicles que estacionin o aparquin a les cotxeries o espais particulars situats a l’interior de l’ACIRE.
- Vermella: per vehicles els propietaris dels quals són titulars d’establiments comercials, locals industrials o
despatxos professionals, situats a l’interior de l’ACIRE.
Es pot tramitar per finestreta única de la directiva de serveis?
No
Esgota la via administrativa?
No
NORMATIVA
- Ordenança municipal de circulació
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària (LSV)
- Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
IMPRESOS
Sol·licitud de targeta ACIRE
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Matèries relacionades
Mobilitat
OAC Can Solivelles
C/ de la Rosa, 5
Tel. 971 829 595
Fax 971 835 037

Policia
Pl. del Pes dels Porcs, s/n (Artà)
Tel. 971 835 410
Edifici Municipal de la Colònia de Sant Pere
Pl. de la Bassa d’en Fasol, s/n
Tel. 971 589 297
Fax 971 589 297

