
[G-392/2022]

Sol·licitud de la targeta d’ACIRE de Petra, per al/s vehicle/s següents: (Indicau-ne la matrícula o les matricules corresponent/s)

Dades de la persona sol·licitant:

Nom i llinatges:                                                                                                                                                    

Document d’identificació:                                                                

Adreça:                                                                                                                                                                 

CP / Localitat:                                        /                                                                                                              

Província:                                                                             

Telèfon/s de contacte:                                                                                                                                         

Correu electrònic:                                                                                                                                               

Sol·licit la targeta d’ACIRE que habilita per a la circulació per la zona afectada corresponent als carrers del Barracar Alt, del

Carrer de l'Hospital amb el carrer Sol i altres que en el futur es puguin decidir com ACIRE, per al/s vehicle/s amb matrícula

abans esmentada i pel motiu que s’indica a continuació: (Assenyaleu a) b) c) o d), segons correspongui)

a) Per als vehicles els propietaris dels quals resideixin i es trobin empadronats a l'àrea de circulació restringida de què es tracti i

estiguin al corrent en el pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica del municipi de Petra.

b) Per als vehicles de persones que col·laborin, per motius socials, amb els residents d'aquestes zones;  i  acreditin aquesta

col·laboració mitjançant contracte, declaració responsable de la persona beneficiaria o altre justificant similar.

c) Per als vehicles que s'estacionin o aparquin a cotxeres,  garatges o espais particulars a l'aire lliure, situats a l'interior de

l'ACIRE.

d)  Per  als  vehicles  els  propietaris  dels  quals  siguin  titulars  d'establiments  comercials,  locals  industrials  o  despatxos

professionals, situats a l'interior de l'ACIRE.

Documentació adjunta: (Assenyaleu a) b) c) o d), segons correspongui)

a) En el supòsit de l'apartat a) anterior:

Certificat d'empadronament del titular del vehicle i còpia del rebut de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Amb la selecció d’aquesta casella, us autoritz per a la consulta i obtenció del certificat d’empadronament i de la còpia del

rebut de l’IVTM.

b) En el supòsit de l'apartat b) còpia del document que ho acrediti.

c) En el supòsit de l'apartat c) anterior:

Acreditació que es disposa del corresponent espai i la titularitat del local o aparcament.

Amb la selecció d’aquesta casella, us autoritz per a la consulta i obtenció, si s’escau, del certificat de titularitat de l’OVC.

Condició d'arrendatari d'aquest

Autorització per al seu ús.

d) En el supòsit de l'apartat d): llicència d'obertura i funcionament de l'activitat econòmica (o si escau: comunicació prèvia o

declaració responsable) i corresponent alta a l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l'establiment, local o despatx.

Petra,                       de/d’                                                                       de 2023.

(Signatura).

Sr.Batle/President de l’Ajuntament de Petra.


