
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

SOL·L1CITUO O'AUTORITZACIÓ O'ACCÉS AL CENTRE HISTORIC
PROPIETARIS/RESIOENTS

SOL·LlCITANT:

I_N_O_M_IC_O_G_N_O_M_S_: I DNI/NI E/PASSAPORT

REPRESENT ANT:

I_N_O_M_I_C_O_G_N_O_M_S_: 1 DNI/NIE/PASSAPORT

NOTIFICACIÓ·
Adreca:

Codi Postal: I Teléfon/s:
Adreca de correu electrónic:

Emplene aquest apartat només si desitja el MITJÁ ELECTRÓNIC com a canal preferent a I'efecte de notificacions. En
aquest cas la notificació se li enviara a la bústia de notificacions de la Seu electr6nica www.ayuntamientovillajoyosa.es;
per a aix6, cal que dispose de DNI electrónic o certificat digital.

o DONE EL MEU CONSENTIMENT a l'Ajuntament de la Vila Joiosa a enviar-me NOTIFICACIONS
ELECTRONIQUES com a canal preferent de comunicació, intercanvi de documentació i notificació amb pie valor fefaent
i provatori de tots els actes administratius que m'afecten en relació amb aquesta sol, licitud, previ avis mitiancant
missatge al'adreca de correu electr6nic especificada com a mitjá de contacte.

EXPOSA:

Que complint amb els requisits exigits en I'article 4 de l'Ordenanca reguladora de les zones d'accés
restringit al centre historie de la Vila Joiosa (publicada en el BOP d'Alacant núm. 227, del 28/11/2018

Com a usuari:

D PROPIETARio GRUP 1: titulars o membres de la unitat familiar, titular de propietat
-Annex 1- i que no es trobe cedit el seu ús o arrendament

D RESIDENT. GRUP 2: titulars o membres de la unitat familiar, arrendament -Annex I

D MOBILlTAT REDU"iDAlDEPENDENCIA. GRUP 3: titulars o membres de la unitat familiar, usuaris del
GRUP 1 i GRUP 2

SOL·LlCITA:

o EXPEDICIÓ O RENOVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ D'ACCÉS AL CENTRE HISTORIC

I MATRIcULA:
L- _

I MATRICULA
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AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR EN TOTS ELS CASOS:

D 1. DNI/NIE/PASSAPORT del a SOL·LlCITANT i, si s'escau, dela REPRESENTANT

D 2. Permís circulació del vehicle

D 3. Impost de circulació del vehicle

D 4. Asseguranc;a mínima obligatoria del vehicle

D 5. Inspecció técnica del vehicle

Usuaris del Grup 1:

D A. Escriptura de propietat amb el nom delapersona propietaria vinculada a la referéncia cadastral de la
propietat

D B. Si s'escau, empadronament familiar

Usuaris del Grup 2:

D C. Contracte d'arrendament de la propietat o de cessió d'ús, contractes de subministrament o
empadronament

D D. En cas de garatge o places de garatge, haurá d'acreditar-se, amb I'autorització de gual, amb número
de placa __

D E. Si s'escau, empadronament familiar

Usuaris del Grup 3 (a més de la documentació del grup 1 o 2, segons corres ponga):

D F. Mobilitat redurda: targeta acreditativa de persona amb mobilitat redutda.

D G. Persones dependents:

D DNI de familiars o persones vinculades

D Permís de circulació del vehicle, o vehicles, deis familiars o persones vinculades

D Informe médic que acredite la situació de dependéncia o, si s'escau, informe o resolució
expedida per órqan competent.

La Vila Joiosa, de de 20

Signatura:

Les dades de carácter personal contingudes en I'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest órgan administratiu, com a titular
responsable del fitxer, en l'ús de les funcions própies que té atribuídes i en l'árnbit de les seues competéncies. Així mateix, se I'informa de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificaci6, cancel-lació i oposici6, tot aixó de conformitat amb el que disposa I'art. 5 de la Llei orqánica 15/1999, de protecció de
dades de carácter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99)
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IAJUNTAMENT DELAVILAJOIOSA
Ordenanca reguladora de les zones d'aeeés restringit al centre historie de la Vila Joiosa

(BOP núm. 227 del 28/11/2018)

Text íntegreen www.villajoyosa.com/Ordenanzas

* TEMPS D'ACCÉS: el temps máxlrn permés per a romandre en una zona d'accés restringit és de 30 minuts

* Per cada usuari es podrá vincular més d'un vehicle, amb un rnáxirn de 2, pero només es podrá accedir amb un sol
vehicle alhora al centre hist6ric, a excepció de cotxera per a canvi de vehicle.

GRUP 1. PROPIETARIS
Titulars o membres de la unitat familiar titular d'alguna propietat que es trobe en una deis carrers pertanyents a la zona
d'accés restringit delimitada en l'Annex I de la present Ordenanca i no es trobe cedit el seu ús o arrendada.
La vigencia d'aquestes autoritzacions sera de 5 anys. A aquest efecte, l'Ajuntament realitzará les comprovacions
oportunes.
GRUP 2. RESIDENTS .
Titulars o membres de la unitat familiar del titular d'un contracte d'arrendament o cessió d'ús d'alguna propietat situada
en la zona d'accés restringit.
La vigencia d'aquestes autoritzacions sera de 5 anys. A aquest efecte, l'Ajuntament realitzará les comprovacions
oportunes.
GRUP 3. MOBILlTAT REDu"iDA-DEPENDENCIA
Titulars o membres de la unitat familiar del titular d'alguna propietat situada en la zona d'accés restringit, que
complisquen les condicions del grup 1 o grup 2 i que a més tinguen:
A) Mobilitat redurda, tindran el mateix dret que els del grup 1 i grup 2 per a circular pels carrers inclosos dins les zones
d'accés restringit amb un plus de 30 minuts addicionals.
B) Dependents (malaltia, edat avancada, resolució de dependencia ...), que necessiten d'atenció familiar adequada;
s'autoritza I'accés als vehicles deis familiars en les mateixes condicions que les indicades per als residents. Tindran el
mateix dret que els del grup 1 i grup 2 per a circular pels carrers inclosos dins de les zones d'accés restringit amb un
plus de 30 minuts addicionals.
La vigencia d'aquestes autoritzacions sera de 5 anys. A aquest efecte, l'Ajuntament realitzará les comprovacions
oportunes.
Article 9. Facultats de I'administració
1. Els serveis de la regidoria competent en la regulació de tránsít podran comprovar d'ofici el compliment deis requisits
exigits per a I'atorgament de les autoritzacions i podran per a aixó requerir la presentació de la documentació que
considere convenient, així com, si s'escau, procedir a la consulta deis fitxers municipals corresponents.
Les autoritzacions podran ser revocades per l'Administració concedent en qualsevol moment per raons d'interés públic,
quan resulten incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, impedisquen la seua utilització
per a activitats de major interés públic o menyscaben I'ús general.
2. Les autoritzacions quedaran sense efecte si s'incompleixen les condicions a les quals estigueren subjectes i hauran
de ser revocades quan desapareguen les circurnstancies que van motivar el seu atorgament o en sobrevingueren unes
altres, que d'haver existit haurien justificat la seu a denegació. En els casos esmentats la persona titular de I'autorització
no tindrá dret a cap indemnització.
3. Per part deis serveis municipals ilo la Policia Local podrá ser retirat o anul-lat de
manera cautelar qualsevol distintiu acreditatiu que siga utilitzat per un vehicle diferent al permés o presente signes
evidents d'haver sigut manipulat.
Article 11. Responsabilitat de la persona beneficiaria
Les persones propietáries deis vehicles als quals se'ls atorgue el distintiu acreditatiu seran responsables d'aquest i
hauran de portar la matrícula davantera en perfectes condicions. En el cas que es prodursca un canvi en el domicili o en
el vehicle, tindran I'obligació de comunicar-lo en un termini rnáxirn de 10 dies hábils, per atorgar una nova autorització
corresponent al nou domicili o vehicle, sempre que es complisquen les circumstáncies establides en aquesta
Ordenanca. Igualment, i a I'efecte d'actualitzar la base de dades del sistema de control, haurá de comunicar les baixes
definitives deis vehicles que tingueren autoritzats quan aquests siguen donats de baixa en la Direcció General de Tránsit
per no ser aptes per a la circulació.
En cas de robatori de targetes, la interessada haurá de presentar, juntament amb la sol· licitud, una fotocopia de la
denúncia corresponent en un termini rnáxirn de deu dies hábils.
En els supósits de pérdua o deterioració de la targeta, per a I'obtenció d'una nova haurá d'abonar I'import d'aquesta. En
cas de pérdua, haurá d'aportar declaració jurada d'aquesta circurnstáncia. En cas de deterioració, haurá de fer
lIiurament de la targeta deteriorada.
Annex 1. Zones d'accés restringit
1. LOCALlTZACIÓ DELS PUNTS DE CONTROL D'ACCESSOS
Els punts de control d'accessos a la zona d'accés restringit són els següents:
• Pujada a plazaCastelar: entrada i eixida
• Confluencia CI Arsenal - CI Sant Telm: només eixida
• Confluencia Av. Dr. Esquerdo - Passeig Sant Pere: només entrada
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III__A_J_U_NT_A_M_E_N_T_DE_L_A_V_IL_A_JO_I_O_SA _
2. RELACIÓ DE CARRERS INCLOSOS EN LA ZONA D'ACCÉS RESTRINGIT

La relació de carrers inclosos en la zona d'accés restringit és la següent:

CI Major
CI Fray Posidonio Mayor
Travessia Fray Posidonio Mayor
PI. Castelar
PI. de l'Església
CI Maria Amada
C/Pou
CI Bigueta
CI Arxius
CI Traveseret
CI Vallet
CI Sant Benet

3. RECORREGUTS D'ENTRADA I EIXIDA

.'.

.' ,
r.,

CI Trinitat
CI Coste reta
CI Pal
CI Santa Marta
CI San José
CI Sant Cristóbal
CI Sant Pere
CI Sant Telm
Tram CI Arsenal a CI Sant Pere (placa Sant
Pere)
Tram de CI Arsenal a CI Sant Telm
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