Imprimir formulari

Comunicació prèvia per accedir a l’Illa de Vianants
Sol·licitant
Nom empresa / institució:

DNI o NIF:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Adreça electrònica:

DNI o NIF:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Representant
Nom i cognoms:

EXPOSA: Que disposa de permís per accedir a la zona delimitada com a Illa de vianants i que
ha canviat de vehicle.
DECLARA:
Acceptar les condicions d’accés a l’Illa de Vianants

3754.01 – OIAC – Ajuntament de Lloret de Mar

Que el nou vehicle està al corrent de pagament de les taxes municipals
ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
Fotocòpia del permís de circulació del vehicle nou

SOL·LICITA: Per aquest motiu sol·licito donar de baixa el vehicle anterior i donar d’alta el nou
vehicle amb les matrícules següents:

Matrícula vehicle que es vol donar de baixa
Matrícula del vehicle que es vol donar d’alta

ALCALDIA DE LLORET DE MAR
de l’Ajuntament de Lloret de Mar
Plaça de la Vila 1, 17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 18 00 – Fax 972 36 01 15
oiac@lloret.org – www.lloret.org

Lloret de Mar,

de/ d’

de

Signatura

Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades
facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat.
En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’Oficina d’informació i
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

CONDICIONS D’ACCÉS A LA L’ILLA DE VIANANTS:_______________
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tots els vehicles, inclosos els de càrrega i descàrrega, tenen accés a l’Illa de Vianants
durant l’horari de 6 a 10 h i de 15 a 17 h els set dies de la setmana.
Fora d’aquest horari, l’entrada només serà per a vehicles que s’ajustin a les condicions
particulars, o excepcionalment i amb motiu justificat, sollicitant l’accés a través de la
interfonia a peu de cada entrada als operadors del Centre de Control de Trànsit.
De forma genèrica, els vehicles que s’ajustin a les particularitats establertes accediran a
la zona restringida a través de la identificació de la seva matrícula, o comandament a
distància en el cas de pilones ja existents.
La sortida serà per simple detecció de presència i no requerirà identificació.
Es delimitaran subzones dins l’àmbit demanat per tots els accessos, amb l’objectiu que
els vehicles que requereixin l’aplicació de condicions particulars accedeixin únicament a
l’àmbit de la subzona per la qual requereixen entrada i sortida.
La circulació de qualsevol vehicle es farà prenent totes les precaucions necessàries, amb
la deguda prudència i respecte pels vianants.
No estarà permesa la circulació a aquells vehicles comercials o industrials que superin la
MMA estipulada segons l’article 4.7, paràgraf segon, de l’Ordenança municipal de
circulació de Lloret de Mar, i qualsevol article posterior que ho reculli en futures revisions
de l’ordenança en qüestió.
Romandrà prohibit l’estacionament de vehicles a l’Illa de Vianants d’acord amb allò
establert a l’article 5 de l’Ordenança municipal de circulació.
Els incompliments de les normes generals i particulars comportaran les sancions
especificades a l’Ordenança de la circulació i/o via pública de Lloret de Mar.

Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades
facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat.
En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’Oficina d’informació i
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

