ILLA DE VIANANTS: CONDICIONS D’ACCÉS

La conformació de l’illa de vianants comporta l’activació del sistema de pilones
automàtiques pel control i la gestió dels accessos. Els vehicles autoritzats accedeixen
a la zona restringida a través de la identificació de la matrícula. Quant als punts de
sortida, les pilones s’accionen baixant automàticament quan detecten la presència
d’un vehicle. Així mateix, cada punt d’accés compta amb un intèrfon associat amb
connexió directa amb el Centre de Control en cas que l’usuari hagi de comunicar
possibles incidències, peticions d’accés d’emergència o circumstàncies excepcionals.
La sol·licitud d’accés i la documentació requerida, s’ha de presentar a l’Oficina
d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) situada a la planta baixa de
l’Ajuntament.
Les condicions fixades per a l’atorgament d’autoritzacions tenen en compte:
a) Comunicació prèvia
a.1) Beneficiaris que sol·licitin l’accés a l’illa de vianants per a vehicles de
residents que disposen de guals a la zona. S’hauran d’aportar les fotocòpies de la
següent documentació:
•
•
•
•

DNI del sol·licitant i titular del vehicle
Permís de circulació del vehicle
Referència cadastral de l’aparcament. En el cas dels no propietaris, el contracte
de lloguer o l’autorització del propietari
Justificant vigent del pagament de la taxa anual de gual

a.2) Beneficiaris d’una comunitat de propietaris que a través del seu
administrador presentin la comunicació d’accés a l’illa de vianants, per a
vehicles que disposen d’un aparcament comunitari a la zona, amb placa de
gual. S’hauran d’aportar les fotocòpies de la següent documentació:
•
•
•
•

Còpia de l’acord de la junta de propietaris de la comunitat, en què s’autoritzi
l’administrador a presentar a l’Ajuntament la relació de vehicles usuaris de
l’aparcament comunitari
DNI del titular i permís de circulació del vehicle
Referència cadastral de l’aparcament. En el cas dels no propietaris, el contracte
de lloguer o l’autorització del propietari
Justificant vigent del pagament de la taxa anual de gual

Per a l’exercici del dret d’accés caldrà efectuar la comunicació prèvia a l’Ajuntament
aportant tota la documentació esmentada. Qualsevol incompliment dels requisits
assenyalats determinarà la impossibilitat de l’exercici del dret d’accés que es
denegarà mitjançant el Decret d’Alcaldia.

b) Autorització municipal
Accés especial per als vehicles que no disposen d’aparcament a la zona, però
en poden justificar una necessitat d’accés especial. Hauran de fer la sol·licitud per a
l’autorització d’accés puntual per hores i/o dies concrets, segons s’exposa a
continuació:
b.1) Familiars d’una persona d’edat avançada i/o mobilitat reduïda que visqui
en un habitatge de la zona al qual necessàriament s’hi hagi d’accedir per aquest accés
restringit. S’hauran de presentar les fotocòpies de:
•
•

DNI i permís de circulació del vehicle del sol·licitant
DNI i informe de l’empadronament i justificant mèdic de la persona d’edat
avançada i/o amb mobilitat reduïda

b.2) Persones amb mobilitat reduïda que disposin d’una targeta especial
d’aparcament per a vehicles de persones amb disminució. Podran sol·licitar una
autorització temporal condicionada a la validesa de la targeta especial i per a un únic
vehicle. S’hauran de presentar les fotocòpies de:
•
•
•

DNI i permís de circulació del vehicle del sol·licitant
Informe d’empadronament
Targeta especial justificativa de la mobilitat reduïda

b.3) Persones propietàries o arrendatàries d’un local comercial que
requereixin l’entrada excepcionalment per motius justificats. S’hauran de presentar
les fotocòpies de:
•
•
•
•

DNI del propietari o de l’arrendatari del local
Documents acreditatius de la propietat o de l’arrendament
Permís de circulació del vehicle
Document acreditatiu de la legalitat del local des del punt de vista ambiental

b.4) Tasques de càrrega i descàrrega. Els vehicles autoritzats per a càrrega i
descàrrega no podran entrar a l’illa de vianants fora de l’horari establert per a la
gestió de la càrrega i la descàrrega. Si s’hi ha d’accedir fora de l’horari establert,
caldrà sol·licitar una autorització puntual i justificada. S’hauran de presentar les
fotocòpies de:
•
•
•

Instància en què es justifiqui la petició
DNI del sol·licitant, titular del vehicle
Permís de circulació del vehicle

b.5) Empreses que disposin de llicència d’obra i requereixin l’accés a l’obra a través
d’aquesta entrada. S’hauran de presentar les fotocòpies de:
•
•
•

DNI del sol·licitant, titular del vehicle
Permís de circulació del vehicle
Llicència d’obres vigent

b.6) Les altres circumstàncies ocasionals que no estiguin previstes en cap de les
anteriorment descrites s’hauran de justificar. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer amb
una antelació de 48 hores a la necessitat d’accés; i en cas que no es pugui preveure,
es disposarà de 48 hores per presentar una justificació.
b.7) Accés especial a l’illa de vianants. Les peticions de les persones que no
compleixin cap dels requisits establerts en els punts anteriors seran valorades per la
Comissió de Vialitat.
Per a més informació, cal posar-se en contacte amb la Secció de Mobilitat d’aquest
Ajuntament al telèfon 972 361 823.
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