
 
Passi a: ____________ 
Sóller, _____________ 
LA SECRETÀRIA ACCTAL., 
 
 
El Sr./Sra. ________________________________________________, amb Document 

Nacional d’Identitat/NIE núm. ________________________, amb domicili a efectes de 

Notificacions en el C/ _______________________________________,núm. ________ 

del municipi de _________________________________, i núm., de telèfon o mòbil 

___________________________. 

EXPOSA: 
Que de conformitat amb l’art. 33 de l’Ordenança Municipal de Circulació on es 

regula el funcionament de les zones ACIRE, i, l’acord de la Junta de Govern Local, de 
05/10/2012 mitjançant el qual s’acorda primer, autoritzar la circulació de vehicles de la 
zona denominada Ses Argiles en el tram de la Ma 2123, que va des de la Ma 10 en 
sentit al Camí de Can Tomàtiga de Sóller, convertint-la en zona de circulació restringida 
i, segon, aprovar les especificacions tècniques que regeixen l’esmentat trànsit. Prèvia 
presentació de la documentació que s’adjunta a la present instància i que està en vigor 
actualment : 

� Fotocòpia del DNI. (amb domicili a la zona) 
� Fotocòpia del permís de circulació. (amb domicili a la zona) 
� Darrer rebut de l’impost de circulació del vehicle sol·licitant. 

Així mateix, per tenir dret al distintiu de resident de la zona i com a tal tenir dret al distintiu 
ACIRE, s’hauran de complir les següents condicions: 
1.- Estar empadronats i residir de fet a la zona esmentada. 
2.- Que la domiciliació del vehicle coincideixi amb la del seu titular. 
3.- Que sobre el vehicle no es trobi una ordre de precinte i/o estigui en descobert pel que fa al pagament 
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
4.- Que acrediti estar al corrent de pagament dels deutes amb l’Ajuntament. 
5.- L’Administració municipal es reserva el dret d’exigir qualsevol prova documental o de realitzar 
d’ofici totes les comprovacions que consideri oportunes per constatar la veritat de les dades aportades 
per les persones interessades per a l’obtenció de la targeta ACIRE. 
6.- Si de les comprovacions practicades resulta que la persona titular de la targeta n’ha  anant realitzant 
un ús fraudulent o que les dades aportades per a l’obtenció de l’autorització ha estat falsificades, 
s’iniciarà expedient per a la retirada de la targeta, sense perjudici de la incoació del corresponent 
expedient sancionador. 
SOL·LICITA: 

Que previs els tràmits pertinents, se li concedeixi la targeta per poder circular 
dins la zona ACIRE abans esmentada. 

Sóller, ___ de ____________de 20___ 
 

 

 

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE SÓLLER.- 


