Annex del Decret de la Tinença d’Alcaldia de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
de data 18 de juny de 2010 pel qual es modifica provisionalment l’ordenació
del trànsit de la Part Alta

CONDICIONS QUE ES REQUEREIXEN PER A OBTENIR LES TARGETES DE CIRCULACIÓ

La targeta de circulació és un document que autoritza a qui la posseeix a circular
lliurement pels carrers de la Part Alta, sempre i quan, es col·loqui en lloc visible, com ara
és el parabrisa, per tal de permetre un adequat control per part dels agents encarregats
de la vigilància del trànsit.
La validesa de les targetes serà de tres anys i serà renovada d’ofici, per part de
l’Ajuntament, quan correspongui.
Per a la seva obtenció, serà condició imprescindible, no tenir cap deute amb
l’Ajuntament de Tarragona i complir amb els requisits següents:

RESIDENTS :
Son aquelles persones empadronades a la Part Alta, el vehicle dels quals està
domiciliat a la mateixa adreça.
També tindran dret a disposar de targeta, encara que no siguin titulars de cap
vehicle, aquelles unitats familiars formades per persones empadronades a la Part
Alta, de més de 65 anys, o edat inferior, quan algú dels seus membres acrediti una
condició de discapacitat, o de reducció de la seva mobilitat, atorgada per
l’organisme competent.
• DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR:
1.
2.
3.
4.

DNI del resident sol·licitant.
Fotocòpia del DNI del titular del vehicle pel qual se sol·licita la tarja.
Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
Resolució del Departament de Benestar Social on consti la discapacitat
al·legada.

COMERCIALS, PROFESSIONALS I INDUSTRIALS:
Són aquelles persones que exerceixen una activitat professional, industrial o
comercial domiciliada a la Part Alta.

En aquest cas només es disposarà d’una targeta per activitat.
• DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR:
1. Fotocòpia del DNI. o NIF del titular de l'activitat
2. Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
3. Justificació d'estar donat d'alta en qualsevol activitat professional, industrial,
comercial, que demostri que l'activitat es realitza a la part alta.

PERSONES PROPIETÀRIES O LLOGATERES DE PÀRQUINGS:
Són aquelles persones que disposen de l’usdefruit d’una plaça d’aparcament.
• DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR:
1.
2.
3.
4.

Fotocòpia del DNI del titular del vehicle que sol·licita la tarja.
Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
Justificant de propietat o del lloguer del pàrquing.
Estar al corrent del pagament de la taxa de gual quan correspongui.

Tarragona, 18 de juny de 2010

