
SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN 
ACCESO  E CIRCULACIÓN VEHÍCULOS EN RÚAS MUNICIPAIS

PERSOA INTERESADA/ENTIDADE SOLICITANTE 

NIF/CIF/NIE Nome e apelidos/Razón social 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Concello Provincia Teléfono fixo 

Telefono móbil Correo-e 

REPRESENTANTE 

NIF/NIE Nome e apelidos 

Rúa Núm Escaleira Andar Porta 

CP Concello Provincia Teléfono fixo 

Teléfono móbil Correo-e 

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 Persoa solicitante  Persoa representante 

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas non obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas poden 
optar pola notificación electrónica ou postal. En todo caso, para as persoas que opten pola notificación postal, esta 
estará tamén á súa disposición no Servizo de Notificacións Electrónicas para que poidan acceder ao seu 
contido de forma voluntaria. As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas 
administracións públicas deberán optar exclusivamente pola notificación electrónica, sen que sexa válida para elas 
nin produza efectos a opción postal 

Electrónica, a través do Servizo de Notificacións Electrónicas, dispoñíbel a través da Sede Electrónica do Concello de 
Ponteareas, https://ponteareas.sedelectronica.gal 
Enviaranse os avisos da posta a disposición da notificación electrónica ao correo electrónico indicado a continuación: 

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) 

Tipo de vía Nome da vía Núm. Portal Piso Porta 

Provincia Concello Código postal País 

Rúas e espazos municipais afectados
Rogelio Groba Groba, rúa de Oriente, Praza Maior, A Calexa, rúa da Esperanza, rúa República Arxentina, rúa do Baratillo (tramo delimitado especificamente), 
praza da Perillana e praza Enrique Rodríguez Troncoso

https://ponteareas.sedelectronica.gal/


EXPÓN E DECLARA que se atopa na seguinte situación e que cumpre cos  requisitos: 

Indicar polo interesado a situación REQUISITOS A CUMPRIR (que se comprobarán de oficio polo Concello) 

Residentes con vehiculo en propiedade a) Empadroamento da persoa interesada en rúa de acceso restrinxido

b) Persoa interesada: permiso ou licenza de condución.

c) O vehículo autorizado:

• permiso ou licenza de circulación e o nome e enderezo da persoa titular
deberá coincidir co que figure no empadroamento.

• superada a ITV,  seguro de subscrición obrigatoria vixente e alta no
padrón do imposto municipal de vehículos de tracción mecánica do
Concello de Ponteareas e estar ao corrente do seu pagamento.

Residentes en réxime de 
arrendamento financeiro (leasing ou 

renting) 

a) Empadroamento da persoa interesada en rúa de acceso restrinxido

b) Persoa interesada: permiso ou licenza de condución.

c) O vehículo autorizado deberá ter superada a ITV e contar co seguro de
subscrición obrigatoria vixente. 

Residente usuario/a de vehículo de 
empresa coa que mantén relación 

laboral contractual 

a) Empadroamento da persoa interesada en rúa de acceso restrinxido

b) Persoa interesada: permiso ou licenza de condución.

c) O vehículo autorizado:

• permiso ou licenza de circulación.

• superada a ITV e contar co seguro de subscrición obrigatoria vixente.

        Persoas usuarias de garaxes a) A persoa interesada deberá ser propietaria ou arrendataria dunha praza ou
máis prazas de garaxe nalgunha das rúas obxecto deste decreto. 

b) Persoa interesada: permiso ou licenza de condución.

c) O vehículo autorizado:

• permiso ou licenza de circulación e o nome e enderezo da persoa titular
deberá coincidir co que figure no documento de propiedade ou
arrendamento.

• superada a ITV e contar co seguro de subscrición obrigatoria vixente.

        Non residentes titulares de 
actividades 

a) A persoa interesada deberá ser titular dunha actividade na rúa con acceso
restrinxido ou partícipe da sociedade ou persoa xurídica titular da licenza de 
actividade. 

b) Persoa interesada: permiso ou licenza de condución.



c) O vehículo autorizado:

• permiso ou licenza de circulación e o nome e enderezo da persoa
xurídica ou física titular do vehículo deberá coincidir coa persoa xurídica
ou física titular da actividade.

• superada a ITV e contar co seguro de subscrición obrigatoria vixente.

Organismos ou entidades oficiais
(vehículos oficiais) 

a) Situación da sede ou oficina do organismo en rúa de acceso restrinxido

b) O vehículo autorizado:

• permiso ou licenza de circulación.

• superada a ITV e  contar co seguro de subscrición obrigatoria vixente.

c) Código de identificación fiscal.

 Necesidades especiais a) Empadroamento da persoa de avanzada idade ou con condicionantes de
mobilidade en rúa de acceso restrinxido 

b) A persoa interesada que exercerá a función de axuda deberá acreditar a
relación que a une á persoa residente. 

c) A persoa interesada disporá de permiso ou licenza de condución.

d) O vehículo autorizado:

• permiso ou licenza de circulación e o nome e enderezo da persoa titular
deberá coincidir co da persoa interesada que exercerá a función de
axuda.

• superada a ITV e contar co seguro de subscrición obrigatoria vixente.

SOLICITA QUE LLE SEXA CONCEDIDA AUTORIZACIÓN DE ACCESO E CIRCULACIÓN  Á RÚA/PRAZA:

MODELO MATRICULA



Indicar polo interesado a situación DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR 

 Residentes con vehículo en propiedade         Copia do DNI. As persoas estranxeiras achegarán a tarxeta de 
residencia, o pasaporte ou o documento análogo que acredite a 
personalidade e mais a súa residencia legal. 

Residentes en réxime de arrendamento 
financeiro (leasing ou renting) 

        Copia do DNI. As persoas estranxeiras achegarán a tarxeta de 
residencia, o pasaporte ou o documento análogo que acredite a 
personalidade e mais a súa residencia legal. 

Copia do contrato de leasing ou renting. 

        Copia da póliza do seguro do vehículo, na que deberá constar a 
persoa interesada como condutora habitual. 

Residente usuario/a de vehículo de 
empresa coa que mantén relación laboral 

contractual.

        Copia do DNI. As persoas estranxeiras achegarán a tarxeta de 
residencia, o pasaporte ou o documento análogo que acredite a 
personalidade e mais a súa residencia legal. 

        Documento estendido pola empresa no que se acredite que a persoa 
solicitante é a única e exclusiva usuaria do vehículo, que está autorizada 
para dispoñer deste fóra da súa xornada laboral e que o uso do vehículo 
tributa como retribución en especie para os  efectos da declaración da 
renda das persoas físicas. 

        Copia auténtica da póliza do seguro do vehículo, na que deberá 
constar a persoa interesada como condutora habitual. 

 Persoas usuarias de garaxes         Copia do DNI. As persoas estranxeiras achegarán a tarxeta de 
residencia, o pasaporte ou o documento análogo que acredite a 
personalidade e mais a súa residencia legal.  

        Documento que acredite ser a persoa propietaria ou arrendataria 
dunha praza de garaxe situada na zona de acceso restrinxido. 

        No suposto de que posúa o vehículo en réxime de arrendamento 
financeiro, deberá achegar a documentación esixida no apartado 2. 

        No suposto de que o vehículo sexa cedido pola empresa na que 
traballa, deberá achegar a documentación esixida no apartado 3. 

Non residentes titulares de actividades.         Copia do DNI (ou CIF, no caso de persoas xurídicas). As persoas 
estranxeiras achegarán a tarxeta de residencia, o pasaporte ou o 
documento análogo que acredite a personalidade e mais a súa residencia 

PARA O QUE ACHEGA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: 



legal. 

        Se o vehículo é propiedade de persoa física e a titular da actividade é 
persoa xurídica, achegarase calquera documento que acredite a relación 
societaria entre a persoa titular do vehículo e a sociedade ou persoa 
xurídica titular da actividade. 

        No caso de vehículo de persoa xurídica ou sociedade, achegarase a 
copia da póliza do seguro do vehículo, na que deberá constar a persoa 
interesada como condutora habitual. 

        Copia do DNI da persoa que actúa en representación da 
administración solicitante. 

Necesidades especiais         Copia do DNI da persoa residente. As persoas estranxeiras achegarán 
a tarxeta de residencia, o pasaporte ou o documento análogo que acredite 
a personalidade e mais a súa residencia legal.  

        Copia do DNI da persoa que presta a súa axuda á persoa residente. 

        Copia do libro de familia, se aquelas persoas que recollan ás persoas 
interesadas son fillos/as e, de non selo, declaración da persoa interesada 
na que manifeste que a persoa cuxo vehículo e DNI achega na solicitude 
será a encargada da súa mobilidade.  

Lugar, data, sinatura 

De acordo co disposto no Regulamento Europeo de Protección de Datos e Ley Orgánica 3/2018, infórmaselle que este 
Concello é o responsable do tratamento e garda dos datos persoais achegados con esta solicitude. 

A finalidade do tratamento dos datos é a xestión deste procedemento. 

A lexitimación do Concello para solicitarlle os datos deriva do exercicio dunha competencia propia e 
potestade pública: ordenación e control do tráfico nas vías urbanas. 

Os datos persoais non serán comunicados a un terceiro, a non ser que deban facilitarse en cumprimento dunha 
obrigación legal. Os datos serán conservados o tempo necesario para poder levar a cabo o rexistro e as accións para as 

que se lle solicitaron. 

O Concello de Ponteareas comprobará de oficio os datos necesarios para comprobar que cumpre cos 
requisitos, salvo que vostede se opoña. No caso de que exista oposición, non se poderá tramitar esta 
solicitude.  

Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade, cando 
este último legalmente proceda, enviando unha comunicación a: secretaria@ponteareas.gal 

Así mesmo, infórmaselle do dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de 
Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es) 

Organismos ou entidades oficiais 
(vehículos oficiais) 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
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