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CRITERIS D'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS DE PAS PELS CONTROLS D’ACCESSOS 
AMB CONTROL FOTOGRÀFIC DEL CENTRE DE LA CIUTAT 

 
A) Per a les PERSONES USUÀRIES ubicades en carrers de la ZONA DE PACIFICACIÓ DEL 
CENTRE URBÀ. Es podran beneficiar dels distintius en els següents casos, tot aportant els 
documents indicats a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana):  
 

Qui es pot beneficiar Documentació a presentar 
1. Persones empadronades en un carrer inclòs 
en els sectors detallats en el mapa (1) 

DNI o document acreditatiu de la identitat 
Permís de circulació 

2. Activitat comercial que estigui inclosa  en els 
sectors detallats en el mapa (2) 

DNI/CIF. Llicencia d’activitats o sol·licitud de la llicencia 
d’activitats 
Permís de circulació 

3. Professionals liberals que tinguin fixada la 
seu fiscal en un carrer inclòs en els sectors 
detallats en el mapa (3) 

DNI/ CIF i certificat d’hisenda. 
Permís de circulació 

4. Aparcaments comunitaris: (4) Persones amb 
plaça d’aparcament de lloguer en un carrer inclòs 
en els sectors detallats en el mapa 

DNI, contracte de lloguer de la plaça o bé declaració 
jurada del propietari/a conforme la presta a 
l’interessat/da amb el numero d’identificació de la plaça 
DNI del propietari i justificant de propietat de la plaça 
(escriptura) 
Permís de circulació. Cal donar d’alta tots els vehicles a 
la mateixa vegada. 

5. Aparcaments comunitaris: (5) Persones amb 
plaça d’aparcament de propietat en un carrer 
inclòs en els sectors detallats en el mapa 

DNI i justificant de propietat de la plaça (escriptura) 
Permís de circulació. Cal donar d’alta tots els vehicles a 
la mateixa vegada. 

6. Guals privats (sense llicencia d’activitats i 
màxim 5 vehicles) 
Persones amb plaça d’aparcament de propietat 
en un carrer inclòs en els sectors detallats en el 
mapa (6) 

DNI, Permís de circulació  
Si no es el propietari/a cal presentar contracte de 
lloguer de la plaça o bé declaració jurada del 
propietari/a conforme la presta a l’interessat/da amb el 
número de places del gual. DNI del propietari.  
Justificant de propietat de la plaça (escriptura) 
Permís de circulació. Cal donar d’alta tots els vehicles a 
la mateixa vegada.  

7. Familiars o cuidadors principals d’una 
persona amb dependència o amb mobilitat 
reduïda empadronada en un carrer inclòs en els 
sectors detallats en el mapa (7) 
 

DNI de la persona dependent, el DNI del familiar i la 
resolució de grau i nivell de la situació de dependència 
o mobilitat reduïda emès per la Generalitat de 
Catalunya o Informe del metge de capçalera (9)  
Permís de circulació 

8. Persones amb mobilitat reduïda (8) DNI. Targeta d’aparcament de discapacitat 
Permís de circulació 

 
(1) ��������	�
���������������������������������   
(2) A partir del quart vehicle caldrà presentar la documentació que justifiqui que tots els vehicles estan vinculats 
a l’empresa 
(3) A partir del segon vehicle caldrà presentar la documentació que justifiqui que tots els vehicles estan 
vinculats a l’empresa 
(4) És necessari que l’aparcament disposi de llicència d’entrada i sortida de vehicles. Es prendrà com a nombre 
de places de referència les de la llicència d’entrada i sortida de vehicles. ��������	�
�������������������������
��������������
������
(5) És necessari que l’aparcament disposi de llicència d’entrada i sortida de vehicles. Es prendrà com a nombre 
de places de referència les de la llicència d’entrada i sortida de vehicles. ��������	�
�������������������������
��������������
������
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(8) ��������	�
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(9) 6 mesos renovables per als informes del metge de capçalera 
�

Les persones interessades rebran un identificatiu on s’especificarà la matrícula, la durada de 
l’autorització i la zona en què tenen autoritzat el pas. Aquesta autorització temporal s’haurà renovar, 
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si s’escau, cada 2 anys, adjuntant la documentació requerida i el distintiu caducat, o en el cas del 
punt 7 (Familiars i cuidadors), cada 6 mesos per als informes del metge de capçalera. 
 
B) OBRES 
  
Les persones o empreses que tenen llicència urbanística hauran de justificar en la llicència 
d’ocupació de via pública les necessitats de pas pels controls fotogràfics existents. La llicència 
d’ocupació de via pública establirà els criteris específics d’atorgament d’autoritzacions de pas pels 
controls d’accessos amb control fotogràfic.  
 
Les peticions s’adreçaran a la unitat organitzativa de mobilitat. Hi haurà la possibilitat que es facin 
per email a l’adreça ocupacioviapublica@vilanova.cat. 
 
Aquestes autoritzacions seran temporals amb una duració màxima igual a la vigència de la llicència 
d’ocupació de via pública. 
 

 
C) CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES 
 
Els vehicles que disposin de targeta de transport de mercaderies podran creuar els controls de pas 
en els horaris indicats en la senyalització vertical corresponent.  
 
Si és imprescindible accedir-hi fora de l’horari marcat, cal sol·licitar una autorització puntual a la 
unitat organitzativa de mobilitat. 
 
Aquest tipus de vehicles autoritzats no requereix que efectuïn sol·licituds, amb l’excepció que el 
vehicle utilitzat amb targeta de transport sigui un turisme o una motocicleta, sense signes 
identificatius de vehicle dedicat a la càrrega i descàrrega de mercaderies. 
 
 
D) SERVEIS PÚBLICS 
 
Els serveis d’emergències, vehicles de transport adaptat de serveis públics o centres de dia, serveis 
públics de grues i mecànics i taxis de Vilanova i la Geltrú tindran dret a autorització de pas per a  
tots els controls d’accés fotogràfic.  
 
Les peticions s’adreçaran a la unitat organitzativa de mobilitat. 
 
 
E) ALTRES  
 
Les persones usuàries de vehicles que no compleixin les autoritzacions descrites en els apartats 
anteriors i que vulguin accedir en els sectors i/o subsectors detallats en el mapa han de sol·licitar-ho 
a la unitat organitzativa de mobilitat i justificar-ne el motiu.  
 
Aquesta sol·licitud s’ha de fer amb una antelació mínima de 48 hores laborables a l’accés. En cas 
que no es pugui preveure, els titulars del vehicle disposen d’un termini màxim de 48 hores 
laborables per presentar una justificació. 
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SECTORS DEL MAPA ASSOCIATS A CADA CONTROL FOTOGRÀFIC 

 
CONTROL FOTOGRÀFIC SUBSECTOR 
C. de M. Marquès, 2 C13 / C32 
C. dels Escolapis, 1 C31 

 


