
Eivissa, 16/02/2016

BAN 

Amb motiu  de l'aplicació de  Zona ACIRE a Dalt Vila, barri amb moltes limitacions d'estacionament, i  
la cada vegada més gran densitat de circulació que acumula, i davant la pròxima remodelació de la 
circulació a Vara de Rey, els seus voltants i obres de millora que es duran a terme a la Ronda Antoni 
Costa Ramon de Dalt Vila i per tal de racionalitzar la circulació i estacionament de vehicles a aquest  
espai, en el que el seu entorn va estar declarat Patrimoni de la Humanitat, i que és un espai en el que 
els  seus  carrer  conviden  a  passejar  per  gaudir-ne  del  seu  entorn,  es  comunica  als  residents, 
comerciants i  població en general  que a partir  del  dia 1 de març,  els criteris per obtenir la 
targeta d'accés i aparcament a Dalt Vila seran els següents:

 Les targetes de l'any 2015 seran valides fins el dia 29 de febrer.
 Podran obtenir les targetes per l'any 2016  les següents persones:

 Empadronats a Dalt Vila, amb un màxim de dues targetes per habitatge més una tercera 
addicional  en  el  cas  d'existir  un  membre  de  la  família  amb  vehicle  adaptat  per 
discapacitat reconeguda, més tantes targetes de “Només Accés” i circulació com places 
d'aparcament particular disponsin. 

 Propietaris  d'habitatges  no  residents  a  Dalt  Vila,  una  autorització  d'accés  i 
estacionament,  si  lloguen  l'habitatge  per  més  de  dos  mesos  el  seu  llogater  podrà 
sol·licitar una autorització d'accés i estacionament, si no s'empadrona, prèvia entrega de 
l'autorització del propietari de l'habitatge i presentació del contracte de lloguer.

 Establiments hotelers de l'interior de Dalt Vila, amb un màxim de dos autoritzacions per 
estacionar i  una per circular, més tantes targetes de “Només Accés” i  circulació com 
places d'aparcament particular disposin.

 L'horari de càrrega i descàrrega a Dalt Vila, serà exclusivament, de 08:00 a 11:00 hores i 
de 15:00 a 17:00 hores, de dilluns a dissabte.

 La resta d'empreses  de serveis, de  subministres de queviures i comerciants de Dalt 
Vila  que hagin de realitzar tasques de càrrega o descàrrega, serveis de reparació etc., a 
Dalt  Vila  podran accedir  amb targetes de caràcter  temporal  que podran recollir  a  la 
caseta de control d'accés, on hauran de dipositar el permís de circulació del vehicle, que 
els hi serà tornat quan retornin la targeta temporal d'accés.

L'incompliment  del  present  Ban,  comportarà  la  retirada  de  l'autorització  i/o  les  denúncies 
administratives que pertoquin.
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