Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.padron.gal
Tfl: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50
COMUNICACIÓN PREVIA DE ACCESO RODADO URXENTE Á ZONA PEONIL DEFINIDA NA ORDENANZA XERAL DE
CIRCULACIÓN E USO DA VÍA PÚBLICA DO CONCELLO DE PADRÓN

Solicitante

Nome e apelidos ou razón social:

NIF/NIE/Pasaporte/CIF:

Enderezo a efectos de notificacións:
Rúa, avenida, praza ou lugar

Código postal

Número

Municipio

Provincia

Escaleira

Correo electrónico

Representante

Nome e apelidos:

Andar

Porta

Teléfono

NIF/NIE/Pasaporte:

Enderezo a efectos de notificacións:
Rúa, avenida, praza ou lugar

Código postal

Número

Municipio

Provincia

Escaleira

Correo electrónico

Andar

Porta

Teléfono

Día e horario no que se solicita o acceso:

Itinerario e vehículo

Xustificación

Día

Hora de acceso

Duración aproximada

Explicación das causas urxentes que xustifican a petición (*)

Itinerario que precisa realizar e vehículo a empregar:
Rúa e número ao que precisa acceder

Tipo de vehículo

Marca

En ............................................., ....../......./20.....
A/O solicitante
Asdo. ..................................................................

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PADRÓN.

Modelo

Matrícula

De acordo ao establecido ma Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun
ficheiro do que é titular o Concello de Padrón e poderán ser utilizados para prestarlle o
servizo solicitado a través desta instancia. Informámoslle ademais que poderá exercitar os
seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no enderezo do Concello
Padrón en rúa Longa, 27, 15900 Padrón, A Coruña.
(*)

Ver dorso

Artigo 17 da Ordenanza xeral de circulación e uso da vía pública do Concello de Padrón (BOP nº 246 do 29 de decembro do
2016, e BOP nº 267 do 19 de novembro do 2004):
1. Con cáracter xeral, por razón de protección do patrimonio histórico da vila de Padrón e de prevalencia do uso peonil das rúas do
casco histórico, prohíbese a circulación e estacionamento de vehículos no ámbito do casco histórico do Concello de Padrón, definido
coma o recinto enmarcado pola rúa Castelao, Porta Fondo de Vila, Avenida de Compostela e rúa do Bordel, conforme a delimitación
gráfica obrante no plano adxunto n.º 1.
2. Quedan exceptuados da prohibición xeral de circulación establecida no punto anterior os seguintes supostos especiais, nas
condicións que se determinan a continuación:
a)

Vehículos de bombeiros, emerxencias, Polícia Local e corpos de seguridade do Estado, así coma do servizo de obras,
limpeza e parques e xardíns do Concello e os taxis no exercicio das súas funcións de servizo público, así coma os vehículos
de autoridades no exercicio da súa función.

b)

Vehículos de subministro de servizos e abastecemento aos locais comerciais do casco histórico, con sometemento ao
seguinte horario: de luns a sábado, ambos inclusive, de 8.00 a 11.30 horas, con pleno sometemento ás condicións
establecidas para a carga e descarga.
Na zona de descarga correspondente á plazuela de Camilo José Cela, establécese un horario de tarde adicional de 15.30 a
17.30 horas, restrinxido tan só a esta zona de carga e descarga.
Estes vehículos levarán a cabo as súas operacións de carga e descarga exclusivamente nos percorridos definidos no plano
adxunto n.º 2, composto polas rúas Real, plazuela de Camilo José Cela, rúa Dolores, praza de Fillos e Amigos de Padrón,
praza Rodríguez Cobián e rúa Rosalía de Castro, quedando prohibida a súa circulación polo resto das vías peonís.

c)

Vehículos de propietarios ou arrendatarios de prazas de garaxe sitas na zona peoníl, nas condicións establecidas no artigo
32 e concordantes da presente ordenanza.

3. Os vehículos exceptuados da prohibición de circulación pola zona peoníl non poderán sobrepasar en ningún caso o peso máximo
engadido de 3.500 kg. Cando por razóns xustificadas, coma a celebración de eventos, necesidades xurdidas pola execución de obras
ou outros motivos, sexa necesaria a entrada na zona peoníl dun vehículo con peso máximo engadido superior ao autorizado, ou de
dimensións especiais, solicitaráse tal circunstancia no departamento de Tráfico do Concello, outorgándose polo alcalde a
correspondente autorización previo informe do departamento, se procedere. A circulación e permanencia no recinto peonil dos citados
vehículos estará sometida en todo momento ao cumprimento das condicións e medidas de seguridade determinadas na resolución
que, no seu caso, autorice a mesma. (control de tipo de carga, itinerario, dia e hora de acceso, estacionamiento, ou posibilidade de
impor unha fianza para responder polos posibles desperfectos ocasionados aos servizos públicos).
4. As persoas que por razóns de enfermidade ou minusvalía, ou outros/as cidadáns/ás que por motivos xustificados precisen acceder
á zona peonil fóra do horario ou das condicións establecidas, deberán solicitalo no departamento de Tráfico do Concello que, tralas
comprobacións oportunas, emitirá o correspondente informe para a súa autorización polo Alcalde nas condicións que se sinalen.
5. Nos casos en que resulte preciso o acceso á zona peonil con carácter urxente fóra do horario establecido por vehículos non
autorizados, por razóns que deberán xustificarase cumpridamente, o interesado procederá a presentar unha comunicación previa ou
declaración responsable con alomenos 24 horas de antelación especificando o traxecto a realizar e o período de permanencia na zona
peonil no Departamento de Tráfico do Concello. Antes da data e hora indicadas para a entrada o Concello poderá denegar a mesma
ou ben requirir documentación ou información adicional, entendéndose autorizada a entrada noutro caso.
Artigo 69.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº
236, do 2 de outubro do 2015):
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración
responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, a
documentación que sexa, segundo o caso, requirida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a
imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos,
sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedan.
Así mesmo, a resolución da Administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de
restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade
correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo
determinado pola lei, todo isto conforme os termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.

