Alta d'accés a vehicles a l'illa de vianants restringida amb sistema de lectura de
matrícules al mercat de Santa Eulàlia
L’illa de vianants de Santa Eulàlia és un espai destinat als vianants.
És creada per afavorir les condicions per a la mobilitat a peu de les persones, urbanitzant un espai públic segur i accessible.
Pels seus carrers, els veïns i veïnes poden desplaçar-se per un entorn lliure de vehicles motoritzats. Són carrers pensats per gaudir de l’espai i
afavorir la comunicació.
A l’illa de vianants de Santa Eulàlia, hem compatibilitzat la convivència dels diferents usos: comercials, veïnals i educatius de la zona, amb
l’objectiu de crear un espai per viure i conviure segurs.
Amb la reurbanització de l'entorn del mercat de Santa Eulàlia s'ha posat en marxa, de nou, el control d'accessos a l'illa de vianants.
A l'illa de vianants es pot accedir des dels carrers Doctor Fleming, Anselm Clavé i Unió. Allà s'han instal·lat càmeres de lectura de matrícules, de tal
manera que els vehicles que hagin d'accedir a guals o a places de pàrquing hauran de demanar autorització administrativa.
Tenen dret les persones usuàries d'aparcaments o guals de:
C.Anselm Clavé
1 al 33 autorització + pilona. Resta de números senars només autorització
2 al 28 autorització + pilona. Resta de números parells només autorització
C. Pareto
1 al 39 autorització + pilona. 41 al 55 autorització
2 al 28 autorització + pilona. 30 al 38 autorització
C. Unió
47 a 49 autorització
48 a 50 autorització

QUI EL POT DEMANAR
Persona usuària d'una de les places d'aparcament de l'illa de vianants a què es pot accedir des dels carrers Doctor Fleming, Anselm Clavé i Unió,
del mercat de Santa Eulàlia, controlades pel sistema de lectura de matrícules.

COM ES POT TRAMITAR
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .
1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de
l'aplicació.

TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
Aporteu la documentació necessària que trobarà en l'apartat de 'Documentació a aportar' a qualsevol de les oficines indicades.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Instància General
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Document que acrediti la propietat de la plaça d'aparcament o del comerç, o contracte de lloguer en vigor.
Permís de circulació i fitxa tècnica del vehícle.

IMPRESOS ASSOCIATS
Instància general

Oficina d'Atenció Ciutadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaoac
Horari habitual
Dilluns a divendres: 8.30-14 h
Negociat d'Administració del Transport
C. Canigó n° 0010, Pb pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h. Si no trobeu el que esteu buscant a la Seu electrònica i voleu fer una consulta,
podeu seguir el següent enllaç 'Contacta amb l'Oficina d'administració del transport'
Regidoria Districte I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a
https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores

Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
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Regidoria Districte VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dilluns a dijous: 16:30-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dilluns i dimecres: 16-19h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

QUÈ PASSA DESPRÉS
El lliurament de l'autorització es farà per correu certificat amb acusament de rebut o per notificació elecrònica.

MÉS INFORMACIÓ
Mentre durin els tràmits per obtenir l'autorització les persones usuàries podran accedir a la zona.
Es podran preveure autoritzacions especials per accedir a l’illa de vianants. En aquests casos, la documentació justificativa requerida s’ajustarà a
les necessitats especials que es demanin.
Els vehicles que facin activitat comercial podran entrar a les zones limitades, únicament, durant l'horari indicat als senyals informatius per a facilitar
les tasques de càrrega i descàrrega (zona de lectura de matrícules entre les 07:00 i les 12:00 h i zona de pilones entre les 07:00 i 08:30 i entre les
09:15 i 12:00 h).
Per autoritzacions puntuals podeu enviar un correu electrònic a control.acces@l-h.cat, indicant el nom, dni, telèfon, motiu, dia/hora i matrícula.

PREU
La gestió d'aquesta autorització no comporta cap despesa per a la persona sol·licitant.

TEMPS DE RESPOSTA
El departament dóna resposta en 2 setmanes. Mentre durin els tràmits per obtenir la targeta les persones usuàries podran accedir a l'illa.

NORMATIVA APLICABLE
Ordenança de mobilitat (BOPB 21-09-2015)

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Negociat d'Administració del Transport
Telèfon: 93 402 96 14, 93 403 66 12
Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h. Si no trobeu el que esteu buscant a la Seu electrònica i voleu fer una consulta, podeu seguir
el següent enllaç 'Contacta amb l'Oficina d'administració del transport'

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
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Sense resolució d'òrgan
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