Ajuntament de Valldemossa

INSTRUCCIONS PER SOLLICITAR LES TARGETES D’ACIRE I O.R.A.
S’ha de fer entrega a les oficines de l’Ajuntament del full ANNEX degudament
complimentat i amb la documentació que seguidament es detalla segons el tipus de
targeta que es solliciti:
TARGETES ACIRE – O.R.A.
(Únicament per vehicles que paguin l’impost de circulació a Valldemossa)
* Si el vehicle està d’alta al municipi no cal presentar documentació alguna, menys
en el cas de que es tracti d’un vehicle adquirit recentment, on s’haurà de
presentar el permís de circulació del vehicle per a poder comprovar-ho.
TARGETES ACIRE
(Per les persones residents que NO paguen l’impost de circulació a Valldemossa)
* S’ha de presentar obligatòriament el permís de circulació.
* Si no s’està empadronat s’haurà de presentar contracte de lloguer, rebut de
contribució o escriptura de la vivenda
* Si el vehicle està a nom d’una altre persona no resident,s’haurà d’adjuntar una
autorització, per escrit, del titular indicant el nom del conductor habitual
juntament amb còpia del D.N.I. del titular del vehicle o del N.I.F. si es tracta
d’una empresa.
* Si es tracta d’un vehicle de lloguer s’haurà de presentar el contracte de lloguer i
unicament es farà l’autorització d’ACIRE pel temps que es tengui llogat el vehicle.
* Si compleixen els requisits per tenir la targeta d’ACIRE i vol gaudir també
d’O.R.A. haurà de pagar 72 euros anuals.

Si vol presentar la instància per correu electrònic pot remetre el full ANNEX a la
següent direcció, ajuntament@valldemossa.es juntament amb còpia de la
documentació que hagi de presentar, si es el cas, i rebrà un correu de confirmació,
juntament amb un número de sollicitud i la data a partir de la qual pot passar a
recollir la nova targeta per les oficines de l’Ajuntament.
En venir a recollir la nova targeta haurà de presentar la targeta vella, si en tenia, i
el número de sollicitud que li havia estat assignat al moment de presentar la
renovació.
Per a qualsevol dubte o aclariment poden telefonar a les oficines de l’Ajuntament
al 971.612.002 de dilluns a divendres de 7:30 a 14 hores.
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