AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

- BAN ALCALDIA PERMÍS DE CIRCULACIÓ (conegut com a “PERMÍS PER ANAR A BUSCAR BOLETS”).

Degut als diferents dubtes que han anat sorgint en relació a l’expedició del PERMÍS DE
CIRCULACIÓ a determinades pistes forestals del Municipi de Campelles, l’Ajuntament emet
el següent BAN d’Alcaldia;

El PERMÍS DE CIRCULACIÓ;

•

No és un permís per anar a buscar bolets, és un permís que permet l’accés a
determinades pistes forestals de pas restringit amb vehicle. Si el ciutadà vol anar a
buscar bolets a peu pot fer-ho lliurement per tot el terme municipal.

•

És un tipus de permís que es vincula a un vehicle i l’ha de tramitar el titular del
mateix o un representant. S’ha de deixar a la vista dins del cotxe quan s’aparqui a la
zona restringida (com un tiquet de pàrquing).

•

Té un cost de 30 euros. Amb les següents exempcions i bonificacions:
-

Ciutadans amb segona residència a Campelles i que efectuïn el pagament del IBI
corresponent al municipi -sense estar empadronats al municipi-; cost de 15 euros.
Caçadors socis de la Societat de Caçadors Puigmal de Ribes de Freser; cost de 15
euros.
Ciutadans empadronats al municipi; gratuït.

•

S’expedeix presencialment des de l’Ajuntament de Campelles al mome nt. L’horari
d’atenció al públic és de: 10:00h del matí a 14:00h del migdia, de dilluns a divendres
dies laborables.

•

La documentació necessària per tramitar-lo és la següent:
-

•

El DNI del titular del vehicle
El permís de circulació del vehicle o la fitxa tècnica del vehicle

Té una vigència d’un any des del dia que es tramita.

Per qualsevol altre dubte o aclariment no dubteu a trucar -nos (972 727 273) o enviar-nos
un e-mail (ajuntament@campelles.cat).
Restem a la vostra disposició.
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