SOL·LICITUD DE TARGETA D’ESTACIONAMENT
PER A RESIDENTS EN LA ZONA TARONJA

Empresa adjudicatària del contracte de gestió de l’ORA de
l’Ajuntament de València
Empresa adjudicataria del contrado de gestión de la ORA del
Ayuntamiento de Valencia

SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMENTO
PARA RESIDENTES EN ZONA NARANJA
DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1)
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación
DNI

NIE

NIF

Número

Tipus de persona / Tipo de persona

PAS.

Física

Jurídica

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación
DNI

NIE

NIF

Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

PAS.

Jurídica

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Llengua / Lengua
Valencià
Valenciano

Telèfon / Teléfono

Fax

Adreça electrònica / Correo electrónico

Castellà
Castellano

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía

Codi postal / Código postal

Número

Municipi / Municipio

Bis

Bloc / Bloque

Escala / Escalera

Província / Provincia

Planta Porta / Puerta

Km

País

DADES DEL VEHICLE / DATOS DEL VEHÍCULO
Marca

Model / Modelo

Color

Matrícula

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Sóc resident i estic empadronat/ada al districte de CIUTAT VELLA del municipi de València, al domicili més amunt assenyalat. Trobe
que acomplisc tots els requisits establits a l’efecte de ser titular de la targeta d’estacionament per a residents a la ZONA TARONJA.
Soy residente y estoy empadronado/a en el distrito de CIUTAT VELLA del municipio de València, en el domicilio arriba referenciado.
Considero que reúno todos los requisitos establecidos a efectos de ser titular de la tarjeta de estacionamiento para residentes en
ZONA NARANJA.

SOL .LICITUD / SOLICITUD
Que em siga concedida la targeta d’estacionament per a residents a la ZONA TARONJA, d’acord amb l’Ordenança de
circulació, de 28 de maig de 2010.
Que se me conceda la tarjeta de estacionamiento para residentes en ZONA NARANJA, de acuerdo con la Ordenanza de
Circulación, del 28 de mayo de 2010.

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part
dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de l’Ajuntament de
València.

València,...........................................................................
SIGNATURA DE LA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de València y podrán ser utilizados por el titular del
fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del
Ayuntamiento de València.

DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD: Vegeu al dors
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR A LA SOLICITUD: Ver dorso
31.46-151

A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE L’ORA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
A LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA ORA DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

DOCUMENTS QUE HA D’ADJUNTAR A LA
SOL·LICITUD
1. En tots els casos:

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR A LA
SOL·LICITUD
1. En todos los casos:

- Original i fotocòpia del DNI en vigor, en el qual conste el
domicili vigent, que coincidisca amb el del Padró municipal; o
NIE.

- Original y fotocopia del DNI en vigor, en el que conste el
domicilio vigente concordante con el Padrón Municipal; o
NIE.

- Original i fotocòpia del permís de circulació i de
l'assegurança del vehicle.

- Original y fotocopia del permiso de circulación y del seguro
del vehículo.

- Original i fotocòpia de la ITV en vigor.

- Original y fotocopia de la ITV en vigor.

- Certificat d’estar al corrent en el pagament de taxes, imposts
municipals i sancions en matèria de trànsit per infraccions
comeses a les vies públiques de titularitat municipal o
autorització expressa a l’empresa adjudicatària del servici per
a l’obtenció d'este document.

- Certificado de estar al corriente en el pago de tasas,
impuestos municipales y sanciones en materia de tráfico por
infracciones cometidas en las vías públicas de titularidad
municipal, o autorización expresa a la empresa adjudicataria
del servicio para la obtención de dicho documento.

2. Si la titular és una persona jurídica:
- Quan la persona sol·licitant utilitze un vehicle d'empresa per a
ús personal i exclusiu, haurà d’adjuntar a la sol·licitud
document justificatiu i fotocòpia de la relació laboral amb
l'entitat (nòmina, contracte o escriptura) i carta
d'autorització amb totes les dades de la persona i del
vehicle, en la qual ha de constar expressament que el vehicle
és pera ús personal i exclusiu d'esta. En contractes de
lloguer o leasing, original i fotocòpia del contracte.
3. Si la titular és una persona física:
- Original i fotocòpia de l'assegurança del vehicle en què
conste ser la persona conductora habitual d’este.
4. Representant legal:
- Original i fotocòpia del DNI en vigor.

2. Si la titular es una persona jurídica:
- Cuando la persona solicitante utilice vehículo de empresa
para uso personal y exclusivo, presentará documento
justificativo y fotocopia de la relación laboral con la entidad
(nómina, contrato o escritura) y carta de autorización con
todos los datos de la persona y el vehículo, en la que conste
expresamente que el vehículo es para uso personal y
exclusivo de ésta. En contratos de alquiler o leasing,
original y fotocopia del contrato.
3. Si la titular es una persona física:
- Original y fotocopia del seguro del vehículo en el que conste
ser la persona conductora habitual del mismo.
4. Representante legal:
- Original y fotocopia del DNI en vigor.

