Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
SOL·LICITUD DE CREDENCIAL RESIDENT ORA

PO-04-069

A

DADES DE L'INTERESSAT:

Nom

Cognoms

DNI/CIF/NIE

Domicili

Núm.

Localitat

B

Provincia

Teléfon

Esc.

Pis Porta

Codi Postal

Correu electrònic

EXPOSE:

Que necessite disposar de la credencial de resident en la zona regulada d'aparcament segons el sistema ORA d'acord
amb l'ordenança reguladora d'estacionament en vigor, per al següent vehicle:
Matrícula:

Marca:

Model:

Titular del vehicle:

C

SOL·LICITE:
Que m'expediu la credencial de resident de la zona, amb validesa fins al 31 de desembre del present any.

D

DOCUMENTACIÓ:
Volant d'empadronament, si és resident en la zona blava.

Fotocòpia del DNI vigent o del permís de conduir.
(Si és estranger, permís de residència o passaport)

Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.

Ha exhibit l'últim rebut de l'impost municipal sobre
vehicles de tracció mecànica, cas de no estar exempt.

Si és comerciant o professional en la zona blava, també cal aportar:
Fotocòpia de l'IAE en vigor.

E

Fotocòpia de la llicència d'obertura de l'establiment.
(excepte els professionals si no ho exigeix la llei)

DECLARACIÓ JURADA:
Declare que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de qualsevol altra classe de
caràcter municipal.

Algemesí ,
(signatura)

Imprimir formulari

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ
Edició 5, Abril 2013

Les dades que ha facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Algemesí qui, com a titular del fitxer, les podrà utilitzar per a exercir les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Carácter Personal, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mijançant una instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Algemesí.
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