TARGETES PER A RESIDENTS
ESTACIONAMENT REGULAT EN ZONA B: SANT ANTONI

INFORMACIÓ PER A l'OBTENCIÓ DE TARGETES DE
RESIDENTS PER Al PERÍODE DEL 15 DE JUNY Al 15 DE
SETEMBRE DE 2.017

INFORMACIÓ GENERAL
Podran sol·licitar la targeta per a residents totes les persones que complisquen els
requisits establits en l'apartat “6.2. Targetes de resident”, de la “Ordenança municipal
reguladora del servei d'estacionament controlat de vehicles de tracció mecànica en les
vies públiques de Cullera”, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 134 de data de 7 de juny de 2.013
La targeta de resident corresponent a la Zona B: Sant Antoni, serà vàlida únicament per
al període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 2017.
S'expediran un màxim de 100 targetes per a la Zona B: Sant Antoni.
Qualsevol persona que presente la sol·licitud de targeta de resident complint i
acreditant els requisits establits en l'apartat “6.2. Targetes de resident”, de la
“Ordenança municipal reguladora del servei d'estacionament controlat de vehicles de
tracció mecànica en les vies públiques de Cullera”, podrà optar a l'obtenció d'alguna de
les 100 targetes acreditatives de resident.
En el cas que el nombre de sol·licituds siga superior a 100, es realitzarà un sorteig
entre totes les sol·licituds presentades, mitjançant el qual s'adjudicaran les 100 targetes
disponibles. El sorteig es celebrarà en les dependències municipals, en presència del
secretari del M.I. Ajuntament de Cullera.

OBTENCIÓ DE L'IMPRÈS DE SOL·LICITUD
L'imprès de sol·licitud de targeta d'estacionament de residents i comerciants es podrà
obtenir en:
•

Web del M.I. Ajuntament de Cullera. www.cullera.es

•

Pàrquing Subterrani Plaça Andrés Píles s/n - CP: 46400 – Cullera.

•

Ajuntament de Cullera. Plaça de la Verge, 5 - CP: 46400 – Cullera.

El període per a obtenir l'imprès de sol·licitud finalitzarà el 20 de maig de 2.017.

LLIURAMENT DE L'IMPRÈS DE SOL·LICITUD
L'imprès de sol·licitud de targeta d'estacionament de residents, comerciants i
treballadors, juntament amb tota la documentació requerida, es lliurarà en:
•

Pàrquing Subterrani Plaça Andrés Píles s/n - CP: 46400 – Cullera.

Telèfon de contacte Pàrquing plaça Andrés Piles: 961724031 - 636984219

El termini per a lliurar la sol·licitud de targeta d'estacionament de residents, comerciants
i treballadors, juntament amb la documentació requerida serà des del dia 1 al 25 de
maig de 2.017.
En el moment del lliurament de l'imprès de sol·licitud juntament amb la documentació
requerida, es comprovarà per part del personal de l'empresa concessionària, que totes
les dades i documents són correctes i compleixen amb els requisits establits en
l'ordenança.
En cas d'estar tota la documentació en ordre, es procedirà a rebre la citada
documentació i es registrarà al sol·licitant assignant-li un nombre d'ordre de lliurament.
Als sol·licitants no se'ls acceptarà el lliurament de documentació ni se'ls assignarà
nombre d'ordre, fins que no tinguen tota la documentació en vigor, que complisca amb
els requisits establits en l'apartat “6.2. Targetes de resident”, de la “Ordenança
municipal reguladora del servei d'estacionament controlat de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques de Cullera”.
El nombre d'ordre assignat, serà el nombre de referència per a participar en el sorteig
que realitzarà el M.I. Ajuntament de Cullera, per a adjudicar les 100 targetes
acreditatives de resident de les quals es disposa segons l'ordenança.

ASSIGNACIÓ DE TARGETES DE RESIDENTS
En el cas que la quantitat de sol·licituds de targeta de residents presentades dins del
termini establit, siga superior a 100 sol·licituds, el criteri establit pel M.I. Ajuntament de
Cullera per a adjudicar les targetes, és el de realitzar un sorteig en el Departament de
Secretaria de l'Ajuntament.
El sorteig se celebrarà entre els dies 26 i 31 de maig de 2.017.
Els resultats del sorteig d'assignació de targetes de residents es publicaran a partir del
dia 1 de juny de 2.017, en:
•

Web del M.I. Ajuntament de Cullera.

•

Pàrquing Subterrani Plaça Andrés Píles s/n - CP: 46400 – Cullera.

•

Ajuntament de Cullera. Plaça de la Verge, 5 - CP: 46400 – Cullera.

LLIURAMENT I PAGAMENT DEL PREU DE LES TARGETES DE RESIDENTS
A partir de la publicació dels resultats del sorteig, a totes les sol·licituds a les quals se'ls
ha assignat la targeta de resident per part del M.I. Ajuntament de Cullera, se'ls
comunicarà via telèfon o e-mail, perquè passen a arreplegar la targeta per les oficines
de l'aparcament subterrani de la Plaça Andrés Piles.
En el moment de la recollida de les targetes es procedirà al pagament del preu establit
en l'Ordenança fiscal.
El preu de les targetes de residents establit per al període del 15 de juny al 15 de
setembre de 2.017 serà de 96,65€.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: (publicada en el B.O.P.V. nº134 DE 07/06/2013)
Extracte del text publicat en les pàgines 60 i 61 de Butlletí de la Província de València
número 134 de data de 7 de juny de 2.013, que afecta a la zona B: Sant Antoni.
L'Ajuntament podrà establir targetes de resident, sotmeses a una tarifa especial, que s'aplicarà
únicament a les persones que ho sol·liciten i tinguen el seu domicili, segons padró municipal d'habitants,
coincident amb la via afectada pel servei d'estacionament regulat de la Zona B: Sant Antoni.
Els interessats hauran de sol·licitar-ho oficialment en les oficines de l'empresa concessionària del servei
d'estacionament, adjuntant els següents documents
a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat. En cas d'estrangers, targeta de resident o passaport.
b) Certificat de residència, expedit per l'Ajuntament.
c) Certificat del Servei Municipal de Recaptació, acreditatiu d'estar al corrent en el pagament de
les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Cullera.
d) Fotocòpies dels documents acreditatius de la propietat del vehicle, havent de constar en
aquests el mateix domicili que en el de residència. A aquests efectes s'entendrà propietari d'un
vehicle a qui conste així en el Permís de Circulació expedit per la Prefectura de Tràfic. Així mateix,
tindran la consideració de propietari d'un vehicle, els qui, no tenint la titularitat en el permís de circulació,
acrediten disposar d'un contractat al seu nom mitjançant lísing o renting, o acrediten disposar d'un
contractat per l'empresa en la qual presten els seus serveis, mitjançant el sistema de lísing o renting.
e) Fotocòpia de l'últim rebut del pagament de l'impost de circulació de vehicles.
S'expedirà una única targeta per domicili.
Les persones físiques o jurídiques que exercisquen una activitat comercial, industrial, professional,
laboral o de serveis, en un establiment situat coincident amb les vies afectades pel servei
d'estacionament regulat de la Zona B: Sant Antoni, podran obtenir una targeta de resident, amb els
següents requisits i limitacions:
a) L'establiment haurà d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques per a aquesta
activitat i en el lloc on estiga situat l'establiment.
b) L'establiment haurà de comptar amb la corresponent llicència d'obertura.
c) El peticionari haurà d'aportar certificat del Servei Municipal de Recaptació, acreditatiu d'estar al
corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Cullera.
d) El vehicle estarà a nom del titular de l'activitat, o del treballador.
e) Haurà d'acreditar-se la titularitat de l'establiment, o la relació laboral, segons com pertocarà,
així com l'adscripció a aquest centre de treball.
L'autorització serà resolta per l'empresa concessionària atenent al compliment dels requisits establits a
continuació.
S'expediran un màxim de cent targetes de resident per a la zona B. S'otorgarà, com a màxim, una targeta
per habitatge i, en el cas dels establiments, s'otorgarà una targeta quan l'establiment tinga menys de 10
treballadors adscrits a aquest centre de treball, 3 targetes, com a màxim, si disposa entre 10 i 50
treballadors adscrits a aquest centre, i 10, com a màxim, en cas que dispose de més de 50 treballadors
adscrits a aquest centre.
Les targetes de la zona B, s'otorgaran per al període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre,

ambdues dates inclusivament. En cap cas, es prorratejarà el pagament de la tarifa per períodes
mensuals o diaris.
Les targetes de la zona B, s'atorgaran per al període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre,
ambdues dates inclusivament. En cap cas, es prorratejarà el pagament de la tarifa per períodes
mensuals o diaris.
La targeta de resident haurà de ser col·locada en la part interior del parabrisa davanter del vehicle, de
manera que siga perfectament visible des de l'exterior. Aquesta correspondrà exclusivament al sol·licitant
i al vehicle per al qual se sol·licite.
Els residents amb targeta podran estacionar en les places lliures del seu sector sense limitació horària,
bé en la zona A, o bé en la Zona B, segons la qual els corresponga. Fora del seu sector A o B, el resident
estarà subjecte a totes les condicions de la regulació de l'Ordenança Reguladora d'Estacionaments, com
qualsevol no resident i estarà obligat per tant a pagar la tarifa corresponent com no resident.
Els beneficiaris d'una plaça d'aparcament en els Pàrquings municipals com a residents no podran
disposar de targeta de resident.
En cap cas s'otorgarà més d'una targeta de resident per persona, amb independència del nombre de
vehicles que es troben al seu nom.
Les persones a les quals se li otorgue la targeta de resident serán responsables del bon ús de la
mateixa, havent de notificar a l'empresa concessionària, en el termini de 15 dies, els canvis de domicili o
de vehicle als efectes oportuns. La inobservança d'aquesta norma, implicarà l'anul·lació de la targeta
especial de resident i la denegació de la nova, si en principi tinguera dret a ella, per un període màxim de
tres anys.
El titular d'una targeta de resident és responsable de la mateixa, i del seu correcte ús. En cas
d'extraviament podrà obtenir un duplicat de la targeta previ abonament del cost de la mateixa, fixada en
cinc (5) euros. Es procedirà en aquest cas a emetre un document amb el caràcter de duplicat que
s'identificarà com a tal.

