AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
 (96) 282 40 15 / Fax (96)282 20 27
Plaça Major, 1 CP 46760
www.tavernes.org

NIF P-46.24000-H
REL 01-46-238.4

(*)De conformitat amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, us informem que les dades d’este formulari s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (València). La finalitat de
tractament és atendre la vostra sol·licitud. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals registrades davant l’Alcaldia Presidència dirigint una sol·licitud al Registre d’Entrada, a l’adreça plaça Major,
1, 46760 Tavernes de la Valldigna (València). Amb la vostra firma, atorgueu el consentiment a dur a terme el tractament

SECCIÓ G0: TRESORERIA. ACTIVITAT 63: INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
Correu electrònic: inspecciotributaria@tavernes.org

RESPOSTA AL REQUERIMENT TRIBUTARI
D'INFORMACIÓ -GUALS 2013/14.
DADES PERSONALS (* Llegiu la informació transcrita en vertical sobre protecció de dades)
Nom i cognoms / raó social

NIF

En representació de (si escau)

NIF/CIF

Adreça per a notificacions
CP i població
tel.

Correu electrònic

EXPOSICIÓ (continueu darrere i en full a banda, si cal)

Respecte de l'expedient de comprovació de guals/garatge vehicle, ref. Núm. _ _ _ _ - _ _ _
Resulta :

<< Marqueu

X

davant de la resposta adient >>

__ A) Comunique haver presentat la sol·licitud d'autorització i documentació corresponent en el Registre
General d'Entrada, en data __ / __ / ___
__ B) [Adjunte fotografia de l'interior del local en la qual s'aprecia que] no es fa ús de garatge/gual
sinó de magatzem o anàleg, i declare el compromís de mantindre eixe ús distint del de garatge.
__ C) Tot i estar fent ús de garatge/gual, manifeste la meua disconformitat respecte a la proposta de
liquidació per a tramitar l'alta, resultant de les dades comunicades, pels motius següents (expliqueu):
__ D) Altres:
SOL·LICITUD
Demane que es tinga per presentat este escrit i les manifestacions expressades.
DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA (continueu darrere i en full a banda, si cal)

Lloc

___________________

Data: ___________________
Signatura del sol•licitant

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
1

