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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL - AUTOLIQUIDACIÓ TAXA
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)
Com a propietari del local descrit a continuació, declare que m'obligue a no usar-lo per a altres fins o
activitats distints del de garatge.
Emplaçament del local: c/pl/av. ___________________________ Núm. ______
Referència cadastral : _____________________

Declaració de dades tributàries AUTOLIQUIDACIÓ.
Tipus de gual:

___ permanent normal de ____ metres, (mínim 3 metres)
___ pas de vehicles de ____ metres, (mínim 3 metres, en carrer de vianants o
d’estacionament prohibit, sense reserva d'espai).
___ temporal de ___ metres (mínim 3 metres, de 8.00 a 20.00 hores, en dies laborables),
sense reserva d'espai).

Superfície lineal: ______ m.

Tarifa:

____ €.

Nombre de trimestres___.

Import ________€ Abonaré Núm.__________.

Sol·licitud de domiciliació bancària per a l'exercici següent (una vegada inclòs en padró), amb caràcter
indefinit i mentre no s'anul·le expressament
Entitat ______ Oficina _______ DC _______ Compte ____________________

Continua al dors
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Sol·licite

A) La concessió de la corresponent llicència abans de poder fer-ne ús, atés que l’activitat descrita està
subjecta al règim de concessió de llicència establerta en l'Ordenança Reguladora de Llicències per Entrada i
Eixida de Vehicles a través de Voreres i Reserves d'Estacionament.
B) La inclusió en el padró tributari de guals per l'exercici següent al de la present autoliquidació,
per a exacció de la taxa mitjançant rebut anual de cobrament periòdic, amb caràcter indefinit, mentres no es
presente expressament la baixa, tot d'acord amb l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa.

Relació de documents que hi adjunte:
Lloc

___________________

Data

___________________
Signatura del sol•licitant

PROTECCIÓ DE DADES.
(*)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 del 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

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
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DOCUMENTACIÓ GENERAL

 Sol·licitud en imprés normalitzat, degudament emplenat i firmat pel sol·licitant
 Justificant de l’ingrés previ de la taxa que siga exigible, en règim d'autoliquidació.
 Fotocòpia del DNI, NIE del sol·licitant i representant, si és el cas, que haurà d'acreditar la representació.
 Plànol de situació de l’edifici, en què es definisca clarament la ubicació del local.
 Fotografia exterior de la finca o local.
 Fotografia interior (amb vehicle o vehicles inclosos), exclusivament en el supòsit de garatges de
vivendes unifamiliars.
DOCUMENTACIÓ PARTICULAR.
 Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, per a edificis o vivendes de construcció recent.
 Fotocòpia de la llicència d’activitat o instal·lació pel que fa a activitats mercantils, industrials, comercials i
de servei.
 Fotocòpia de la llicència d’activitat per a ús de garatge pel que fa a locals que puguen contindre un mínim
de sis vehicles
 Sol·licitud en imprés normalitzat que corresponga, degudament emplenat i firmat pel sol·licitant
 Justificant de l’ingrés previ de la taxa per a tramitació de certificat de compatibilitat urbanística
 Plànol d’emplaçament i croquis de l’estat definitiu
Tot això sense perjuí que el personal tècnic municipal, en vista de la documentació presentada,
trobe convenient que es complete amb l’aportació de noves dades
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