Ajuntament de Dosrius
Sol·licitant
Titular (Cognoms, nom / Denominació social):
Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

NIF/CIF:

Pis:

Porta:

Municipi:

Apt. corr.:

CP  :

Telèfon  :

E-mail @ :

Web  :

Representant legal. Adreça als efectes de notificacions
Nom (Cognoms, nom):

NIF:

Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Municipi:
Telèfon  :

Apt. corr.:

CP  :
Telèfon mòbil  :

Fax  :

E-mail @ :

EXPOSO
En relació al pagament de les quotes urbanístiques per les obres d’urbanització complementàries urgents
i provisionals als vials de les unitats d’actuació XI-B i XI-C, he rebut notificació de la liquidació de la
primera quota amb les dades següents i sol·licito el següent.
► PRIMERA QUOTA
corresponent a la liquidació provisional del 30% del cost del projecte , amb les següents dades:

SUBJECTE PASSIU:
NIF:
REF. TRIBUTÀRIA:

IMPORT A PAGAR:

SOL·LICITO:
El fraccionament de la liquidació esmentada en ____________ MESOS.1

D’acord amb l’ordenança general el fraccionament es pot sol·licitar fins a 18 mesos, al 5% d’interès, i
sense necessitat de garantia. Per altres casos cal consultar a l’Ajuntament o a l’Organisme de Gestió
tributària.
1

►SEGONA QUOTA

Excm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Dosrius
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Dosrius. La finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a règim
d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General de
l’Ajuntament de Dosrius, adreça c/ Sant Antoni 1, 08319 Dosrius, adjuntant còpia del document d’identitat.

Ajuntament de Dosrius
corresponent a la liquidació provisional del 30% del cost del projecte, amb les mateixes dades que les
senyalades en l’apartat anterior.
SOL·LICITO:
Que en el moment que l’Ajuntament tingui constància que ha estat aprovada la liquidació per part de
l’Organisme de Gestió Tributària, procedeixi a tramitar la meva sol·licitud de fraccionament.
Sol·licito el fraccionament de la liquidació esmentada en ____________ MESOS.1
D’acord amb l’ordenança general el fraccionament es pot sol·licitar fins a 18 mesos, al 5% d’interès, i
sense necessitat de garantia. Per altres casos cal consultar a l’Ajuntament o a l’Organisme de Gestió
tributària
1

►TERCERA QUOTA
corresponent a la liquidació provisional del 40% del cost del projecte (o part restant), , amb les mateixes
dades que les senyalades en l’apartat anterior.
Que en el moment que l’Ajuntament tingui constància que ha estat aprovada la liquidació per part de
l’Organisme de Gestió Tributària AMB LES MATEIXES DADES QUE LES ESMENTADES EN L’APARTAT
RELATIU A LA PRIMERA QUOTA, procedeixi a tramitar la meva sol·licitud de fraccionament.
Sol·licito el fraccionament de la liquidació esmentada en ____________ MESOS.1
D’acord amb l’ordenança general el fraccionament es pot sol·licitar fins a 18 mesos, al 5% d’interès, i
sense necessitat de garantia. Per altres casos cal consultar a l’Ajuntament o a l’Organisme de Gestió
tributària
1

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Als efectes del cobrament de les quotes esmentades, es sol·licita la domiciliació dels imports que
corresponguin amb càrrec al compte amb codi IBAN:

ES
de l’entitat ______________________________________________.

Lloc .......................... Data ......... de .......................................... de ............
Signatura
El/la sol·licitant,

Excm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Dosrius
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Dosrius. La finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a règim
d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General de
l’Ajuntament de Dosrius, adreça c/ Sant Antoni 1, 08319 Dosrius, adjuntant còpia del document d’identitat.

