En/Na / D./Dª.

D.N.I / N.I.F.

En representació de / En representación de

D.N.I / N.I.F.

Adreça a efectes de notificacions / Domicilio a efectos de notificaciones

Codi postal/Código postal

Població / Población

Correu electrònic / Correo electrónico

Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

Exposició de fets i raons / Exposición de hechos y razones
Sol·licite que el subjecte passiu ______________________________________________ que apareix en el rebut de la taxa de fem
corresponent a l'habitatge o local, situat en ________________________________________, amb referència cadastral
__________________________ siga substituït per l'actual propietari/inquilí ____________________________________________ amb
DNI ___________________ i domicili fiscal en la població de __________________________, carrer
_______________________________________.
Solicito que el sujeto pasivo _______________________________________________que aparece en el recibo de la tasa de basura
correspondiente a la vivienda o local, sito en _________________________________________, con referencia catastral
__________________________ sea sustituido por el actual propietario/inquilino _________________________________________ con
DNI ___________________ y domicilio fiscal en la población de ______________________, calle
_______________________________________.

Documents que s'adjunten / Documentos que se adjuntan
Còpia del contracte de lloguer. / Copia del contrato de alquiler.
Còpia de l'escriptura de compra-venda. / Copia de la escritura de compra-venta.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

Petició / Petición
Accedir al sol·licitat amb efectes tributaris per al pròxim exercici fiscal.

Acceder a lo solicitado con efectos tributarios para el próximo ejercicio fiscal.

Signatura / Firma
Data / Fecha _____________________________________________
Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Paiporta / Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Paiporta
(*) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers
automatizats propietat de l'Ajuntament de Paiporta i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les
funcions própies en l’àmbit de les seues competéncies. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de dades
de caràcter persona, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació cancel-lació i oposició mitjançant instància
presentada davant el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Paiporta.
(*) PROTECCIÓN DE DATOS PRESONALES. Los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Paiporta y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio
de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro de entrada del Ayuntamiento de Paiporta.

www.paiporta.es
ajuntament@paiporta.es

