Reservado para la Administración
REGISTRO DE ENTRADA

Reservat per a l’Administració
REGISTRE D’ENTRADA

( ) Les dades facilitades per vosté en
este formulari passaran a formar part
dels fitxers automatitzats propietat de
l'Ajuntament de València i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en
l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vosté podrà
exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant
instància presentada davant el Registre
Gral. d’Entrada de l’Ajuntament de
València.

Los datos facilitados por Ud. en este
formulario pasarán a formar parte de los
ficheros automatizados propiedad del
Ayuntamiento de Valencia 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, Ud. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro
Gral. d’Entrada del Ayuntamiento de
Valencia.

Podeu imprimir este format de formulari i omplir-lo a mà
o també ho podeu fer directament sobre el document. Si
trieu la segona opció, les dades introduïdes no es podran
guardar, per la qual cosa cal imprimir-lo només
completar-lo.

Puede imprimir este formato de formulario y rellenarlo a
mano o puede cumplimentarlo directamente sobre este
documento. Si elige la segunda opción, los datos que
DE VALENCIA
introduzca no seAJUNTAMENT
podrán guardar, debe
imprimirlo nada
valencia.es
más www.
completarlo.

RECLAMACIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA DAVANT EL JURAT TRIBUTARI
RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA ANTE EL JURADO TRIBUTARIO
encapçalament
RECLAMANT / RECLAMANTE ( )Vegeu
Ver encabezamiento

Nom i cognoms - Raó social / Nombre y apellidos - Razón social
FAX

NIF

Telèfon / Teléfono

Adreça electrònica / Correo electrónico

Domicili als efectes de notificacions / Domicilio a efectos de notificación

REPRESENTANT / REPRESENTANTE

Localitat / Localidad

C. Postal

(En el cas que actue a través d’un representant / En el caso actúe a través de un representante)

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF

FAX

Telèfon / Teléfono

Adreça electrònica / Correo electrónico

Domicili als efectes de notificacions / Domicilio a efectos de notificación

Localitat / Localidad

C. Postal

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTE QUE ES RECORRE / IDENTIFICACIÓN DEL ACTO QUE SE RECURRE
Citeu l’acte administratiu municipal (adjunteu fotocòpia de la notificació de

Citar el acto administrativo municipal (acompañar fotocopia de la notificación

l’acte per tal de facilitar la identificació):

del acto para facilitar su identificación ):

AL·LEGACIONS / ALEGACIONES
Que no està conforme amb l’actuació municipal mencionada pels motius
següents:

Que no está conforme con la actuación municipal mencionada por los
siguientes motivos:

SOL·LICITUD / SOLICITUD
Que es tinga per interposada esta RECLAMACIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA i que, després dels tràmits que corresponguen, es dicte una
resolució estimatòria d’esta, d'acord amb les al·legacions fetes.

Que se tenga por interpuesta esta RECLAMACIÓN ECONOMICOADMINISTRATIVA y, previo los trámites procedentes, se dicte resolución
estimatoria de la misma, de acuerdo con las alegaciones efectuadas.

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN
Relacioneu els documents que trobe convenients adjuntar-hi:

Relacione los documentos que estime oportuno adjuntar:

INFORMACIÓ / INFORMACIÓN
Per a més informació consulteu la guia per a la
presentació de les reclamaciones economicoadministratives de l’Ajuntament de València a la
www.valencia.es.

València..................................................

Para más información consultar la guía para la
presentación de las reclamaciones economícoadministrativas del Ayuntamiento de Valencia en
www.valencia.es.

SIGNATURA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA PERSONA SOLICITANTE

No oblideu signar ací abans de presentar
el document a qualsevol registre.
No olvide firmar aquí antes de presentar
el documento en cualquier registro.

Esborrar
/ Borrar
31.47-107

Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'administració i la còpia per a la persona interessada.

A L'ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Tiene que imprimir la instancia por duplicado, el original para la administración, la copia para el interesado/a.

Imprimir

