SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ, REDUCCIÓ, BAIXA O CANVI DE TITULARITAT DE GUAL O PAS
PERMANENT

1. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

amb NIF

domicili a (c/, pl., av.)
de/d’

tel/s.

apartat de correus (en cap cas substitueix ni supleix l’anterior)
adreça electrònica

2. ALTRE DOMICILI (DIFERENT AL FISCAL) A EFECTES DE NOTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Nom i cognoms

amb NIF

domicili a (c/, pl., av.)
de/d’

3. DADES DEL REPRESENTANT (si escau)
Nom i cognoms

amb NIF

domicili a (c/, pl., av.)
de/d’

tel/s.

apartat de correus (en cap cas substitueix ni supleix l’anterior)
adreça electrònica
I com tal representant adjunta el poder o altre document fefaent que el legitima per a la representació de
conformitat amb l’article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de la nova Llei del procediment administratiu comú
(el referit poder és pot substituir per una declaració personal presentada davant el Secretari de l’Ajuntament
per l’interessat en el procediment).

EXPÒS: que som propietari o president de la comunitat de la cotxeria o garatge situat a Inca, a l'adreça
,
parcel·la cadastral núm.

.
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Per la qual cosa, SOL·LICITO:
Ampliació de metres
Reducció de metres
Baixa definitiva
Canvi de titularitat

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA
A) Ampliació de metres:
Fotocòpia del darrer rebut del gual o pas permanent posat al cobro.
Fotografia del gual permanent que s’ha d’ampliar. En el cas de tenir autorització ambdós
costats, fotografia de la voravia confrontant.
B) Reducció de metres:
Fotocòpia del darrer rebut del gual o pas permanent posat al cobro.
C) Baixa o renúncia:
Fotocòpia del darrer rebut del gual o pas permanent posat al cobro.
Placa del gual.
Les renúncies presentades després del 31 de desembre, a més d’acreditar el pagament de la
liquidació de l’exercici anterior, han de presentar l'autoliquidació pel concepte de taxa de
reserva de la via pública per entrada de vehicles referida a l’exercici actual, prorratejant-se la
quota a ingressar segons el trimestre en que es presenta la renúncia.
D) Canvi de titular:
Fotocòpia del darrer rebut del pas permanent posat al cobro. Les variacions de titularitat
tramitades a partir del 31 de desembre de cada exercici, s’acompanyen amb la presentació
d’una autoliquidació en la qual es satisfà la quota, en el cas que les liquidacions del padró
anual no estan al cobro.
Acreditació del canvi de titularitat en l’impost sobre béns immobles. En cas que no consti el
canvi de titularitat, caldrà aportar còpia de l’escriptura pública objecte de la transmissió.

Inca,

de

de

Signatura,

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el sistema informàtic de l’Ajuntament d’Inca i podran ser cedides
de conformitat amb la llei, podent l’interessat exercir davant l’Ajuntament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, el que
s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
Plaça d'Espanya, 1 · 07300 Inca · Tel. 871 914 000 · Fax. 971 880 819 · www.incaciutat.com · CIF P0702700F

