TES.04.2

TRESORERIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PRESENTACIÓ DE FIADORS SOLIDARIS I PERSONALS EN
AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL
Domicili
C. Postal

NIF/CIF
Núm.

Municipi

Esc.

Pis

Pta.

Província

davant de l’alcalde-president de l'Ajuntament de Mislata, comparec i, d'acord amb el que disposa
l'article 69 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, com millor procedisca DIC:
Que per mitjà del present escrit em compromet a presentar fiadors personals i solidaris per
a refermar l'import del deute tributari el fraccionament /ajornament del qual s'ha sol·licitat per
quantia de _________________ euros i els interessos de demora més el 25% de la suma
d'ambdós partides, en el termini màxim de dos mesos a partir de l'endemà al de la notificació de
l'acord de concessió, l'eficàcia del qual quedarà condicionada a la dita formalització (article 48.6
Reglament General de Recaptació).
La garantia es posa a disposició de l'alcalde-president l'Ajuntament de Mislata, per un
termini que excedix en sis mesos almenys el venciment del termini o terminis concedits.
Mislata, _______________________de/d’ ________________de 20__
FIRMAT

«Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l'Ajuntament
incorporarà les seues dades a un fitxer, que s'utilitzarà per als fins d'esta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, excepte
per obligacions legals i a altres administracions públiques destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza a
l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud segons els nostres propis arxius. Per
a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’haurà de dirigir per escrit a l'Ajuntament, plaça de
la Constitució, 8-46920 Mislata (València), i adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o
equivalent.»
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