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XX dir0__5

XX dir1__6

XX

dir2__7

XX dir3__8

AVÍS D´INICI DE PROCEDIMENT D´EMBARG DE VEHICLES c1__9

CONTRIBUENT ca16__12 NIF/CIF ca18__13

XX ca17__15XX ca19__16

NÚM. EXPEDIENT ca2__19

XX ca3__20

TOTAL DEUTE PENDENT ca20__21

NaN,00 ca21__22c49_2__23

Referència de Pagament ca2_1__24

XX ref__25

En l´expedient administratiu de constrenyiment que s´instrueix en aquesta Unitat de Recaptació contra el deutor a la Hisenda Municipal abans esmentat
i per l'import abans detallat i havent transcorregut amb excés el termini que se us va concedir per ingressar el vostre descobert, segons l´establert a
l´article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, us requereixo per a què el feu efectiu per tal d´evitar-vos les molèsties i despeses
que ocasiona la continuació del procediment, advertint-lo que si no ho fa, es procedirà a l'embargament del/s vehicle/s de la seva propietat que a
continuació es detalla/en:

ca22__27

MATRÍCULA ca29__30 MARCA/MODEL ca30__31BASTIDOR ca31__32

XX ca32__33 XX ca33__34XX ca34__35

XX ca35__36 XX ca36__37XX ca37__38

XX ca38__39 XX ca39__40XX ca40__41

En el cas de no ingressar el deute perseguit en els terminis assenyalats, es dictarà diligència d'embargament del/s esmentat/s vehicle/s, tot això de
conformitat amb el que disposa l´article 75 del RD 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general de recaptació i es procedirà a l´anotació
d'aquest embargament en el Registre de Béns Mobles, impedint la transmissió del/s esmentat/s vehicle/s a tercers, i es procedirà, en el seu cas, a
donar ordre a les autoritats encarregades de la vigilància de la circulació i a les altres que procedeixin per a què capturin, dipositin i precintin el/s
esmentat/s vehicle/s.
Si vostè hagués ingressat l´esmentat deute en el període transcorregut entre l´emissió d´aquest document i la seva recepció, accepti les disculpes
per les molèsties causades per aquest motiu.

ca47__42

XX fech__44

El cap de la Recaptació executiva cam15__45

Josep López Tortosa cam16__47

.......................................................................................................................................................................................................... puntos__48

vaciopto__50

Codi procediment de recaptació: cpr__52XX cpr2__53
Exemplar per a l´entitat bancària

Etiqueta421__54

Últim dia pagament
textultdiapago__61

Entitat
textemisora__62

Mode

textmodo__63

Referència de Pagament

textrefcobr__64

Identificador
Fiscal textidentif__65

Import a ingressar
textaingresar__66

XX fechacadu__67XX emisora__68XX modo__69XX refcobr__70XX identificacion__71NaN,00 aingresar__72c49_5__73

Titular
texttitular__75

XX
titula__76

Identificador Fiscal
textnif__77

XX nif__78

Ajuntament de textorga__79

TARRAGONA
textgv__80

XXbajobarras__83
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Informació al Contribuent c54_2__87

Validació c55_2__88

Aquest document no allibera del pagament sense la validació de l´Entitat
Bancària o si es paga amb posteritat a la data de caducitat assenyalada.

c56_2__89

Lloc de Pagament: c57_2__91

Només s´admetrà el pagament a les entitats: BBVA, B.Popular Español,
BSCH, CatalunyaCaixa, Caixa Penedès, La Caixa, Caixa Laietana, Caja
Ahorros Mediterráneo, Ibercaja, Cajamar, Caja Rural del Mediterráneo,
Targobank, SA. i UNNIM. c58_2__92

Oficina c28__94 Adreça c29__95Telèfon c30__96 Fax c28b__97 Adreça electrònica c29b__98 c30b__99

Recaptació c31o__100
Executiva c32o__101

Carrer Adrià, 4 Bx. c31d__102

c32d__103

977250106 c31t__104

c32t__105

977238273 c35o__106

c36o__107

rexecutiva@tarragona.cat c35d__108

c36d__109

c35t__110

c36t__111

Sr. carter, si us plau, aviso1__116

Marqui amb una X el motiu de la devolució aviso2__118

Desconegut aviso3__124

Refusat aviso4__125

Absent aviso5__126

Adreça incorrecta aviso6__127

Altres aviso7__128

Model autoritzat per la Direcció General de Correus i Telecomunicacions el 17
de gener de 1985

aviso8__129


