Núm. expedient:
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MARIA DOLORES SANCHEZ PARRA

No havent sigut possible practicar les notificacions corresponents de requeriment
de béns i drets al deutor dins del procediment de constrenyiment en el domicili fiscal dels
interessats que a continuació s'indiquen per causa no imputable a l'Administració, per
resultar desconeguts o per haver-se absentat del dit domicili i ignorar-se el seu actual
parador, de conformitat amb el que disposa l'Art. 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en concordança amb el que disposa l'art. 45 de la Llei
30/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb
l'art. 71 vigent Reglament General de Recaptació, per mitjà del present anunci se'ls cita
perquè compareguen per si o per mitjà de representant en l'oficina de Recaptació
Executiva de l'Ajuntament de Puçol (Pl. Joan de Ribera, s/n, 46530 Puçol), de dilluns a
divendres de 9 a 14 hs; en el termini de 15 dies naturals comptats a partir del següent a la
publicació d'este anunci en el Boletín Oficial del Estado, a fi que els siguen notificats els
requeriments d'informació sobre els béns i drets de la seua propietat a fi de procedir al
seu embargament i alienació, en quantia suficient per a cobrir l'import del deute:

N.I.F. - C.I.F.

Nº EXPTE

19091405W

2018EXP28000026

44798202K

2018EXP28002964

S'advertix als interessats que de no comparéixer en el dit termini la notificació
s'entendrà practicada a tots els efectes legals, des de l'endemà al del venciment del
mateix.
En cas de no compareixença de l'obligat tributari o el seu representant, se li tindrà
per notificat de les successives actuacions i diligències del procediment, mantenint-se el
dret que li assistix a comparéixer en qualsevol moment del mateix, de conformitat amb el
que disposa l'art. 112.3 de l'Esmentada Llei General Tributària
Puçol, 7 de gener de 2019
L´ ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra
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