
Àrea de Serveis GeneralsAjuntament de Granollers
Recaptació

C. de Sant Josep, 7, 1a planta
Tel. 93 842 66 38
08401 Granollers
recaptacio@granollers.cat

NIF P-0809500-B

DADES DEL TITULAR DEL DEUTE

Nom i cognoms / Raó social:  

DNI / NIE / CIF:   Núm. de document:   

DADES DEL/DE LA REPRESENTANT (si s’escau. En aquest cas, aporteu el document de representació corresponent)

Nom i cognoms / Raó social:  

DNI / NIE / CIF:   Núm. de document:   

MITJANÇANT EL PRESENT DOCUMENT DECLARO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que, en compliment dels requisits establerts a l’article 47.6 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals i per tal que aquesta administració pugui constatar la capacitat de pagament de les quotes mensuals resultants 
del fraccionament/ajornament sol·licitat, l’import mensual d’ingressos i despeses ordinàries, en concepte de:

INGRESSOS: 

 

 

 

DESPESES:  

 

 

 

Que soc coneixedor que l’aportació de dades inexactes, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada, informació o docu-
mentació que em sigui requerida per acreditar el compliment de la declaració comporta les responsabilitats penals, civils o administrati-
ves corresponents.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (només si es presenta en qualitat de representant)

 Acreditació de la representació i DNI/NIE/NIF/del representat

A   ,   de/d’   de 20   

Signatura de la persona sol·licitant 
o representant legal

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Política de privacitat 
- Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Granollers en relació amb el registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb 

l’Ajuntament. 
- Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al compliment d’una missió feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment 

d’obligació legal. Podeu ampliar aquesta informació a: www.granollers.cat/politicadeprivacitat 
- Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant-vos a l’a/e:  
oac@granollers.cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, Porxada, 6, 08401 Granollers (Barcelona) M
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