
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 / NIF:   

Domicili  

Codi postal:   Municipi:  

Telèfon mòbil:   Telèfon:   Adreça electrònica:  

DADES DEL / DE LA REPRESENTANT (Cal aportar el document de representació corresponent)

Nom i cognoms / Raó social:  

DNI / NIE / NIF:   

Domicili  

Codi postal:   Municipi:  

Telèfon mòbil:   Telèfon:   Adreça electrònica:  

DADES PER RELACIONAR-SE AMB L’ADMINISTRACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS

Podeu fer aquest tràmit per internet a l’Oficina Virtual que trobareu a: https://seuelectrònica.granollers.cat amb IdCat Mòbil, Cl@ve, IdCat 
Certificat, DNI electrònic o un altre certificat digital. És obligatori l’ús de formularis específics en els tràmits en què estiguin disponibles.

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tipus de procediment.

(*) L’adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica. 

Recordeu que el correu d’avís de notificació enviat a l’adreça electrònica només tindrà efectes informatius i que si no el rebeu, no impe-
dirà que es consideri feta la notificació. Transcorreguts 10 dies naturals l’acte es donarà per notificat. Entreu a https:// seuelectronica.
granollers.cat/notificacions per a més informació o per verificar si teniu disponible una nova notificació.
Si voleu rebre o deixar de rebre les notificacions de manera electrònica, ho podeu fer presentant una sol·licitud a l’OAC o a tra vés del 
tràmit específic “Alta o baixa per rebre notificacions electròniques” que trobareu a https://seuelectronica.granollers.cat/tramits. Allà també 
podreu consultar la llista de tràmits que l’Ajuntament està en disposició de notificar de manera electrònica.

EXPOSO

Que he contret uns deutes amb l’Ajuntament de Granollers i declaro trobar-me, de manera transitòria, en una difícil situació economico-
financera i amb dificultats de liquidat per fer front al pagament en els terminis establerts, tal com manifesto en la declaració responsable 
que aporto a la present sol·licitud.

 Període voluntari de pagament. Rebut/s número  

 Via de constrenyiment. Rebut/s número o número d’expedient  

SOL·LICITO

Fraccionar / ajornar el pagament del deute de conformitat amb el que estableix el Reglament general de recaptació (arts. 44 a 54) i 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament (art. 47).

- Els deutes d’import igual o superior a 150 euros, i inferior o igual a 2.000 euros, en un màxim de 15 mesos
- Els deutes d’import superior a 2.000 euros, i inferior o igual a 6.000 euros, en un màxim de 18 mesos
- Els deutes d’import superior a 6.000 euros, i inferior o igual a 9.000 euros, en un màxim de 24 mesos
- Els deutes d’import superior a 9.000 euros, fins a 30 mesos

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT / AJORNAMENT
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Els deutes inferiors a 150 euros no es poden ajornar ni fraccionar

Ajornament fins el dia:   

Fraccionament a dia  5 o a dia  20 de cada mes, amb   terminis d’import   €,  

essent el primer pagament el dia:   

Per tal de fer front al pagament ordeno la domiciliació bancària

 Sí  No

Número de compte - IBAN

Garantia del pagament

Si el total a fraccionar és superior a l’import que estableix l’article 47.5 de la vigent Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament:

 Aval bancari (amb indicació de l’entitat).

 Dispensa de garanties segons allò que disposa l’article 46.5 del Reglament general de Recaptació (RD 939/2005, de 29 de Juliol).

 Els béns immobles/mobles travats per aquest Servei de Recaptació, en virtut de diligència d’embargament de data   ,  
els quals entén que cobreixen l’import total del deute, els interessos de demora que es generin com a conseqüència de l’ajornament, 
més un 25 per 100 de la suma d’ambdues partides.

 Mesura cautelar o hipoteca unilateral

 Altres garanties

La garantia ha de cobrir l’import que resulti de la suma dels dos apartats següents:
- Per als deutes en període voluntari de pagament, l’import del principal, els interessos de demora que generi l’ajornament/fraccionament, més 
el 25% de la suma d’ambdues partides.
- Per als deutes que es trobin en període executiu, l’import ajornat o fraccionat, incloent el recàrrec del període executiu que correspongui, els 
interessos de demora que generi l’ajornament/fraccionament més el 5% de la suma d’ambdues partides.

En aplicació de l’article 47.5.a de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals (deute 
total acumulat superior a 30.000 euros).

Documentació que cal presentar:

Deutes fins a 2.000 euros

(Article 47.6.a de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament)

 DNI / NIE / NIF del/la titular    

 Declaració responsable relativa a les despeses suportades ordinàriament

 Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per a la domiciliació

Deutes superiors a 2.000 euros

(Article 47.6.b de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament)

Persones físiques:

 DNI / NIE del/la titular

 Acreditació de la representació i DNI / NIE del/la representant, si escau

 Última declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o certificat d’ingressos  anuals: pensions, altres prestacions 
passives, etc.

 Declaració responsable relativa a les despeses suportades ordinàriament

 Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per a la domiciliació

 En cas de concurs de creditors, documentació que acredita que els deutes respecte dels quals se sol·licita l’ajornament/fracciona-
ment no tenen la consideració de crèdits contra la massa.

 Altres

A Espanya el codi IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES 



Persones jurídiques:

 NIF de la societat

 Acreditació de la representació (escriptura de nomenament d’administrador o escriptura de  poders) i DNI del/la representant

 Escriptura de constitució de la societat

 Balanç d’empresa i del compte de resultats de l’últim exercici

 Última declaració d’IVA

 Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per a la domiciliació. En cas de concurs de creditors, documentació que 
acredita que els deutes respecte dels quals se sol·licita l’ajornament/fraccionament no tenen la consideració de crèdits contra la 
massa.

 Altres:

Autònoms:

 DNI / NIE del/la titular

 Acreditació de la representació i DNI / NIE del/la representant, si escau

 Última declaració de mòduls o d’IVA

 Última declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o certificat d’ingressos  anuals: pensions, altres prestacions 
passives, etc.

 Declaració responsable relativa a les despeses suportades ordinàriament

 Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per la domiciliació. En cas de concurs de creditors, documentació que 
acredita que els deutes respecte dels quals  se sol·licita l’ajornament/fraccionament no tenen la consideració de crèdits contra la 
massa.

 Altres

Associacions:

 NIF de l’entitat

 Estatus de l’associació degudament registrats 

 Escriptura de constitució de la societat

 Última declaració d’IVA

 Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per a la domiciliació

 Altres

En relació amb la garantia:

 Notes registrals amb indicació de titularitats i càrregues

 Taxació vigent dels béns/drets

A   ,   de/d’   de 20   

Signatura

Advertiment: La informació facilitada i documentació aportada serà verificada d’acord amb el que preveu l’article 95 de la llei 58/2003 de 
17 de desembre, General Tributaria

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) 
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