
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

1. DADES DEL TITULAR DEL DEUTE

Nom i cognoms / Raó social:  

DNI / NIE / NIF:   

Domicili  

Codi postal:   Municipi:  

Telèfon mòbil:   Telèfon:   Adreça electrònica:  

EN REPRESENTACIÓ DE: (CAL APORTAR EL DOCUMENT DE REPRESENTACIÓ CORRESPONENT)

Nom i cognoms / Raó social:  

DNI / NIE / NIF:   

Domicili  

Codi postal:   Municipi:  

Telèfon mòbil:   Telèfon:   Adreça electrònica:  

2. 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.

3. EXPOSO
Que he contret uns deutes amb l’Ajuntament de Granollers que es relacionen a continuació i em trobo de manera transitòria, en una difícil 
situació economicofinancera i amb dificultats de liquidat per fer front al pagament en els terminis establerts.

 Període voluntari de pagament. Rebut/s número  

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

4. 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 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
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   €,  

sent el primer pagament el dia:   
Mentre duri la tramitació d’aquesta sol·licitud i de conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament general de Recaptació, 
s’hauran d’efectuar els pagaments de la fracció o fraccions proposades

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE

 Que disposo d’ingressos suficients per fer front al pagament del fraccionament / ajornament del deute sol·licitat.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT / AJORNAMENT DE DEUTES SUPERIORS A 2.000 EUROS
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6. GARANTIES
Si el total a fraccionar és superior a l’import que estableix l’article 47 (deute total acumulat superior a 30.000 euros) de la vigent Orde-
nança 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 47 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 

dret públic municipals.

  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.

7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

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.

 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

Persones jurídiques:

 NIF de la societat o entitat

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

 Escriptura de constitució de la societat o entitat

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

 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.

A   ,   de/d’   de 20   

Signatura



DADES DEL CREDITOR

Referència de l’ordre de domiciliació  
Mandate reference

Identificador del creditor   Nom del creditor  
Creditor identifier  Creditor’s name

Adreça  
Address

Codi postal   Població   Província   País  
Postal code  City  Town  Country

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per deure el seu compte i a l’entitat 
per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva 
entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que 
segueixen a la data de deute en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

By signing this mandate form, you authorise the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the 
instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund 
must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

DADES DEL DEUTOR

NIF   Adreça del deutor  
Tax ID number  Address of the debtor

Codi postal   Població   Província   País  
Postal code  City  Town  Country

Número de compte - IBAN / Account number - IBAN

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions / up to 8 or 11 characters) Segell de l’entitat bancària / Official stamp of the bank

Tipus de pagament:  Pagament únic
Type of payment  One-off payment

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA / SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

Granollers,   de   de 20  

Signatura

 FRACCIONAMENT DE DEUTE DE DATA  

 AJORNAMENT DE DEUTE DE DATA  
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En Espanya el codi IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES / Spanish IBAN of 24 positions always starting by ES

P-0809500-B

Plaça de la Porxada, 6

08401 Granollers Barcelona Espanya

Ajuntament de Granollers

Política de privacitat
Les seves dades les tracta l’Ajuntament de Granollers com a obligat tributari. 
Base jurídica del tractament: tractem les seves dades per complir una missió 
d’interès públic. Si en vol més informació: www.granollers.cat/politicadeprivacitat 
Drets: pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de 
dades, limitació i oposició al tractament adreçant-se l’a/e:  
oac@ajuntament.granollers.cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, 
Porxada, 6, 08401 Granollers (Barcelona)


	Nom i cognoms  Raó social: 
	DNI  NIE  NIF: 
	Domicili: 
	Codi postal: 
	Municipi: 
	Telèfon mòbil: 
	Telèfon: 
	Adreça electrònica: 
	Nom i cognoms  Raó social_2: 
	DNI  NIE  NIF_2: 
	Domicili_2: 
	Codi postal_2: 
	Municipi_2: 
	Telèfon mòbil_2: 
	Telèfon_2: 
	Adreça electrònica_2: 
	Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tipus de procediment: Off
	situació economicofinancera i amb dificultats de liquidat per fer front al pagament en els terminis establerts: Off
	undefined: Off
	Període voluntari de pagament Rebuts número: 
	Via de constrenyiment Rebuts número o número dexpedient: 
	Ajornament fins el dia: 
	5 o a dia: Off
	undefined_2: Off
	20 de cada mes amb: 
	terminis dimport: 
	sent el primer pagament el dia: 
	Que disposo dingressos suficients per fer front al pagament del fraccionament  ajornament del deute sollicitat: Off
	Aval bancari amb indicació de lentitat: Off
	Dispensa de garanties segons allò que disposa larticle 47 de lOrdenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de: Off
	Els béns immoblesmobles travats per aquest Servei de Recaptació en virtut de diligència dembargament de data: Off
	undefined_3: 
	Mesura cautelar o hipoteca unilateral: Off
	Altres garanties: Off
	DNI  NIE della titular: Off
	Acreditació de la representació i DNI  NIE della representant si escau: Off
	Última declaració de limpost sobre la renda de les persones físiques o certificat dingressos anuals pensions altres prestacions: Off
	Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per a la domiciliació: Off
	En cas de concurs de creditors documentació que acredita que els deutes respecte dels quals se sollicita lajornament  fracciona: Off
	NIF de la societat o entitat: Off
	Acreditació de la representació escriptura de nomenament dadministrador o escriptura de poders i DNI della representant: Off
	Escriptura de constitució de la societat o entitat: Off
	Balanç dempresa i del compte de resultats de lúltim exercici: Off
	Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per a la domiciliació_2: Off
	En cas de concurs de creditors documentació que acredita que els deutes respecte dels quals se sollicita lajornament  fracciona_2: Off
	A: 
	undefined_4: 
	ded: 
	de 20: 
	Referència de lordre de domiciliació: 
	FRACCIONAMENT DE DEUTE DE DATA: Off
	AJORNAMENT DE DEUTE DE DATA: Off
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	NIF: 
	Adreça del deutor: 
	Codi postal_3: 
	Població: 
	Província: 
	País: 
	Pagament únic: Off
	Granollers: 
	de: 
	de 20_2: 
	Número de compte  IBAN  Account number  IBAN: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 

	Swift BIC pot contenir 8 o 11 posicions  up to 8 or 11 characters: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 



