SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT / AJORNAMENT

amb document d’identitat

FRACCIONAMENT / AJORNAMENT

(Nom i cognoms)
i que visc al municipi d

codi postal

amb adreça

i telèfon

correu electrònic
actuant en representació d

document d’identitat

amb adreça
telèfon

correu electrònic

(Cal adjuntar model d’autorització/representació o escriptura de poders)
EXPOSO, que l’Ajuntament de Granollers, a la seva unitat de Recaptació segueix expedient administratiu per deutes
(segons llistat adjunt), on es concreta: concepte, exercici, import principal, recàrrec, interessos, costes i total.
Període voluntari de pagament, que finalitza el dia:
Via de constrenyiment, segons l’expedient número:
Que atesa la manca de liquiditat transitòria actual, per poder realitzar l’esmentat pagament, així com (causes que
motiven la sol·licitud)

SOL·LICITO: de conformitat amb l’article 44 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals, i en allò que són d’aplicació els articles 44 i següents del Reglament General de Recaptació.
Ajornament fins el dia:
Fraccionament a dia
5 o a dia
essent el primer pagament el dia

20 de cada mes, amb

terminis d’import

€,

I em comprometo, de conformitat amb allò establert a l'article 51,2 del Reglament General de Recaptació, a efectuar el
pagament de la fracció que correspongui, segons la proposta indicada, mentre duri la tramitació d'aquesta sol·licitud.

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

Granollers,
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la
resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer
automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden
ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment
previstos. La persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés,
rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei
15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC:
oac@ajuntament.granollers.cat o al carrer de Sant Josep 7, 08401
Granollers. Més informació a www.granollers.cat.

d
Signatura

de 20

Documents a presentar:
Particulars:
Document d’identitat
Ingressos mensuals (nòmina, atur, ajut, pensió...)
Última declaració completa de la Renda presentada
Altres

Autònoms:
Document d’identitat
Última declaració de mòduls o d’IVA
Última declaració completa de la Renda presentada
Altres

Societats:
CIF
Escriptura de constitució de la societat
Balanç d’empresa i del compte de resultats de l’últim exercici
Última declaració d’IVA
Altres

Botigues i parades mercat setmanal:
Document d’identitat
Última declaració de mòduls o d’IVA
Última declaració completa de la Renda presentada
Altres

Associacions:
CIF
Estatuts de l’associació degudament registrats
Última declaració d’IVA
Altres

Ofereixo com a garantia:
Si el total a fraccionar és superior a 12.000€
Aval bancari (amb indicació de l’entitat).
Dispensa de garanties segons allò que disposa l’article 44.5 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals:
Els béns immobles/mobles travats per aquesta unitat 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:

