
Àrea de Serveis GeneralsAjuntament de Granollers
Recaptació

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

NIF P-0809500-B

DADES DEL / DE LA SOL·LICITANT  INTERESSAT / ADA

Nom i cognoms / Raó social:  

Document d’identitat:  

Adreça:  

Codi postal:   Municipi:  

Telèfon mòbil:   Telèfon:  

Adreça electrònica2:  

DADES DEL / DE LA REPRESENTANT 1 (persona que presenta la sol·licitud, en cas de ser algú diferent de l’interessat / ada)

Nom i cognoms / Raó social:  

Document d’identitat:  

Adreça:  

Codi postal:   Municipi:  

Telèfon mòbil:   Telèfon:  

Adreça electrònica2:  

Podeu fer aquest tràmit per internet a l’oficina virtual que trobareu a: https://seuelectronica.granollers.cat amb IdCat mòbil, Cl@
ve, DNI electrònic o un altre certificat digital. És obligatori l’ús de formularis específics en els tràmits en què estiguin disponi-
bles.
(1) En el cas d’actuar com a representant legal declaro que disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud 
i rebre, si escau, les comunicacions i/o notificacions corresponents.

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tipus de procediment

(2) L’adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica. En cas de nomenar representant, aquesta perso-
na rebrà l’avís de notificació.

Recordeu que el correu d’avís de notificació enviat a l’adreça electrònica només té efectes informatius i que, si no el rebeu, això 
no impedeix 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.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT / AJORNAMENT

Política de privacitat 
· Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Granollers en relació amb la gestió de la vostra relació amb l’Ajuntament com a obligat tributari.
· 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 oposició al tractament adreçant-vos a: oac@granollers.cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, Porxada, 6, 08401 
Granollers (BCN)M
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EXPOSO a l’Ajuntament de Granollers, al Servei de Recaptació, el següent expedient administratiu per deutes d’acord amb el 
llistat adjunt, que especifica el concepte, l’exercici, l’import principal, el recàrrec, els interessos, les costes i el 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 fer el pagament esmentat, 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 pú-
blic municipals, i en allò que són d’aplicació els articles 44 i següents del Reglament General de Recaptació,

 Ajornament fins al dia:  

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

   sent el primer pagament el dia  

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

Documentació que cal presentar:

Particulars:

 Document d’identitat

 Ingressos mensuals (nòmina, atur, ajut, pensió...)

 Última declaració completa de la Renda presentada

 Altres

Autònoms, botigues, parades mercat setmanal: 

 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

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 l’import que estableix l’article 44.7 de l’0rdenança Fiscal vigent:

 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 pel 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:

Granollers,   de/d’   de 20  Signatura

Advertiment 
· La informació facilitada i documentació aportada es verificarà d’acord amb el que preveu l’article 95 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària.M
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