SERVEIS ECONÒMICS
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT/AJORNAMENT DE DEUTES PENDENTS (+1.200 €)

305 - E090

DADES DE LA PERSONA CONTRIBUENT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO
Que tinc contret uns deutes amb la Recaptació d'aquest Ajuntament i declaro trobar-me, de manera transitòria, en una difícil
situació econòmic-financera i amb dificultats de liquiditat per fer fornt al pagament en els terminis establerts.
Núm. Rebut

Tribut i any tributari

Sit

Venciment

Principal

Recàrrec

Interessos

Costes

Total

SOL·LICITO
De conformitat amb el que estableix el Reglament general de recaptació (art. 44 a 54) i l'Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic local (art. 36 a 39), el fraccionament / ajornament del deute
esmentat.
Ajornament fins el dia:
euros.

Pagament a compte:
Fraccionament segons el detall següent:
Termini

Venciment

Principal

Recàrrec

Interessos

Costes

Quota
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Els límits dels ajornaments i fraccionaments establerts a l'article 37.4 de les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Salt, són:
a) Els deutes d'import total superior a 150 € i inferior o igual a 6.000 € es podran ajornar o fraccionar per un període màxim
de 18 mesos.
b) Els deutes d'import total superior a 6.000 € i inferior o igual a 9.000 € podran ser ajornats o fraccionats fins a 24 mesos.
c) Els deutes d'import total superior a 9.000 € es podran ajornar o fraccionar fins a 30 mesos.

Per tal de fer front al pagament de les quotes ordeno la domiciliació bancària en el núm. de compte
de l'entitat
Com a garantia del pagament aporto

/ em comprometo a aportar

en el termini de 2 mesos des del dia següent a la

notificació de la concessió de l'ajornament / fraccionament:
Aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució
Hipoteca
Penyora
Fiança personal i solidària
Altres

En substitució de les garanties anteriors, sol·licito l'adopció de mesures cautelars:
Anotació preventiva d'embargament practicada per Xaloc
Altres

La garantia ha de cobrir l'import del deute en període voluntari, els interessos de demora més el 25% de la suma d'ambdues
partides.

Adjunto la documentació següent:
- Persones jurídiques:
NIF de l'empresa
Acreditació de la representació (escriptura de nomenament d'administrador o escriptura de poders) i DNI del representant
Última declaració de l'Impost de societats
Última declaració de l'Impost sobre el valor afegit
Extracte bancari dels últims 3 mesos
Altres
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- Persones físiques:
DNI del titular
Acreditació de la representació i DNI del representant
Última declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques
Relació d'ingressos i despeses en cas d'exercir una activitaat econòmica
Dues últimes nómines i/o pensió
Certificat d'inscripció a l'atur i/o subsidi
Informe dels Serveis socials
Extracte bancari dels últims 3 mesos
Rebuts de préstecs
Altres

- En relació a la garantia:
Notes registrals amb indicació de titularitats i càrregues
Taxació vigent dels béns / drets
Altres

L'Ajuntament podrà disposar diferents quotes i fraccions en funció del tipus de deutes.
NOTA:
El sotasignant queda assabentat que aquest fraccionament/ajornament concedit comporta els interessos de demora
legalment establerts, i que en cas de falta de pagament, un cop vençut el termini concedit, es continuarà el procediment
recaptatori amb recàrrecs, interessos, despeses i embargaments segons disposicions legals.

Salt,

de

de 20

Signatura:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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