Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea de Serveis Generals i Administració
Regidoria d’Hisenda

ANNEX NÚM. 2 - SOL·LICITUD D’AJORNAMENTS / FRACCIONAMENTS PAGAMENTS DE REBUTS / LIQUIDACIONS.
ANEXO NÚM. 2 - SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS / FRACCIONAMIENTOS PAGOS DE RECIBOS / LIQUIDACIONES.
Dades del sol·licitant / Datos del solicitante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF

En nom i representació de / En nombre y representación de:

Adreça / Dirección

NIF

Núm.

Esc.

Planta

Pta.

Esc.

Planta

Pta.

Dades del Rebut o Liquidació / Datos del Recibo o Liquidación
Número

Concepte / Concepto

Adreça tributària / Dirección tributaria

Núm.

Recàrrec de constrenyiment / Recargo de apremio

Import / Importe

Import total / Importe total

Nombre de venciments

Número de vencimientos

Indiqui el nombre de venciments tenint en compte que el
fraccionament es concedirà, si és procedent, per un
període màxim de 24 mesos que es correspondran a 24
terminis, excepte en els supòsits que estableix l’Annex I
de l’Ordenança General que seran dignes d’estudi

Indique el número de vencimientos teniendo en cuenta
que el fraccionamiento se concederá, si es
procedente, por un período máximo de 24 meses, que
se corresponderá a 24 plazos, excepto en los
supuestos que establece el Anexo I de la Ordenanza
General que serán dignos de estudio

Venciments/
Vencimientos

Mensuals / mensuales →

Número de terminis/ número de plazos…...……(màxim / máximo 24)

ORDRE DE DOMICILIACIÓ / ORDEN DE DOMICILIACIÓN

Omplir obligatòriament / Rellenar obligatoriamente.

Titular / Titular
Entitat / Entidad

Oficina

DC

Núm. Compte / Núm. Cuenta
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Documentació necessària

Documentación necesaria

□ Fotocòpia de la cartilla bancària o document similar.

□ Fotocopia

□ Si el sol·licitant és persona distinta al titular del rebut /

□ Si el solicitante es persona distinta al titular del

□ Fotocòpia del rebut / liquidació
□ Garantia: S’exigirà garantia

□ Fotocopia del recibo / liquidación
□ Garantía: Se exigirá garantía cuando la deuda,

□ Declaració de la Renda

□ Declaración de la Renta

Sol.licito:
El fraccionament o l’ajornament dels rebuts o de les
liquidacions indicades, pel motiu següent:

Solicito:
El fraccionamiento o aplazamiento de los recibos o
liquidaciones indicadas, por el siguiente motivo:

És requisit indispensable que l’obligat al pagament
sigui el titular del compte en què es domicilia el
pagament. En cas contrari, el titular del compte ha
d’autoritzar la domiciliació.

liquidació: autorització i fotocòpia del DNI d’aquests
dos.

quan el deute,
l’ajornament del qual es sol·licita, sigui superior a
600€. La garantia cobrirà l’import principal més els
interessos
de
demora.
Haurà
d’adjuntar-se
compromís exprés de l’entitat avalista de formalitzar
l’aval necessari si es concedeix l’ajornament o el
fraccionament.

de la cartilla bancaria o documento
similar. Es requisito indispensable que el obligado
al pago sea el titular de la cuenta en la cual se
domicilie el pago. En caso contrario, el titular de la
cuenta debe autorizar la domiciliación.

recibo / liquidación: autorización y fotocopia del
DNI de ambos.

cuyo aplazamiento se solicita, sea superior a 600€.
La garantía cubrirá el importe principal más los
intereses de demora. Deberá acompañarse
compromiso expreso de la entidad avalista de
formalizar el aval necesario si se concede el
aplazamiento o el fraccionamiento.

Assenyaleu breument els motius de la petició / Señale brevemente los motivos de la petición

Sant Pere de Ribes, a ........... de .................................... de 20…….
Signatura / Firma

Dades d’interès:

Datos de interés:

El fraccionament implica l’abonament del deute en
diverses vegades. L’ajornament suposa un únic
pagament.

El fraccionamiento implica el abono de la deuda en
varias veces. El aplazamiento supone un pago único de
la deuda.

Les quantitats el pagament de les quals s’ajorni o
fraccioni meritaran l’interès de demora a que es refereixen
els articles 26.6 de la Llei General Tributària i el 17 de la
Llei General Pressupostària, segons es tracti de deutes
tributaris o no tributaris, respectivament.

Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione
devengarán el interés de demora a que se refieren los
artículos 26.6 de la Ley General Tributaria y 17 de la Ley
General Presupuestaria, según se trate de deudas
tributarias o no tributarias, respectivamente.
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