SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT/AJORNAMENT
Dades de la persona interessada
Nom i cognoms / raó social

NIF

Domicili

Tel.

Població

CP

Fax

Adreça electrònica

Dades de la persona representant
Nom i cognoms / raó social

NIF

Domicili

Tel.

Població

CP

Fax

Adreça electrònica

EXPÒS:
1.
Que a l’Ajuntament d’Inca segueix expedient administratiu de cobrament en període voluntari pel
concepte següent (cal aportar còpia de la liquidació o del rebut):

2.
Que la meva situació actual és de manca de liquiditat per poder realitzar l’esmentat pagament i que
aport com a prova els següents documents:
(Causes que motiven la sol·licitud, amb justificació de les dificultats econòmiques que impedeixin efectuar el
pagament en el termini establert).
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SOL·LICITO:
D’acord amb la normativa vigent:
Ajornament del deute
Fraccionament del deute
A aquest efecte propòs les següents dates de pagament i imports dels terminis

S’ofereix la següent garantia:(Obligatòria quan l'import del deute és superior a 6.000 euros. L’aval ha de cobrir
l'import del deute i els interessos de demora que originin l’ajornament o fraccionament més un 25 per 100 de
la suma d’ambdues partides).
Aval bancari
Mesura cautelar o hipoteca unilateral
Altres garanties
Dispensa de garanties segons allò que disposen l’article 82.2 de la Llei general tributària i el
Reglament general de recaptació, cosa que s’acredita de la forma següent

Així mateix, em compromet, 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.
Inca,

(signatura)

Regulació: Llei general tributària, Reglament general de recaptació i Ordenança general de gestió, recaptació, inspecció dels tributs
i altres ingressos de dret públic locals (BOIB 115 de 10/9/2016).
Article 79. Termini màxim dels ajornaments:
Per a deutes superiors a 100 € i fins a 1.500 €, el temps màxim d’ajornament és d’un any.
Quan els deutes siguin superiors a 1.500 € i fins a 3.000 €, el temps màxim d’ajornament és de dos anys.
En el cas que els deutes siguin superiors a 3.000 € i fins a 6.000 €, el temps màxim d’ajornament és de tres anys.
En el supòsit que els deutes siguin superiors a 6.000 €, el temps màxim d’ajornament és de 4 anys.
En tot cas, la quantia mínima mensual de la quantitat ajornada serà de 100 €, entenent que aquesta quantitat mínima inclou el
capital més els interessos.
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