Imprimir formulario
Plaça de l'Ajuntament, 4
43850 CAMBRILS
tre@cambrils.org
www.cambrils.org

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Àrea de Recursos Interns
Tresoreria

Telf: 977 794564
Fax: 977 795468

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT / AJORNAMENT DE PAGAMENTS TRIBUTARIS
SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO / APLAZAMIENTO DE PAGOS TRIBUTARIOS
Dades identimcatives / Datos identimcativos
1

NIF

Cognoms i nom o raó social/ Apellidos y nombre o razón social
e-mail

Telèfon de contacte / Teléfono de contacto

Carrer/ Plaça/ AV. Nom de la via pública / Nombre de la vía pública
C.P.

Municipi / Municipio

Província

Titular dels rebuts / Titular de los recibos
Fraccionament / Fraccionamiento

Altra persona interessada / Otra persona interesada

Mesos / Meses

Ajornament / Aplazamiento

Domicili a efectes de notimcació / Domicilio a efectos de notimcación
Carrer/ Plaça/ AV. Nom de la via pública / Nombre de la vía pública

C.P.

2

Municipi / Municipio

Província

Dades expedient / Datos expediente
Número d'expedient / Número de expediente:

Import Total / Importe Total:
Ingrés / Ingreso parcial 25%:

Nom del titular dels rebuts / Nombre titular de los recibos

Mínim / Mínimo:
Total Pendent / Total pendiente:

S'adjunta relació de deute / Se adjunta relación de deuda
Concepte / Concepto:

3

Dades bancàries / Datos bancarios
Autoritzo el cobrament del fraccionament en el següent compte bancari /
Autoritzo el cobro del fraccionamiento en la siguiente cuenta bancaria
Dades bancàries / Datos bancarios :
Número del/ la compte/ cuenta:
ENTITAT / ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE COMPTE / NÚMERO DE CUENTA

Plaça de l'Ajuntament, 4
43850 CAMBRILS
tre@cambrils.org
www.cambrils.org

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Àrea de Recursos Interns
Tresoreria

Telf: 977 794564
Fax: 977 795468

4

Documentació que s'acompanya
Declaració de renda / Declaración de la renta

Ingressos / Ingresos

Fotocòpia llibreta banc / Fotocopia cuenta bancaria

Despeses fixes mensuals / Gastos fijos mensuales

Impost de Societats / Impuestos de Sociedades

Persones al seu càrrec / Personas a su cargo

Aval bancari / Aval bancario

Altres / Otros

Sou / Salari / Pensió
5

Persona o entitat pagadora / Persona o entitat pagadora

Import anual / Importe anual

Rendiment d'activitats empresarials o professionals / Rendimineto de actividades empresariales
Activitats empresarials / Actividades empresariales

Import anual / Importe anual

Habitatges / Viviendas
Situació/ Situación : Carrer / Calle, municipi / municipi, província / provincia

Referència catastral / Referencia catastral

Vehicles / Vehículos
Model / Matrícula

Data adquisició / Fecha adquisición

Altres béns (accions, obligacions, etc.) / Otros bienes (acciones, obligaciones, etc.)
Naturalesa / Naturaleza

Advertència;
Advertencia;

Import / Importe

No es suspendrà el procediment si el deute es troba en via executiva.
No se suspenderá el procedimiento si la deuda se encuentra en vía ejecutiva

Cambrils,
Signatura / Firma

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s'inclouran als mtxers que
us informem que les dades facilitades s'inclouran als fitxers que conformen la base de dades d'aquest Ajuntament, destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals. Així mateix, us informem que podeu exercir, davant d’aquest Ajuntament, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General, situat a Plaça de l’Ajuntament, núm. 4 de Cambrils (43850).
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Tresoreria
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Com puc demanar un fraccionament?
________________________________________
Es pot demanar l'ajornament/fraccionament del deute sempre que es compleixin les condicions assenyalades en els articles 88 i
89 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l'Ajuntament de Cambrils.
Quines condicions són necessàries?
________________________________________
Amb caràcter general:
Ho pot sollicitar l'obligat al pagament o tercer interessat quan la situació de la seva economia l' impedeixi fer-ho.
Quan se sollicita el fraccionament de pagament de deutes tributaris, tant en període voluntari com en executiu, es lliurarà en el
moment de sollicitar-lo un primer pagament que sigui equivalent al 25 % del deute, en senyal d'inici del fraccionament.
En el cas de concessió de fraccionament es calcularan interessos de demora sobre la quantitat ajornada, pel temps comprès entre
el venciment del període voluntari i el venciment del termini concedit.
El tipus d'interès serà el previst en l'art.26.6 de la Llei General Tributària.
L' ingrés haurà de realitzar-se mitjançant domiciliació bancària indicada a la sollicitud o en casos excepcionals, directament a la
Tresoreria.
En cas de concessió, l' ingrés dels terminis haurà d'efectuar-se en les dates establertes a la resolució de concessió que seran
sempre el dia 10 de cada mes.
Criteris de concessió
________________________________________
Els deutes d'import inferior a 1.500 € podran ajornar- se o fraccionar-se durant un termini de 3 mesos.
Els deutes d'import comprès entre 1.501,00 € i 6.000,00 € podran ser ajornats o fraccionats fins a un any si es presenta garantia.
Si l' import excedeix de 6.000,00 € els terminis concedits podran estendre's fins a 18 mesos si es presenta garantia.
Només excepcionalment es concedirà ajornament o fraccionament dels deutes inferiors a 120,00 € o per períodes més llargs als
establerts anteriorment.
Per raons d'eficàcia i economia no es concediran fraccionaments per imports mensuals inferiors a 120,00 €.
Quina garantia s'ha d'aportar?
________________________________________
Amb caràcter general, la garantia es constituirà mitjançant aval bancari.
Què pot comportar l' incompliment del pagament?
________________________________________
Si l'ajornament fos sollicitat en període voluntari, s'expedirà provisió de constrenyiment que inclourà el deute ajornat, els
interessos meritats i els recàrrecs del període executiu per la seva exacció per la via de constrenyiment. De no efectuar-se el
pagament, es procedirà a executar la garantia per satisfer les quantitats esmentades. En cas d'inexistència o insuficiència
d'aquesta, es seguirà el procediment de constrenyiment per a l'execució del dèbit pendent.
Si l'ajornament fos sollicitat en període executiu, s'executarà la garantia i en cas d'inexistència o insuficiència d'aquesta,
continuarà el procediment de constrenyiment.
L'interessat podrà avançar en qualsevol moment el pagament total o parcial del termini o terminis que restin per ingressar.

