Esborrar dades

Imprimir
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT / AJORNAMENT

Dades de la persona interessada
Nom i cognoms / Raó social
DNI/NIF

Email

Adreça

Tel.
Municipi

Mòbil
Codi postal

Dades del representant (adjunteu model d'autorització/representació o escriptura de poders)
Nom i cognoms
DNI/NIF

Tel.

Email

Adreça

Municipi

Mòbil
Codi postal

EXPOSA:
Que a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a la seva unitat de
segueix expedient administratiu per deutes dels conceptes de (marcar l'apartat que correspongui):
Tributs locals (impostos i taxes)
Multes de trànsit
corresponents al municipi de
de

, per un import total
euros, els quals es troben inclosos en (marqueu l'apartat que correspongui):

Període voluntari de pagament, que finalitza el dia
Via de constrenyiment, segons l'expedient executiu número
Que atesa la manca de liquiditat actual del sol·licitant per poder realitzar l'esmentat pagament, així com:

Aportant com a prova els següents documents:

AUTORITZA l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a consultar a l'Agència Estatal
de l'Administració Tributària dades relatives a l'Impost sobre la renda de les persones físiques de
l'exercici
, als únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud de fraccionament.
Advertiment: en cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la declaració de l'Impost sobre la
renda de les persones físiques.

SOL·LICITA:
De conformitat amb l'article 84 de l'Ordenança general de l'ORGT, i en allò que són d'aplicació els articles 44 i
següents del Reglament general de recaptació, EL FRACCIONAMENT / AJORNAMENT del deute indicat
anteriorment.
A aquest efecte proposa com a dates de pagament i imports dels terminis, els següents:

domiciliant-los amb càrrec al compte amb codi IBAN:
ES
de l'entitat
oferint com a garantia la següent:
Dispensa de garanties segons allò que disposa l'article 87.1 de l'Ordenança general de l'ORGT
Aval bancari
Els béns immobles/mobles travats per aquesta unitat 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:

El sol·licitant es 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.

Lloc

Data

Signatura

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

D'acord amb allò que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquest Organisme, com a
responsable del fitxer, us informa que les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès, documentació aportada i annexos, podran ser incloses en
un o més fitxers destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. En facilitar el vostre telèfon o la vostra adreça de correu
electrònic consentiu expressament la comunicació, per aquests mitjans, d'informació tributària relacionada amb aquesta sol·licitud.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del vostre DNI o de qualsevol altre document
vàlid que us identifiqui, a l'adreça següent: carrer Mejía Lequerica, 12. 08028 - Barcelona.

