SOL·LICITUD D’AJORNAMENT / FRACCIONAMENT DE PAGAMENT
En/ Na

amb NIF

en la seva qualitat de

de

l’entitat

amb CIF / NIF

domicili

,

, de la població

amb CP

, telèfon de contacte

i

adreça

correu

electrònic
SOL·LICITO un ajornament/fraccionament en els termes i condicions
establerts en els articles 44 i següents del Reglament General de Recaptació
(R.D. 939/2005) del deute que tot seguit es relaciona:
Exercici

Núm. Rebut Taxes / Tributs

Import
Tributs

total

taxes

/

(En cas que hi hagi més rebuts, utilitzar l’annex II).

Quedant el deute garantit per:

Import
total
taxes/ tributs :

No obligat a presentar garantia ja que el conjunt de deutes no excedeix
l’import previst per l’Estat per a deutes derivades de tributs cedits
quina gestió recaptatòria correspon a les comunitats autònomes
(30.000€).
Aval bancari (cal adjuntar compromís d’aval solidari d’entitat de crèdit).
Documentació que cal adjuntar:
Ordre de domiciliació bancària indiciant el número de compte del client i
les dades identificatives de l’entitat de crèdit que ha d’efectuar el càrrec
en el compte (annex I).
Per tot això, demano que se’m concedeixi el pagament fraccionat a raó de
terminis, amb venciments mensuals.
Lloret de Mar, a

de/ d’

.

de

Signatura:

Il·lustríssim Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar / Tel. 972 36 18 00 Fax. 972 36 01 15 Correu-e: oiac@lloret.cat
Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades
facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha demanat.
En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’ Oficina d’ Informació i
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

ANNEX I
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE SEPA CORE
Avís important: Perquè aquesta notificació sigui efectiva cal lliurar als serveis
tributaris de l’ Ajuntament de Lloret de Mar, una còpia signada pel titular del
compte bancari autoritzant el/s càrrec/s corresponent/s.
Dades bancàries – Titular del compte bancari
Entitat

Sucursal

Domicili
Codi IBAN

SWIFT – BIC
Codi Banc

Sucursal

D.C

Número de compte

Titular cte.

Domicili

Localitat

Telèfon

Us prego que feu efectius a l’ Ajuntament de Lloret de Mar, amb càrrec al meu
compte corrent, els venciments dels imports corresponents al fraccionament
sol·licitat, d’acord amb les següents dades:
Nom i cognoms o raó social

Concepte tributari

Núm. venciments

Import ppal.

FRACCIONAMENT
FRACCIONAMENT

Lloret de Mar,
Signatura

de/d’

de

Signatura:

Il·lustríssim Sr. Alcalde President de l’ Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar / Tel. 972 36 18 00 Fax. 972 36 01 15 Correu-e: oiac@lloret.cat

Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades
facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha demanat.
En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’ Oficina d’ Informació i
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

ANNEX II – RELACIÓ DEUTES
Exercici

Núm. Rebut Taxes / Tributs

Import total taxes / Tributs

Import total taxes/
tributs :
Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades
facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha demanat.
En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’ Oficina d’ Informació i
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

