
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

SOL·LICITUD AJORNAMENT FRACCIONAMENT DE DEUTES PER INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

SOL·LICITANT
NIF/CIF COGNOMS I NOM / RAÓ SOCIAL

C. / PL. / AV. NOM DE LA VIA PÚBLICA NÚM
.

LLETRA ESC. PIS PTA. CP

MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON DE  CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC

NIF REPRESENTANT LEGAL, SI ESCAU COGNOMS I NOM REPRESENTANT LEGAL1

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS

□Sol·licite notificació via correu electrònic adjunt

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE OBJECTE DE SOL·LICITUD D'AJORNAMENT / FRACCIONAMENT (O ADJUNTEU RELACIÓ 
FACILITADA PELS SERVEIS DE RECAPTACIÓ)

NÚM. EXPEDIENT, NÚM. LIQUIDACIÓ, AUTOLIQUIDACIÓ, REBUT CONCEPTE IMPORT

MANIFESTE:  

1.- Que la meua situació economicofinancera m'impedeix transitòriament efectuar el pagament dels deutes anteriors, acreditant l'esmentada
situació mitjançant (assenyaleu amb una X) 
□PERSONES FÍSIQUES: 

última declaració IRPF

rebuts de nòmina o pensió

extracte de comptes corrents bancaris, altres...

acreditació titularitat compte corrent

□PERSONES JURÍDIQUES:

-comptes anuals

-extracte de comptes corrents bancaris

-altres: rebuts préstecs, hipoteques…

-acreditació titularitat compte corrent

2.- Que conec l'obligació de satisfer els interessos de demora que es meriten per l'ajornament o fraccionament sol·licitat i/o concedit.

3.- Que per mitjà de la present sol·licitud autoritze expressament esta Administració a comprovar les dades fiscals i patrimonials declarades.

SOL·LICITE: De conformitat amb el que disposen els art. 44 i següents del  Reglament general de recaptació (RD 939/2005, de 29 de juliol)

□AJORNAMENT DEL DEUTE FINS A :         DIA _____________ MES _____________________________ ANY _______________

□FRACCIONAMENT DEL DEUTE: __________________________________________ TERMINIS/PERIODICITAT (exemple: 12 pagaments mensuals)

                                               __________________________________________ IMPORT/PERIODICITAT (exemple: 100 € mensuals)

□S'APORTA I ACCEPTA PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA TRESORERIA (consultes prèvies)

ESTE MODEL HA D'ACOMPANYAR-SE NECESSÀRIAMENT DE L'ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA SEPA.
_________________________, _____ d  __________________________ de 20___                   (data)

(Firma de la persona sol·licitant)

L’Ajuntament de Borriana posa en el vostre coneixement que les dades que figuren en este formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de
caràcter personal, la finalitat del qual és la gestió en matèria tributària, recaptació de tributs als contribuents i la resta de tràmits que d’això es deriven, complint
tots els requisits exigits per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L’Ajuntament de Borriana cedeix de forma
legítima, a l’empara d’allò que estipula la Llei 15/1999, de 13 de desembre, les dades anteriorment referides als organismes públics que ho requerisquen. Teniu
dret a exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit d’allò que reconeix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, adreçant-vos a esta Administració.

1 Ha d'aportar-se document acreditatiu d'eixa representació.
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Magnífic Ajuntament de Borriana

INSTRUCCIONS GENERALS
Una  vegada  emplenat  l’imprés,  ha  de  presentar-se  firmat  en  el  Registre
Municipal de qualsevol de les formes previstes en l’art. 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.

TRAMITACIÓ
 Els criteris generals de concessió d'ajornament/fraccionament són:

a)  Els  deutes  d’import  inferior  a  1.000  euros  poden  ajornar-
se/fraccionar-se per un període màxim de dotze mesos.
b) El pagament dels deutes d’import comprés entre 1.000 euros i
6.000 euros pot ser ajornat/fraccionat fins a 18 mesos.
c) El pagament dels deutes d’import comprés entre 6.001 euros i
20.000 euros pot ser ajornat/fraccionat fins a 24 mesos.

 En casos molt qualificats i  excepcionals,  en funció de la capacitat  de
pagament de la persona obligada i sempre que l’import del deute supere
la quantitat de 20.000 €, poden concedir-se ajornaments/fraccionaments
per un període de fins a tres anys.

 Només  excepcionalment  es  concedeix  ajornament/fraccionament  dels
deutes l’import dels quals siga inferior a 500 euros, o per períodes més
llargs que els enumerats en el punt anterior.

 En  la  concessió  d’ajornaments/fraccionaments,  es  requereix  que  la
persona  sol·licitant  domicilie  el  pagament  dels  successius
terminis/fraccions.

 Es pot sol·licitar l’ajornament/fraccionament quan el deute es trobe en
una fase del  procediment recaptatori  anterior a l'embargament efectiu
dels béns de la persona deutora.

 La impossibilitat de pagament ha de ser transitòria. No han de concedir-
se ajornaments/fraccionaments quan la seua dificultat siga estructural o
permanent.

 Només  es  concedeix  l’ajornament/fraccionament  a  aquelles  persones
interessades  que  no  tinguen  deutes  pendents  a  la  data  en  via  de
constrenyiment en la recaptació municipal; en cas que sí que tinguen
deutes  pendents,  l’acord  d’ajornament/fraccionament  ha  d’incloure  la
totalitat  dels  deutes  pendents  més el  deute  en què  es  fonamenta  la
sol·licitud.

 Si concorreguera algun defecte en la petició o documentació aportada,
s'ha de requerir la persona interessada perquè esmene la sol·licitud en
un termini de deu dies.

NORMATIVA REGULADORA
 Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos

de dret públic de l’Ajuntament de Borriana
 Reglament general de recaptació, RD 939/2005, de 29 de juliol
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
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 Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA          

S EPA D i re ct D ebi t M an  date 
 

 
Referència de l'ordre de domiciliació: ______________________________________________________________  
Mandate reference 

Identificador del creditor :________P1203200I________________________________________________________  
Creditor Identifier 

Nom del creditor / Creditor´s name  
 ______________________________AJUNTAMENT DE BORRIANA
Adreça / Address 
 ______________________________PL. MAJOR, 1_____________________________________________________ 
Codi postal - Població - Província / Postal Code - City - Town 
 ______________________________12530______________________________________________________________ 
País / Country 
 ______________________________ESPANYA___________________________________________________________ 

 

 

Mitjançant la firma d'esta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) el creditor per a enviar instruccions a l'entitat del deutor a fi de fer càrrecs al seu
compte i (B) l'entitat per a efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al
reemborsament per la seua entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb esta. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit  
setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets en la vostra entitat financera.

By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from 
the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

 

 
Nom del deutor/s     / Debtor’s name  
(titular/es de la cuenta de cargo) 

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Adreça del deutor / Address of the debtor  

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Codi postal - Població – Província    / Postal Code - City - Town 

 _____________________________________________________________________________________________  
 
País del deutor / Country of the debtor 

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Sw i  ft B IC / Swif t BI C  (pot contenir 8 o 11 posicions) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)  

Número de compte - IBAN /  Account number - IBAN 

 

Tipus de pagament: 

    

Pagament recurrent

    

Pagament únic

 

Type of payment 

         

Recurrent payment 

  

         One-off payment 

   

Data,  localitat: ______________________________________________________________________________ 

 

Date - location in which you are signing 

 
 

Firma del deutor: _______________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 

 
 
 

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT. 
UNA VEGADA FIRMADA ESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEUA CUSTÒDIA.
                                  ALL GAPS ARRE MANDATORY, ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE 
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                                      A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions i comença sempre per ES 
                               Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

 
 

                         

MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE BORRIANA

REBUTS PER DOMICILIAR (Les domiciliacions tenen validesa per temps indefinit mentre no siguen anul·lades: per la persona 
interessada, rebutjades per l'entitat de dipòsit o que l'Administració dispose expressament la seua invalidesa per raons justificades.)

□ IBI urbà

□ IBI rústic

□ IVTM

□ Taxes urbanes

□ IAE

□ Altres:

Ref. cadastral:

Matrícula:

Localització:

Ref. censal:

Concepte d'ingrés:

Adreça-e / e-mail 

Telèfon / Phone number 

 ________________________________________________  

DNI/NIE/CIF 
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