SOL·LICITUD D’AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT (1)
COGNOMS I NOM :
NIF
ADREÇA
CP

MUNICIPI

TEL MÒBIL

TEL. FIX

CORREU ELECTRÒNIC
Notificació sol·licitada

Electrònica

En paper

((*) Per poder rebre notificacions electròniques és imprescindible tenir algun dels certificats que es
detallen al final)
IDENTIFICACIÓ DEL REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) (1)
COGNOMS I NOM
NIF
ADREÇA
CP

MUNICIPI

TEL MÒBIL

TEL. FIX

CORREU ELECTRÒNIC
JUSTIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ

Notificació sol·licitada

Electrònica

En paper

((*) Per poder rebre notificacions electròniques és imprescindible tenir algun dels certificats que es
detallen al final)
IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE PEL QUAL SOL·LICITA L’AJORNAMENT O FRACCIONAMENT
MUNICIPI O ENTITAT CREDITORA
CONCEPTES I EXERCICIS

IMPORT DEL DEUTE
AJORNAMENT O TERMINIS QUE ES SOL·LICITEN (4)
MOTIU PEL QUAL ES SOL·LICITA L’AJORNAMENT O FRACCIONAMENT

Full 1/3

SR. RECAPTADOR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
c/ Tarongers, 12 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ
http://www.baixemporda.cat

FORMA DE PAGAMENT
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (Forma preferent) IBAN
Titular del compte (2):
(La signatura d’aquesta petició constitueix un compromís de pagament als efectes del mandat SEPA
de domiciliació bancària.)
AMB CARTA DE PAGAMENT PER ENTITAT BANCÀRIA
GARANTIA QUE S’OFEREIX O MOTIU PEL QUAL SE’N SOL·LICITA L’EXEMPCIÓ (3)

LLOC, DATA I SIGNATURA
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Informació:
1.- Les seves dades seran incorporades a un fitxer creat pel Consell Comarcal del Baix Empordà
per a gestionar els tributs i altres ingressos de dret públic. Únicament seran cedides a altres
administracions públiques en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació adreçant-se a la Presidència del Consell.
2.- Si el titular del compte és persona diferent del sol·licitant ha de signat també la petició
3.- La garantia és necessària per a deutes superiors a 6.000,00 € . Ha de cobrir el principal del
deute, els interessos de demora que es generin amb l’ajornament i el 25% de les dues partides
anteriors.
4.- Criteris per a la concessió d’ajornaments i fraccionaments (Ordenança general de gestió i
recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà):
-Deute inferior a 150 € no es pot ajornar ni fraccionar
Ajornaments sense garantia:
-Deute inferior a 3.000 € amb un màxim de 12 mesos i una quota mínima mensual de 50 €
-Deute inferior a 6.000 € amb un màxim de 18 mesos
Ajornaments amb garantia:
-Deute entre 6.000 € i 9.000 € amb un màxim de 24 mesos
-Deute superior a 9.000 € fins a 36 mesos
Excepcionalment es podran atendre peticions diferents a les disposades per d’aquesta
ordenança. Aquestes seran valorades individualment.
L’incompliment del pagament dels terminis aprovats implicarà la cancel·lació de l’ajornament o
fraccionament i la continuació del procediment de recaptació.
5.- Aquesta sol·licitud d’ajornament o fraccionament ha de registrar-se en el Registre d’entrada
del Consell Comarcal del Baix Empordà, registre electrònic a la seu electrònica del Consell
Comarcal http://www.baixemporda.cat o a qualsevol dels registres públics amb conveni de
finestreta única.
6.- La sol·licitud d’ajornament i fraccionament no implica, si és el cas, que quedin sense efecte
les diligències d’embargament dictades amb anterioritat, ni la suspensió de les compensacions
tributàries que resultin de l’aplicació de l’article 73 de la Llei 58/2003, general tributària.
(*) Certificats electrònics admesos:
DNI electrònic (Ministeri de l’Interior)
ACCV (Autoritat certificadora de la Generalitat Valenciana)
CATCERT (Agència Catalana de certificació)
FNMT- RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda)
Izenpe (Izenpe S.A, Empresa de certificació i serveis)
Camerfirma (Autoritat de certificació de les Cambres de Comerç Espanyoles)
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