(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL
REGISTRE D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT/AJORNAMENT
Cognoms i Nom/Denominació Social

INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Direcció de correu electrònic

Plaça Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

Cognoms i Nom/Denominació Social

DADES
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Poder que l'acredita

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILI EFECTE
NOTIFICACIONS

DEUTE SOBRE EL
QUAL FORMALITZA
SOL·LICITUD

MODALITATS

Teléfon

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

□ TOTS ELS DEUTES ESTÀN EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU.
□ PART DELS DEUTES EN VOLUNTÀRIA.
□ TOTS ELS DEUTES que es troben en període EXECUTIU.
□ Import de l'ajornament/fraccionament……………………………………….…________________€
Nº de mesos:
□ Pagament en diverses mensualitats.
Mes/any:
□ Un pagament únic ajornat del deute.

DOCUMENTACIÓ A
□ Document acreditatiu de titularitat de la C.C.C. objecte de domiciliació (en tots els casos de
APORTAR A LA
fraccionament)
SOL·LICITUD
(marcar amb una X) □ Aval bancari per a deutes majors de 6.000 euros.

□ Si el sol·licitant no és el titular haurà d'aportar model de representació.
CÓDI ENTITAT

LLOC I DATA

CÓDI SUCURSAL

Lloc:

D.C.

NÚMERO DE COMPTE

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SIGNATURA
ORIGINAL A: ___________________
A OMPLIR PER
FOTOCOPIA A: ___________________
L’ADMINISTRACIÓ
___________________

LA SECRETARIA

___________________
(les dades ombrejades serán cumplimentades per l’Ajuntament)
Fdo.: Cap d’Oficina
DILIGÈNCIA: Comprovat ompliment per l'Oficina Tributària:
Resultant insuficient la sol·licitud, procedix requerir esmena
Denegació per no complir els criteris de l'Ordenança.
Procedix resoldre O. Tributària PPAL<24.000.00 €
Procedix el seu trasllat Dep. Recaptació PPAL>24.000.00€

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzats i protegits en els termes establits en la L.O. 15/99 de 13
de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.

Plaça Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

A. DEUTES NO AJORNABLES (1):
• Deutes per sancions de tràfic en període voluntari de pagament amb reducció.
• Deutes en període voluntari o executiu amb principal acumulat inferior a 60,00 €.
• Part dels deutes en executiva pendent de pagament en el moment de la sol·licitud, excepte casos
excepcionals degudament justificats.
• Expedients en executiva amb embargaments de comptes pendents d'ingressar, i els expedients
suspesos.
• No procedirà en cap cas, quan la sol·licitud es presente amb posterioritat a la notificació a l'obligat
tributari de l'acord d'alienació dels béns embargats.

B. DEUTES AJORNABLES (2):
• El fraccionament ha de tindre un import mínim per fracció de 20 euros.
• Les fraccions tindran necessàriament, periodicitat mensual. La concessió del fraccionament de
pagament requerirà en tot cas que el sol·licitant domicilie el pagament, el càrrec de les fraccions
s'efectuarà durant els primers 5 dies hàbils de cada mes, a partir de mes següent a la concessió.
• Excepcionalment, per causes motivades i prou acreditades, es podrà, concedir un ajornament per
període superior a l'any, amb un nombre màxim de 23 fraccions.
• La concessió d'este Fraccionament/ Ajornament afecta els deutes inclosos en esta Sol·licitud, per tant
si es genera nou deute, tant en voluntària com en executiva, deurà procedir a tramitar una nova sol·licitud.

C. LEGISLACIÓ APLICABLE (3):
• Articles 44 al 46 del Reglament General de Recaptació R.D. 939/2005 de 29 de Juny
REPRESENTACIÓ SI ÉS EL CAS:

L'interessat conferix, per mitjà del present, la seua representació al dalt indicat. El designat com a representant
accepta la representació conferida i respon amb la seua firma de l'autenticitat de la del representat.

