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REC I 006 V

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT/FRACCIONAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI

1. DADES DE L'INTERESSAT (deutor contribuent) *
Nom i cognoms

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Codi postal

Adreça electrònica

Tel. mòbil

Telèfon

2. DADES DEL REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Codi postal

Adreça electrònica

Tel. mòbil

Telèfon

3. MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
Domicili fiscal del deutor

Correu electrònic del deutor

Domicili fiscal del representant

Correu electrònic del representant

4. IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE I PROPOSTA DE PAGAMENT
REBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC Y NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA
Conceptes del període voluntari

Núm.
rebuts

Import total

FRACCIONAMENT
Núm.
frac.

AJORNAMENT
Data venciment
(dies 5 ó 20)

Venciments (dies 5 ó 20)
1er. termini:
Últim termini:

LIQUIDACIONS I AUTOLIQUIDACIONS ENUMERADES EN L‘ORDENANÇA (Art. 2.2.1.)
Marque el que calga:

Liquidació

Autoliquidació
Referència Liquidació o
núm. de Autoliquidació

Concepte

Import

FRACCIONAMENT
1er. termini:

Núm. de
Fraccions:

Últim termini:

Data de notificació
o d'Autoliquidació

AJORNAMENT
Data de
venciment

5. CAUSES QUE MOTIVEN LA SOL·LICITUD
Dificultats económico-financeres de caràcter transitori.

NO S'EXIGIRAN INTERESSOS DE DEMORA EN ELS FRACCIONAMENTS, SOL·LICITATS EN PERÍODE VOLUNTARI, SEMPRE QUE ES REFERISQUEN A DEUTES
DE VENCIMENT PERIÒDIC I NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA I EL PAGAMENT TOTAL DELS QUALS ES PRODUÏSCA EN EL MATEIX EXERCICI DE LA SEUA
MERITACIÓ. EN TOTS ELS ALTRES CASOS S'EXIGIRAN INTERESSOS DE DEMORA PEL FRACCIONAMENT O AJORNAMENT.
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

C/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 245 92 67
www.alzira.es / voluntaria@alzira.es
CIF: P-4601700J

REC I 006 C

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT/FRACCIONAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI

6. ASSENYALE EL SUPÒSIT LEGAL
Normativa aplicable: ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE AJORNAMENT/FRACCIONAMENT, LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA (Llei
58/2003) I REGLAMENT GENERAL DE RECAPTACIÓ (RD 939/2005).
Deutes fins a 6.000 € sense garantia
Deutes superiors a 6.000 € amb garantia. (Garanties de l’art. 48 del Reglament General de Recaptació)
Dispensa de garantia ( art. 82.2.b) de la LLei General Tributària)

7. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
GARANTIA, que haurà de cobrir l’import del deute, els interessos de demora i el 25 % d’ambdós quantitats.
Compromís d’aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca
Certificat d’assegurança de caució
Hipoteca, peça o fiança personal i solidària
Certificat de béns, en el cas de sol·licitud de dispensa de garantia

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,

de/d'

de 20

A omplir per l’Administració

Que es remeta còpia a Intervenció perquè carregue a Recaptació
Voluntària la liquidació corresponent per a procedir al seu
fraccionament/ajornament.
Vist i plau, EL RECAPTADOR

Conforme, EL TRESORER

Marcos Martínez Navarro
Alzira,
de/d'

Isaías Fernández Herrero
de 20

Entrega a Intervenció
Vaig rebre,

Alzira,

de/d'

de 20
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

C/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 245 92 67
www.alzira.es / voluntaria@alzira.es
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SOL·LICITUD D’AJORNAMENT/FRACCIONAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI
INFORMACIÓ GENERAL

� Per a fraccionar o ajornar el pagament de deutes tributaris, en període voluntari, el contribuent no haurà de tindre deutes en
executiva; excepte en el cas que existint deutes estes estigueren fraccionades i s'estigueren complint els pagaments.
� Només es podran ajornar o fraccionar els conceptes enumerats en l'article 2.1 de l'Ordenança General Reguladora dels
Fraccionaments i Ajornaments següents.
� Impost de Béns Immobles Urbans i Rústics (IBIU i IBIR).
� Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
� Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO).
� Impost d’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (PLUSVÀLUES).
� Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
� Taxa de Fem d’Activitats Econòmiques.
� Taxa per Entrada de Vehicles (GUALS).
� Tases del Cementeri Municipal.
� Taxa Ocupació Via Pública amb LLocs de Mercat.
� Taxa Ocupació Via Pública amb Taules i Cadires.
� Taxa per LLicència d’Activitats.
� Quotes d’Urbanització.
� L'ajornament o fraccionament de rebuts de venciment periòdic i notificació col•lectiva haurà de ser de la totalitat dels rebuts del
període de pagament corresponent, o només d’algun rebut si la resta de rebuts del período estigueren pagats, i se sol•licitarà en el
període de pagament voluntari.
� No s'exigiran interessos de demora en els fraccionaments sol•licitats en període voluntari, sempre que es referisquen a deutes de
venciment periòdic i notificació col•lectiva, el pagament total dels quals es produïsca en el mateix exercici de la seua meritació. En
tots els altres casos s'exigiran interessos de demora pel fraccionament o ajornament. L'interés de demora serà l'interés legal dels
diners, aprovat anualment en els Pressupostos Generals de l'Estat, incrementat en un 25 %. En els deutes garantides l'interés de
demora serà l'interés legal.
� En els ajornaments es calcularan interessos de demora sobre el deute ajornat, pel temps comprés entre l'endemà al del venciment
del termini d'ingrés en període voluntari i la data del venciment del termini concedit. En els fraccionaments, es calcularan interessos
de demora per cada fracció.
� Els pagaments es faran efectius en les entitats bancàries col•laboradores o a través de la passarel•la de pagaments de la web
municipal www.alzira.es, amb les cartes de pagament que s'expediran en l'oficina de recaptació.
� L'import mínim a fraccionar serà de 100,01 €, no resultant en cap cas fraccions d’import inferior a 50 € i s’abonaran en els terminis
següents:
Tram

Import del deute

Terminis màxims

1

De 100,01 € a 300,00 €

Fins a 4 mesos

2

De 300,01 € a 1.500 €

Fins a 6 mess

3

De 1.500,01 € a 6.000,00 €

Fins a 12 mesos

4

De 6.000,00 € a 18.000,00 €

Fins a 18 mesos

5

Superior a 18.000,00 €

Fins a 24 mesos

� L’mport mínim per a poder ajornar un deute será de 300,01 € i s’abonarà en les dates assenyalades en els trams 2 a 5 del
fraccionament. Caldrà garantir els ajornaments que excedisquen del termini de 4 mesos.
� En els ajornaments s'haurà d'aportar sempre garantia, que deurà cobrir l'import del deute, els interessos de demora i el 25 per
cent de la suma d'ambdós partides. En els fraccionaments es presentarà garantia quan el deute fraccionat supere els 18.000,00 €.
Les garanties seran les establides en l'art. 82 de la Llei General Tributària i hauran de formalitzar-se en el termini de dos mesos
comptats a partir de l'endemà al de la sol•licitud.
� S'entendrà concedit automàticament tot fraccionament o ajornament la sol•licitud dels quals s’ajuste a les presents indicacions.
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REC I 006 V

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT/FRACCIONAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI
INFORMACIÓ GENERAL

� Els fraccionaments consistiran en pagaments mensuals amb venciments els dies 5 ó 20 de cada mes. Les sol•licituds presentades
entre els dies 1 i 15 de cada mes es començaran a pagar el dia 20 del dit mes. Les sol•licituds presentades entre els dies 20 i últim de
cada mes es començaran a pagar el dia 5 del mes següent.
� En els ajornaments, si arribat el venciment del termini concedit no s'efectuara el pagament, s'iniciarà el període executiu l'endemà
del venciment i s'exigiran en via de constrenyiment el principal del deute, els interessos de demora i el recàrrec del període executiu
sobre la suma d'ambdós.
� En els fraccionaments, si arribat el venciment del termini concedit per a una fracció no s'efectuara el pagament, s'iniciarà el període
executiu per a la fracció incomplida, l'endemà del venciment de la dita fracció i s'exigirà en via de constrenyiment el principal de la dita
fracció amb els seus interessos i el recàrrec del període executiu sobre la suma d'ambdós. Si no es realitza-se l'ingrés de les
quantitats exigides en executiva per la dita fracció es consideraran vençudes la resta de les fraccions pendents i s'iniciarà el
procediment de constrenyiment respecte de totes elles.
� En els ajornaments o fraccionaments concedits amb aportació de garantia, l'incompliment del termini concedit donarà lloc a
l'execució de la garantia, en via de constrenyiment, pel procediment regulat en l'art. 74 del RGR i art. 168 de la LGT.

