SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DE DEUTES D'IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 500,00.-€
Identificació del deutor

Deutor
Domicili
NIF
Municipi
Codi Postal
Telèfon
Sol·licitant en el cas que sigui persona diferent en el deutor

Nom i cognoms
Domicili
NIF
Municipi
Codi Postal
Telèfon
Domicili a efectes de notificacions

Domicili
Telèfon
Municipi
Codi Postal
Deute objecte de fraccionament

Núm. rebut/liquidació/expedient
Concepte
Principal
Recàrrec-si escau-

Interessos-si escauIngressos a compte-si escauImport pendent- si escauA) Exposa

En cas de representació, s'ha d'adjuntar una fotocòpia del NIF del representant i acreditar la
representació.
B) Terminis que sol·licita
Els terminis màxims possibles, comptadors des de fi de la data pagament en període voluntari, són els
següents, depenent de la quantia del deute:
-Deutes de fins a 6.000€, fraccionament màxim per període de 12 mesos, a raó d'un (1) mes de
fraccionament per cada 500 euros de deute o fracció.
-Deutes per imports d'entre 6.000,01 euros i 18.000 euros, es podran fraccionar per un termini no
superior als dos anys, a raó d'un (1) mes de fraccionament per cada 750 euros o fracció amb un
mínim de 12 mesos de període de fraccionament.
-Deutes per imports d'entre 18.000,01 euros i 30.000 euros, es podran fraccionar per un termini no
superior als quatre anys, a raó d'un (1) mes de fraccionament per cada 625 euros o fracció amb un
mínim de 24 mesos de període de fraccionament.
-Deutes per imports d'entre 30.000,01 euros i 60.000 euros, es podran fraccionar per un termini no
superior als vuit anys, a raó d'un (1) mes de fraccionament per cada 625 euros o fracció.
-Deutes per imports superiors als 60.000 euros, es podran fraccionar per un termini no superior als
deu anys, a raó d'un (1) mes de fraccionament per cada 625 euros o fracció, sempre que no excedeixi
de 120 mensualitats.
En el cas que els deutes, la recaptació dels quals correspongui a l’Ajuntament, provenguin d’actuacions i
procediments d’inspecció, els terminis màxims possibles per dur a terme el fraccionament, comptadors des
de la data de la proposta de resolució, són els següents, depenent de la quantia del deute:
-Deutes de fins a 6.000€, fraccionament màxim per període de 12 mesos, a raó d'un (1) mes de
fraccionament per cada 500 euros de deute o fracció.
-Deutes superiors als 6.000,01 euros, es podran fraccionar per un termini no superior als dos anys, a
raó d'un (1) mes de fraccionament per cada 500 euros o fracció amb un mínim de 12 mesos de
període de fraccionament.
Fraccionaments

Número de terminis
Import per termini
Primer pagament mes
Primer pagament dia (5 ò 20)

C)DESCRIPCIÓ DE LA GARANTIA QUE S'OFEREIX (Si el deute és superior a 18.000,00€)
La garantia haurà de cobrir l'import del deute en període voluntari, els interessos de demora i
el 25% de la suma d'ambdues partides.
D’acord amb l’article 82.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, es fa necessari que
el fraccionament de les deutes tributàries es garanteixin mitjançant aval d’entitat de crèdit o
societat de garantia recíproca o mitjançant certificat de crèdit i caució. Com excepció, quan es justifiqui que
no és possible obtenir dit aval o que la seva aportació compromet greument la viabilitat econòmica, es podrà
admetre com a garantia la hipoteca unilateral constituïda damunt bé immoble, a favor de l’Ajuntament de
Pollença.
De conformitat amb l’article 46.4 del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005) quan es sol·liciti
l’admissió de garantia que no consisteixin en aval d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o
certificat de segur de caució, s’aportarà, juntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament la
següent documentació:
a)Declaració responsable i justificació documental de la impossibilitat d’obtenir dit aval o certificat
de segur de caució, en la que hi consti les gestions efectuades per a la seva obtenció.
b)Valoració dels bens aportats en garantia efectuada per empreses o professionals especialitzats i
independents. Quan existeixi un registre d’empreses o professionals especialitzats en la valoració d’un
determinat tipus de bé, la valoració haurà d’efectuar-se, preferentment, per una empresa o professional inscrit
en dit registre.
La totalitat de costos de la hipoteca immobiliària constituïda a favor de l’Ajuntament seran a compte del
deutor.
En cas de presentació d'aval d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant certificat de
crèdit i caució, aquest haurà d'estar en vigor fins que l'Ajuntament de Pollença o qui en el seu nom sigui
habilitat legalment, autoritzi la seva cancel·lació o devolució.

D) Document que s'adjunta

E) Domiciliació pagaments. En el cas de concessió de fraccionament de pagament, es sol·licita
que el corresponent pagament es domiciliï amb càrrec en el compte
següent:
Entitat
Codi Compte Corrent

Pollença, a

de

de 20

Signatura del sol·licitant

F) L'Ajuntament únicament admetrà sol·licituds de cancel·lacions parcials o totals del
fraccionament, previ avís de 20 dies d'antel·lació al venciment de la fracció que correspongui,
mitjançant escrit presentat al registre d'entrada.

La resolució adoptada per l'Ajuntament podrà coincidir o no amb la sol·liciutd del deutor.
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les dades facilitades s'inclouràn a la base de dades de l'ajuntament, davant
del qual podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Sr. Batle de l'AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Carrer del Calvari, 2 – 07460 Pollença – Tel. 971 534012-Fax 971534019

