
Ajuntament de Vilanova del Vallès

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DE TRIBUTS  

(Exclosos els tributs i ingressos de dret públic periòdics en període voluntari) 

1 DADES IDENTIFICATIVES: 

Cognoms i Nom o Raó Social NIF/CIF

Carrer/Plaça/Av. Nom de la via pública Nº Esc Pis Porta

Codi Postal Municipi Província

Domicili a efecte de notificacions: 
Carrer/Plaça/Av. Nom de la via pública Nº Esc Pis Porta

Codi Postal Municipi Província

Dades del representant NIF/CIF

Altres dades: 
Telèfon Correu 

electrònic 

 2 EXPOSA: 

3 SOL·LICITUD: 

Atenent als criteris generals establerts en l’Ordenança fiscal General, al que estableix la Llei 58/2003 
General Tributària, el RD 939/2003 Reglament General de Recaptació i a les causes exposades en el 
SEGON apartat, 
sol·licito que es procedeixi a ajornar/fraccionar el deute pendent amb aquest Ajuntament en els 

4 PROPOSTA DE PAGAMENT: 

Ajornament fins      /    /        (assenyaleu la data).                                                                                                      

Fraccionament. Núm. de terminis:   mesos.                                                                                                  
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5 DADES DE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: 

 IBAN:             Entitat:        Oficina:               DC:        Compte: 

6 DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA: 

1) Fotocòpia DNI/NIF 

2) Certificació del deute 

3) Últim rebut del préstec hipotecari o del lloguer 

4) Qualsevol altre document, justificant o rebut que es consideri oportú per avaluar la 

situació econòmica financera del sol·licitant. 

5) Documentació relativa als ingressos per a particulars: Declaració de l’Impost sobre la 

renda de les persones físiques de la unitat familiar del darrer any, document justificatiu de 

la pensió o document del subsidi o prestació d’atur. 

6) Documentació relativa als ingressos per a empreses: L’últim Impost de Societats. 

7 LLOC, DATA I SIGNATURA: 

Vilanova del Vallès,              de                            de 20 
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D’acord amb la llei 15//66 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la 
persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de 
documents de l’Ajuntament per el seu tractament informàtic. 


