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SOL·LICITUD D'AJORNAMENT / FRACCIONAMENT DE DEUTES
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En cas d'actuar com a representant, haurà d'acreditar tal condició, mitjançant document original, o compareixença

personal en les oficines municipals de representant i representat/a, o compareixença en la seu electrònica.
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Abans de signar, llegeixi la informació sobre protecció de dades personals continguda en la pàgina "CLAUSULA INFORMATIVA
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS". SI ESTÀ CONFORME AMB EL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES
PERSONALS, MARQUE LA/S CASELLA/S D'AUTORITZACIÓ QUE APAREIX/N a continuació: :
Autoritze el tractament de les dades personals continguts en el present document.
Autoritze a obtenir de la resta d'Administracions Públiques els documents elaborats per elles que resulten necessaris per a
resoldre el present procediment.
Autoritze a obtenir de la resta d'Administracions Públiques els documents aportats per mi amb anterioritat i que resulten
necessaris per a resoldre el present procediment. En el present cas, és necessari que indique en quin moment i davant quin
òrgan van ser aportats: Moment:

Òrgan:

DESCRIPCIÓ DEL DEUTE:
Nº de liquidació:
Concepte:



Ajornament
Fraccionament



Import:

Expedient:

Període:
Quotes:

Periodicitat:

Garantia que s'ofereix o sol·licitud de no presentació de la mateixa:



Sol·licita dispensa de garantia (per a deutes menors a 6.000 €).
Aval d'entitat financera.
Segur de caució.

El que subscriu sol·licita el corresponent ajornament/fraccionament de pagament del deute pendent, amb la meritació
dels interessos i recàrrecs que legalment corresponguen.
Per a atendre al pagament mensual d'aquest deute AUTORITZE el càrrec en el següent compte corrent de la qual sóc
titular:
Número de FRPSWH $SRUWDUGRFXPHQWDFUHGLWDWLXGHOFRPSWHEDQFDUL 

CRdi IBAN &RGL(QWLWDW CRdi Oficina

D.C.

Número de &RPSWH

DDGHVGHOFUHGLWRU

Identificador: P0311900E
- 1RPGHOFUHGLWRU: A-UNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT
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INFORMACIÓ AJORNAMENTS / FRACCIONAMENTS DE DEUTES

DEUTES AJORNABLES
El pagament de deutes podrà ajornar-se o fraccionar-se en els termes previstos en la Llei General Tributària, el Reglament General de
Recaptació i en les Bases d'Execució del Pressupost General vigent.
En qualsevol cas, les deute l'import del qual no supere la quantitat de 300 € no podrà ser ni fraccionades ni ajornades.
Quan el sol·licitant tinga deutes en període executiu, el fraccionament o ajornament sol·licitat haurà de contenir la totalitat del deute
pendent per tots els conceptes sense excepció.
TERMINIS MÀXIMS D'AJORNAMENT / FRACCIONAMENT:
DES DE 300 € FINS A 1.500,00 €
DES DE 1.500,01€ FINS A 6.000,00 €

MÀXIM 12 MESOS
MMESESMESES
MÀXIM 18 MESOS

DES DE 6.000,01€ FINS A 18.000,00 €

MÀXIM 2 ANYS

DES DE 18.000,01€ D'ARA ENDAVANT

MÀXIM 3 ANYS

Les resolucions que concedisquen ajornaments o fraccionaments especificaran els terminis i altres condicions dels mateixos. La
resolució podrà assenyalar terminis i condicions diferents dels sol·licitats.
FORMA DE PAGAMENT
Domiciliació bancària.
GARANTIAS (solament per a deutes majors de 6000 €)
La concessió d'ajornament o fraccionament per a deutes majors de 6000 € exigirà, en tot cas, la presentació de garantia en forma
d'aval bancari o segur de caució.
A l'efecte de la determinació de la quantia assenyalada, s'acumularan en el moment de la sol·licitud, tant els deutes al fet que es
refereix la pròpia sol·licitud com qualssevol unes altres del mateix deutor per a les quals s'haja sol·licitat i no resolt l'ajornament o
fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionades, llevat que estiguen
degudament garantides.
En el cas que es requerisca garantia, en la sol·licitud caldrà detallar la garantia que s'ofereix, que haurà de formalitzar-se en el
termini màxim de dos mesos explicats a partir de l'endemà al de la notificació de l'acord de concessió l'eficàcia de la qual quedarà
condicionada a aquesta formalització.
La garantia cobrirà l'import del principal i dels interessos de demora que genere l'ajornament, més un 25% de la suma de
d'ambdues partides.
CONSEQÜÈNCIES DE LA FALTA DE PAGAMENT
A l'empara de l'establit en l'art. 54 de Reglament General de Recaptació, si arribat el venciment no s'efectuara el pagament, les
conseqüències seran les següents:
a) Si la sol·licitud va ser presentada en període voluntari, s'iniciarà el període executiu l'endemà del venciment del termini incomplit,
havent d'iniciar-se el procediment de constrenyiment. S'exigirà l'ingrés del principal del deute, els interessos de demora reportats
del termini d'ingrés en període voluntari fins avui del venciment del termini concedit i el recàrrec del període executiu sobre la
suma de tots dos conceptes.
b) Si la sol·licitud va ser presentada en període executiu, haurà de continuar el procediment de constrenyiment.
c) En els supòsits arreplegats en els paràgrafs a) i b), transcorreguts els terminis previstos en l'art. 62.5 de la Llei 58/2003, sense
que l'ingrés de les quantitats exigides s'haguera efectuat, es procedirà segons disposa el seu article 168.
INTERESSOS
Els ajornaments i fraccionaments reportaran interessos de demora sobre el deute que s'ajorne o fraccione, pel temps comprès entre
el venciment del període voluntari d'ingrés i el venciment del termini concedit. Si l'ajornament ha sigut sol·licitat en període executiu,
la base per al càlcul d'interessos no inclourà el recàrrec de constrenyiment. Els interessos reportats es pagaran juntament amb el
termini al que corresponguen.
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CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem, en relació amb el tractament de les
dades personals que ens facilita en aquest document, el següent:
a) FITXERS I EL SEU RESPONSABLE: Les dades personals citades seran integrats en fitxers de titularitat municipal el
titularitat municipal el responsable de la qual és l'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT (CIF: P0311900E).
Domicili: Plaza d'Espanya, 1 . CP 03550. Tel: 96 565 32 45.
b) DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: [per designar] Contacte: Ajuntament de Sant Joan (apartat anterior). Correu
electrònic: infosede@santjoandalacant.es .
c) NECESSITAT: Les dades abans citades són necessaris per a l'adequat manteniment, desenvolupament, compliment
i control de la prestació dels serveis que vostè demanda o que les lleis estableixen de prestació municipal obligatòria. Açò
pot implicar el deure municipal de complir amb determinades obligacions legals (exemple: comunicar les seues dades
personals a les Administracions públiques competents). La legitimació general de l'Ajuntament per a l'obtenció de les
seues dades personals està continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Reguladora del Procediment Administratiu
Comú. No facilitar les dades personals sol·licitades en el present document podrà implicar el requeriment municipal
perquè esmene tal situació. La falta d'esmena podrà implicar:
- En cas de serveis demandats per vostè: l'arxiu de la seua sol·licitud.
- En cas de serveis de prestació obligatòria: l'actuació municipal subsidiària per a l'obtenció de la informació.
d) CONSENTIMENT: Pot revocar el seu consentiment al tractament de les seues dades personals en qualsevol
moment, notificant-ho per escrit a l'Ajuntament. Excepció: quan aquest tractament siga necessari per exigències de les
normes aplicables al servei sol·licitat o est siga de prestació obligatòria.
e) CONSERVACIÓ: Les dades personals que ens proporciona es conservaran durant el termini de vigència de la relació
derivada del servei sol·licitat o de prestació obligatòria, així com per al compliment de les obligacions legals que deriven
del mateix.
f) DRETS: En qualsevol moment pot sol·licitar-nos l'accés a les seues dades personals, la seua rectificació o supressió,
oposar-se al seu tractament o sol·licitar la limitació del mateix, així com exercir el seu dret a la portabilitat de les dades
personals. Per a l'exercici de dites dretes, haurà d'enviar sol·licitud escrita dirigida a l'Ajuntament (Plaça d'Espanya 1.
03550 - Sant Joan d'Alacant; Seu Electrònica: https://santjoandalacant.sedelectronica.es). Té així mateix dret a
presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid ;
Seu Electrònica: www.agdp.es ).
g) ALTRES QÜESTIONS: No es preveu l'existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils com a
conseqüència de les dades personals facilitades ni la seua transferència a tercers països".
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