
             EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

SOL·LICITUD D'AJORNAMENT/ FRACCIONAMENT DE DEUTES -- PERÍODE VOLUNTARI--  
                                                                   

EXCM.   SR.  :

Dades del deutor:

D/Dª____________________________________________________amb  N.I.F. nº___________________

I domicili a l'efecte de notificacions en ______________________________________________________________

________________________________________Població________________________________C.P.___________

_

Telèfon núm.:____________________ Correu lectrònic:________________________________________________

Dades del representant:

D/Dª:_________________________________________________ amb N.I.F. nº_____________________ 

i domicili a l'efecte de notificacions en ______________________________________________________________

_________________________________________ Població  ____________________________C.P.____________

Telèfon núm.: ____________________Correu  electrònic_______________________________________________

E X P O N E,

Que es troba amb dificultats de tresoreria per a fer front al pagament del deute que a continuació es detalla,

dins del termini de pagament voluntari que finalitza el dia ___________________________

Concepte: ____________________________________

Núm. Liquidació:______________________________

Import: ______________________ euros

S O L I C I T A,

Que, previs els tràmits oportuns, li siga concedit:  (assenyale un dels dos)

  Ajornament fins a ______________________,   

          

  Fraccionament d'acord amb les condicions establides a l'Ajuntament, per un termini de _______mes/és.

          

  Així mateix, (opció elegible solo en cas de deutes de persones físiques que disposen de certificat digital
electrònic) sol·licite que les notificacions derivades d'aquesta instància es realitzen a través de mitjans electrònics, a

la fi dels quals els comunique el següent correu electrònic/núm. de telèfon mòbil (emplenar un o els dos) : 

correu electrònic: ____________________________________________________________________ 

telèfon mòbil:________________________

Finalment  declara  que  és  coneixedor  de  l'obligació  de  presentar,  al  costat  d'aquesta  sol·licitud  degudament

emplenada, el document de cobrament que es pretén ajornar/fraccionar i la documentació especificada en l'annex.

En prova de conformitat amb les condicions descrites, i amb la documentació sol·licitada signe la present

en,

Alacant,  a ______ de __________________________ de _______.

Signat:_____________________________________

(titular del rebut o representant legal)

EXCM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT



ANNEX

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE EN TOTES LES SOL·LICITUDS

PERSONES FÍSIQUES:
 Instància degudament emplenada

 Fotocòpia DNI del deutor

 Fotocòpia DNI del representant i acreditació de la representació

 Document cobrador original (rebut original)

En tot cas es verificarà que el sol·licitant no tinga deutes pendents de pagament en SUMA, o en  el

supòsit  de  tindre-les,  que  haja  obtingut  un  ajornament/fraccionament  per  al  seu  pagament  i  l'estiga

complint.

Per a justificar les *necesitades transitòries de liquiditat: (aportar un dels següents documents):

 Fotocòpia de la Declaració de la Renda (últim exercici). En cas contrari, certificat negatiu de rendes de

la *AEAT.

 Justificant de la pensió 

  Justificant d'aturat del SERVEF 

Garantia del deute  en tot cas:

    • Impostos i Taxes de venciment anual  fins a 18.000€  (rebut o suma de rebuts de padró)

   • Impostos, Taxes i Actes d'Inspecció així com els restants ingressos de dret públic, no inclosos en el

Padró anual,  fins a 12.000€ (rebut o suma de rebuts).

En tot cas, per a deutes per sanció , s'exigirà sempre garantia amb independència del seu import.

Modalitats de garanties admeses : 

 Aval bancari o *preaval

 Certificat d'assegurança de caució.

PERSONES JURÍDIQUES:
 Instància degudament emplenada

 Fotocòpia C.I.F 

 Fotocòpia DNI del representant i acreditació mitjançant fotocòpia escriptura

 Document cobrador original (rebut original)

Justificant d'ingressos:

 Fotocopia Impost de societats

Garantia del deute , en tot cas:

    • Impostos i Taxes de venciment anual  fins a 18.000€  (rebut o suma de rebuts de padró)

   • Impostos, Taxes i Actes d'Inspecció així com els restants ingressos de dret públic, no inclosos en el

Padró anual,  fins a 12.000€ (rebut o suma de rebuts).

En tot cas, per a deutes per sanció , s'exigirà sempre garantia amb independència del seu import.

Modalitats de garanties admeses : 

 Aval bancari o *preaval

 Certificat d'assegurança de caució

____________________________________

Tresoreria / Recaptació
C/ Jorge Juan, 5 – 2a planta.


