F01-PR7-S16.- Sol·licitud de fraccionament o
ajornament de pagament de deutes en període voluntari

ORGANISME AUTÒNOM DE
GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS LOCALS
Diputació de Lleida
Obligat tributari

Cognoms i nom o Raó social

DNI/NIF

Adreça

CP

Municipi

E-mail

representant

Telèfon

Actuant com a representant

DNI/NIF

Fets i motius de la sol·licitud:
Identificació deute

Que la meva situació econòmico-financera m’impedeix efectuar, de forma transitòria, el pagament dels
deutes tributaris que més avall es relacionen.
IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE

Número de deute

Concepte

Exercici

Sol·licito

Import

6 mesos

La concessió d’un:

Fraccionament

12 mesos (només per deutes superiors a 600€)

a

18 mesos (només per deutes superiors a 3.000€)

Ajornament

24 mesos (només per deutes superiors a 6.000€)
D’acord amb l’article 65 i 82 de la Llei General Tributària desenvolupats en els arts. 44 a 54 del Reglament General de Recaptació (RD
939/2005, de 29 de juliol) i els arts. 65 a 70 de l’Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Locals i
d’altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l’OAGRTL de la Diputació de Lleida.
*GARANTIA DEL DEUTE:

Aval bancari (Obligatori per deutes superiors a 3.000€)
Sol·licitud dispensa garantia (veure revers 4)

L’article 65.5 apartat primer de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix que: “la presentació d’una
sol·licitud d’ajornament/fraccionament en període voluntari impedirà l’inici del període executiu, però no la
meritació de l’interès de demora.

Domiciliació bancària
Dades bancàries

Titular del compte bancari
Nom:
Adreça:
Codi postal:

NIF:
Població:

País:

Número de compte IBAN:

__ __ __ __
__ __ __ __
Lloc i data:

__ __ __ __
__ __ __ __

__ __ __ __
__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Signatura:

IL.LM.SR. PRESIDENT DE L’O.A. DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, us
informem que les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari, així com les que pugueu adjuntar en relació a aquesta sol·licitud/petició,
seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer automatitzat que és responsabilitat de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals (OAGRTL), amb la finalitat de poder gestionar la sol·licitud/petició presentada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant un escrit l’OAGRTL Rambla Ferran, 18 – 25007 Lleida, indicant clarament nom, cognoms i adreça, i adjuntant una fotocòpia del document
nacional d'identitat.

DOCUMENTS A APORTAR PER SOL.LICITAR UN FRACCIONAMENT/AJORNAMENT DEL DEUTE:

1. Sol·licitud de fraccionament o ajornament del deute degudament complimentada.
2. DNI del titular del deute i en el seu cas del representant.
3. Dades bancàries
4. Documentació per la garantia :


En cas de deutes, d’import superior a 3.000€ de principal: com a norma general, s’ha d’aportar
aval bancari a favor de l’OAGRTL, degudament formalitzat per fedatari públic (notari o corredor
de comerç).



L’aval bancari ha de complir uns requisits:
o

-Import: la garantia ha de cobrir l’import principal, més els interessos de demora/legals
que generi el fraccionament o ajornament, més un 25% de la suma d’ambdues
partides.

o

-Termini: l’aval haurà d’excedir en 6 mesos, com a mínim, dels terminis concedits en
l’ajornament o fraccionament.

o



-Si en el moment de presentar la sol·licitud no es pot adjuntar l’aval, s’ha d’aportar
compromís d’aval solidari de l’entitat de crèdit.

En cas de deutes, d’import igual o inferior a 3.000€ de principal: no és necessària l’aportació
de garantia (aval), excepte en el cas que s’hagi embargat favorablement qualsevol bé, que
caldrà aportar garantia.



Es podrà sol·licitar, de forma excepcional, l’admissió de garantia diferent a l’aval bancari
quan es presenti la documentació que demana l’art. 46.4 del Reglament General de
Recaptació.



Es podrà sol·licitar, de forma excepcional, la dispensa total o parcial de garantia quan es
presenti la documentació que demana l’art. 46.5 del RGR. No serà possible en cas d’embarg
favorable de qualsevol tipus.

