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1. DADES PERSONALS
1.1. Dades de la persona interessada

Nom i cognoms / Raó social NIF/CIF

1.2.Dades del/la representant

Nom i cognoms NIF/CIF Relació

1.3. Dades a efectes de notificació

Adreça Localitat i província CP

Telèfon FAX Adreça electrònica

2. EXPOSE:

Que en data,                        he rebut notificació de la Unitat de Recaptació d'aquest Ajuntament relativa al deute a càrrec meu, pels
imports, conceptes i exercicis que s'assenyalen posteriorment, el pagament del qual s'exigeix EN PERÍODE VOLUNTARI.

Que en l'actualitat no posseïsc diners en efectiu ni béns de fàcil realització per a poder fer front al pagament indicat en el període
reglamentari.

A més, em trobe en una difícil situació personal (desocupació, etc), per 

Que per tal motiu i aportant les proves pertinents sol·licite el fraccionament/ajornament del deute notificat en període voluntari.

Que propose com a data de pagament, la següent:

Que en garantia del fraccionament/ajornament anterior, es constituirà, al seu dia, aval solidari bancari que cobrirà l'import del deute en
període voluntari,  més els interessos de demora que genere el  fraccionament/ajornament,  més un 25% de la suma d'ambdues
partides. A aquest efecte, i  amb caràcter previ, s'aporta, a la present instància, compromís exprés d'aval solidari d'una entitat de
crèdit.

Així mateix, em compromet, de conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol,  pel que
s'aprova el Reglament General de Recaptació, a efectuar el pagament en el termini corresponent segons la proposta formulada en la
present sol·licitud mentre, si escau, dure la tramitació de la mateixa.

           Detall del deute del qual se sol·licita el fraccionament/ajornament : 
           Concepte                                                                       Exercici                                   Import                                     
                                                                                                                                
           Núm. de liquidació / data fi període voluntari                                               

Documents que adjunte:
Documents acreditatius de la situació econòmica i financera de l'entitat/persona física, com a justificant que, transitòriament, la
dita entitat/persona no pot realitzar el pagament del dèbit (còpies compulsades):  
                Declaració de la renda presentada pel peticionari l'any anterior (per a les persones físiques).

                                                                                                                                                                  

Còpia de la notificació del deute del qual se sol·licita el fraccionament/ajornament.
Compromís exprés d'aval solidari d'entitat de crèdit, d'acord amb l'article 46.3 a) del  Reglament General de Recaptació.
Altres documents que s'aporten:

    3. SOL·LICITE
Que, tenint per presentat aquest escrit, amb els documents que l'acompanyen, i d'acord amb el que disposa l'article 65 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en els articles 44 i següents de l'esmentat Reglament General de Recaptació,
s'acorde        EL FRACCIONAMENT         l'AJORNAMENT  de l'esmentat deute en els termes proposats.

      

Signatura

Onda,                 de/d'                                             de 

AJUNTAMENT D'ONDA

http://www.onda.es/
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Les dades facilitades per vosté seran tractades per l’Ajuntament d’Onda, en qualitat de responsable
de tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa dels assumptes de Gestió i
Recaptació Tributària en l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues
competències i, en particular, per a l'atenció de sol·licitud/s instada en el present document. 

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels
poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió
realitzada per interés públic. 

Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu
o, si és el cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant
això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats
d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o
privades  a  les  quals  siga  necessari  o  obligatori  cedir  aquestes  per  a  poder  gestionar  la  seua
sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest
efecte, haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200,
Onda, Castelló o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades, dpo@onda.es.

En l'escrit haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i, alhora, haureu de
mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu
equivalent. En el cas que actuareu mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també
document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. 

Així mateix, en el cas que considereu vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals,
podreu  interposar  una  reclamació  davant  l'Agència  Espanyola  de  Protecció  de  Dades
(www.agpd.es).

http://www.onda.es/
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