AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA – I. BALEARS)

SOL.LICITUD/SOLICITUD

ADVERTIMENT: Les dades facilitades en aquest document s’inclouran en fitxers propietat de l’Ajuntament des Castell amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció
de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l’Ajuntament des Castell a l’adreça que consta en aquest document.
ADVERTENCIA: Los datos personales detallados en este documento se incluirán en ficheros propiedad del Ayuntamiento de Es Castell con la finalidad de gestionar su solicitud. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito al Ayuntamiento de Es Castell a la dirección que figura en este documento

AJORNAMENT / FRACCIONAMENT IBI
APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO IBI

REGISTRE D’ENTRADA
Registro de entrada
DATA
Núm....…….….Fecha ..............…
NEGOCIAT
Negociado ...................…..…..
Núm. Exped. .………………………….

NOM I LLINATGES
Nombre y apellidos

D.NI
N.I.F

ACTUU (en nom propi/en representació de)
Actúa (en nombre propio/en representación
ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Dirección a efectos de notificaciones
Núm.
Nº

ESCALA
Escalera

CODI POSTAL
Código Postal

PIS
Piso

PORTA
Puerta

POBLACIÓ
Población

TELÈFONS
Teléfonos

@

EXPÒS:
Expone: Que
He rebut avís per fer el pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) del
exercici

per un import total de

i tal com preveu la

Disposició Addicional de l'ordenança 3,1 reguladora de l'impost,
Per açò,
DEMAN:
Solicita:
AJORNAR
FRACCIONAR

El pagament del deute en els termes indicats

NÚM. TERMINIS
INICI
(Indiqueu data de primer pagament per a fraccionament o data de liquidació
per ajornament)
FORMA DE PAGAMENT (marqueu l'opció)
Ingrés efectiu a les oficines de Recaptació de l'Ajuntament, sense avís previ

Mitjançant transferència bancària en el compte corrent de l'ajuntament
BANKIA ES97 2038 3391 34 6400000390
DATA
Fecha

SIGNATURA
Firma

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DES CASTELL
Pl. Esplanada, 5 - 07720 Es Castell (Balears) / CIF P-0706400-I / Tel. 971 36 51 93 - Fax 971 36 54 12
www.aj-escastell.org
registre@aj-escastell.org

AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA – I. BALEARS)

AJORNAMENTS /FRACCIONAMENTS


La presentació d’una sol·licitud d’ajornament o fraccionament en període voluntari de deutes
de notificació col·lectiva i periòdica (padrons IVTM, IBI, ENTRADA DE VEHICLES, CEMENTIRI,
IAE), impedirà l’inici del període executiu, i no se exigirà garantia ni se liquidaran interessos
de demora, sempre i quant es pagui el deute abans del 30 de desembre de l’any de
meritament.



Les sol·licituds es presentaran amb els següents terminis:
a) Per els deutes que estiguin en període voluntari, dins el termini fixat per el seu ingrés en
dit període
b) Per els deutes que estiguin en període executiu, en qualsevol moment abans que es
notifiqui a l’obligat l’acord d’alienació dels béns embargats.



La sol·licitud s’acompanyarà de garantia en forma d’aval si aquesta fos necessària per el
tipus de deute.



La garantia cobrirà l’import del principal i el dels interessos de demora, més un 20% de la
suma d’ambdues partides. Quan s’hagi iniciat el procediment de constrenyiment tindrà que
cobrir l’import ajornat o fraccionat, incloent el recàrrec i els interessos de demora que generi
l’ajornament o fraccionament, més un 5% de la suma de principal i interessos.



En els ajornaments la falta de pagament en el seu venciment determinarà:
a) si el deute es trobava en període voluntari en el moment de la sol·licitud, es procedirà a
executar la garantia per import del principal més els interessos. En cas d’inexistència o
insuficiència d’aquesta, es seguirà el procediment de constrenyiment.
b) si l’ajornament va ser sol·licitat en període executiu, se procedirà a executar la garantia i,
en cas d’inexistència o insuficiència d’aquesta, es prosseguirà el procediment de
constrenyiment.



En els fraccionaments la falta de pagament d’un termini determinarà:
a) si el deute es trobava en període voluntari en el moment de sol·licitar el fraccionament,
se consideraran vençuts en el mateix dia de venciment del termini impagat la resta de
terminis i se procedirà a executar la garantia per import principal més interessos. En cas
d’inexistència o insuficiència d’aquesta, es seguirà el procediment de constrenyiment.
b) si el fraccionament va ser sol·licitat en període executiu, es procedirà a executar la
garantia i, en cas d’inexistència o insuficiència d’aquesta, es prosseguirà el procediment
de constrenyiment.
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