
SOL·LICITUD D’AJORNAMENT/FRACCIONAMENT
 DE DEUTES SUPERIORS A 10.000,00 €

Cognoms i nom o raó social del deutor: NIF:

Carrer, número, porta: Codi postal: Municipi: Província: Telèfon:

Direcció de correu electrònic (obligat per a persones jurídiques):

Cognoms i nom del representant (si escau): NIF:

Carrer, número, porta: Codi postal: Municipi: Província: Telèfon:

Rebuts/Liquidacions Concepte i període Data fi termini voluntari
Import

Principal Apressament Total

Total pendent………………………………….

Forma de pagament:

         Domiciliació en entitat col·laboradora:      Titular 

         IBAN             BIC       

         Carta de pagament per a abonament en entitat col·laborador
     

2 trimestres  (6 mesos)            
    

5 trimestres   (15 mesos)
   

8 trimestres   (24 mesos)
      

3 trimestres  (9 mesos)
    

6 trimestres   (18 mesos)      Ajornament (cal que coincidisca amb els terminis de         
fraccionament 20/1-20/4-20/07-20/10)

     
4 trimestres  (12 mesos)

    
7 trimestres   (21 mesos)

Lloc, data i signatura

________________________



En relació amb la sol·licitud per vosté presentada es procedix a informar-li, en compliment del que disposa
l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú:

1.- El termini màxim normativament establit  per a la resolució i  notificació d'allò que s'ha sol·licitat és
l'establit en l'art. 52.6 del Reglament General de Recaptació, RD 939/2005 de 29 de juny, SIS MESOS.

2.- Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l'òrgan competent d'este
Ajuntament,  vosté  podrà  entendre  que  la  seua  sol·licitud  HA  SIGUT  DESESTIMADA per  silenci
administratiu.
La desestimació per silenci administratiu té els sols efectes de permetre als interessats la interposició del
recurs administratiu o contenciós administratiu que siga procedent, en els termes de l'art.  14 del Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

3.- En els termes de l'art. 28.3 de la Llei 39/2015, els particulars no aportaran documents que ja obren en
poder d'esta administració

El que se li comunica als efectes pertinents indicant-li que contra el present, en quant acte de tràmit, no 
pot interposar-se cap recurs administratiu, sense perjuí que vosté puga  interposar, per a l'adequada 
defensa dels seus drets, el que estime convenient.

De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
s'informa que, als efectes del procediment administratiu, l'Ajuntament d'Almussafes podrà demanar o consultar, en nom
seu,  informació o documents  ,  de  caràcter  preceptiu o facultatiu,  que consten a  altres  administracions  públiques,
eximint de la necessitat d'aportar, una vegada verificada la disponibilitat i idoneïtat dels mateixos.

Les  dades  facilitades  per  vostè seran  tractades  per  l 'Ajuntament d'Almussafes,  en  qualitat  de
Responsable  de  Tractament,  amb la  finalitat  de  gestionar la sol·licitud/s manifestada en el present document,
dins del procediment administratiu corresponent.

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

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,
segons Llei.

Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició. A aquests efectes
haurà de presentar un escrit al registre d'entrada de l'Ajuntament situat al Passeig del Parc s/n, 46440 Almussafes
(València), o bé a través de la seu electrònica:         https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/, o , si és el
cas, al nostre Delegat de Protecció de dades almussafes_dpd@gva.es.

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquestos drets sol·licita siga satisfet i, al mateix temps, haurà de mostrar o, en cas
d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per
mitjà de representant,  legal  o voluntari,  haurà d'aportar  també document que acredite la representació i  document
identificatiu del mateix. 

Així  mateix,  en  cas  de  considerar  vulnerat  el  seu dret  a  la  protecció  de  dades  personals,  podrà  interposar  una
reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.agpd.es).

________________________

https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/
http://www.agpd.es/
mailto:almussafes_dpd@gva.es
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