SOL·LICITUD DE PAGAMENT A TERMINIS
DELS TRIBUTS PERIÒDICS PADRONS ANUALS

DADES PERSONALS
Nom

Cognoms i nom o Raó Social

NIF/CIF
     
     
Població
     
     
En representació de (si cal)
     

Domicili

NIF
Domicili
     
     
Població
     
     
     
Com a contribuent de l’Ajuntament de Tarragona,

Codi Postal

Telèfon

Codi postal

Telèfon

EXPOSO:
Que es obligat al pagament de tributs periòdics d’aquest Ajuntament.

SOL·LICITO:
Acollir-me al sistema de pagament a terminis de tots els tributs periòdics de què resulti obligat al pagament,
en les condicions que s’assenyalen en l’article 35è de l’Ordenança núm. 1, general de gestió, recaptació i
inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic, reproduït en el revers d’aquesta sol·licitud.
Dades bancàries per a la domiciliació dels pagaments:
Entitat bancària:      
Adreça:      
CODI BANC

OFICINA

DC

NÚM. COMPTE CORRENT

Tarragona, ........ d .................... de  20 ....
(Signatura)

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Article 35è.- Els tributs de cobrament periòdic podran fer-se efectius en període
voluntari de pagament en sis terminis, prèvia sol·licitud dels obligats i amb els
requisits i condicions que es fixen en aquest article.
A) Liquidacions incloses en els padrons anuals:
1. Requisits i condicions
a) S’hauran de domiciliar els pagaments.
b) L’import mínim del total de rebuts a què estigui obligat el contribuent és de 60 €.
c) No tenir cap deute pendent en període executiu.
d) No haver perdut el dret a gaudir d’aquest sistema de pagament en els dos anys
anteriors o en tres anys anteriors alternatius.
e) S’inclouran tots els tributs de cobrament periòdic a què estigui obligat el contribuent.
f) Els terminis de pagament seran sis: 5 d’abril, 5 de maig, 5 de juny, 5
d’agost, 5 de setembre i 5 d’octubre.
g) Per fixar l’import de cadascun dels terminis es dividirà per sis l’import total dels
tributs periòdic pagats l’any anterior.
L’últim termini inclourà la regularització per la diferència existent entre els pagaments realitzats i l’import total dels tributs periòdics del contribuent de l’any en
curs.
2.- Sol·licitud
a) La sol·licitud es formalitzarà en model normalitzat i es dirigirà a l’Ajuntament.
b) Termini: les sol·licituds es poden presentar fins l’últim dia hàbil de gener de cada
any. A partir d’aquesta data, les sol·licituds presentades tindran efectes per l’any
immediatament següent.
c) Les sol·licituds han de contenir les següents dades:
- Nom i cognoms, raó social o denominació, NIF i domicili del contribuent i de qui
actuï en la seva representació quan es tracti de persones jurídiques o de les entitats a que fa referència l’article 35.4 de la Llei General Tributària.
- Dades bancàries per a la domiciliació dels pagaments.
d) La sol·licitud d’acolliment al pagament a terminis es prorrogarà automàticament
pels exercicis següents, sempre que l’interessat no hi renunciï de forma expressa
i compleixi els requisits assenyalats en l’apartat 1 anterior.
3.- Efectes de la falta de pagament
L’impagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua automàtica del dret
a gaudir d’aquest sistema de pagament, passant a regir-se pel sistema general de
pagament i, per tant, havent-se de liquidar el deute dintre del període voluntari
establert per cada tribut, si aquest encara no s’hagués esgotat, o, en període executiu, en cas contrari. En aquest últim cas, s’exigiran interessos de demora des de
la data de finalització del període voluntari de cadascun dels tributs.
No s’admetrà una nova sol·licitud d’acolliment al sistema de pagament a terminis,
quan s’hagi produït un incompliment en el pagament d’algun dels terminis durants
dos anys consecutius o durant tres anys alernatius.

