
 
 
 
 
 

 
 
 
En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les 
dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de 
la Vila núm. 8, 08800). 
Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que 
preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 

Sol·licitud d’ajornament i fraccionament de deutes fiscals 
 
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
  
Com a representant de: nom____________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  
i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 

 

SOL·LICITO    Ajornament 
 Fraccionament 

 
Dels següents rebuts: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Manifesto que tinc dificultats de tresoreria que m’impedeixen efectuar de forma transitòria la 
totalitat del pagament del deute en el termini establert. 
 
Aporto com a prova els següents documents adjuntats en aquesta sol.licitud: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
PER TOT AIXÒ,  
DEMANO el fraccionament en_________ quotes de l’import total dels rebuts indicats, manifestant que 
el cobrament de les quotes mensuals es realitzi en el compte següent IBAN:   
 

                           
 
 

 
Vilanova i la Geltrú,  ______ de ___________ de 20___ 
(signatura) 
 
 

 
Amb la signatura de la present sol.licitud demano la compensació de les quantitats que tingui pendents 
de cobrar de l’Ajuntament, o que puguin arribar a reconèixer al meu favor per qualsevol concepte, abans 
de la finalització de l’ajornament o fraccionament dels deutes. 
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