Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ANNEX NÚM. 1 – QUADRE DE FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS
Aplicables en casos en els que es demostri que no es pot presentar aval bancari o
garantia, o bé l’import sigui inferior a 600,00€ o per majors de 65 anys.

CRITERIS
GENERALS
FRACIONAMENTS
Situació A)
IMPORT
DEUTE

DEL

FINS A

PER

100€

I

ENTRE
1.800€

601€

I

ENTRE 1.801€
5.400€

I

ENTRE 5.401€
16.200 €

I

D’AJORNAMENTS

FRACCIONAMENTS MÀXIMS PER DEUTES TRIBUTARIS I
INGRESSOS ANUALS INFERIORS A 18.000 €
( avaluació de propietats)
6 MESOS

ENTRE
600€

L’ATORGAMENT

X

9 MESOS

12 MESOS

X
X

X
X

A estudiar

DEL

FINS A
ENTRE
1.800 €

100€

I

ENTRE 1.801€
5.400 €

I

ENTRE 5.401
16.200 €

I

MÉS DE 16.200 €

X
X

MES DE 16.200 €

Situació B)
IMPORT
DEUTE

24 MESOS

FRACCIONAMENTS MÀXIMS PER DEUTES TRIBUTARIS I
INGRESSOS ANUALS SUPERIORS A 18.000 €
( avaluació de propietats)
6 MESOS
9 MESOS
12 MESOS
24 MESOS
X
X

X
X

A estudiar
A estudiar
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Excepcions:
a) Els casos degudament justificats pel Departament de Benestar Social.
b) No s’atorgaran ajornaments ni fraccionaments en els imports liquidats en
concepte de llicències urbanístiques.
c) S’atorgaran ajornaments i/o fraccionaments sense requerir garantia en els
impostos i taxes de recollida, tractament i eliminació d’escombreries, taxa
per entrada de vehicle a traves de les voreres i les reserves de via pública
per aparcament i taxa de parades i llocs de venda al mercats municipals en
els casos que es demostri documentalment per part de l’interessat que
1.- Els ingressos de les persones de la unitat familiar no sobrepassan el
valor resultant de la següent formula: Mínim de subsistència * 70% per
càpita
Llevat que part dels mateixos provinguin de pensions compensatòries per
minusvalies qualificades de gran invalidesa, els quals no es comptabilitzen
per a determinar els esmentats ingressos de la unitat familiar.
2.- En el cas que la unitat familiar la composi una sola persona, el valor
dels ingressos mensuals és el resultat de la formula següent: Mínim de
subsistència * 1,10
3.- Estar actualment en situació d’atur, algun component de la unitat
familiar i conjuntament amb els altres membres, els ingressos no superin els
límits marcats anteriorment.

Per la justificació d’ingressos es demanarà la presentació de la última declaració de
renda.
L’ajornament i / o fraccionament s’atorgarà com a màxim per 12 mesos, a comptar
des de el moment del pagament del tribut en període voluntari.
Es realitzarà la liquidació de l’ajornament o fraccionament amb els interessos legals
corresponents i s’atorgarà en el mateix acord una subvenció que cobreixi aquest
import, sempre que es compleixin els requisits anteriors.
En el cas de haver incorregut en incompliment d’altres sollicituds, es considerarà
justificada la denegació.
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