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MODELO DE SOLICITUDE  DE 
APRAZAMENTO/FRACCIONAMENTO 

Dn./ª..……………………………………………………………………………………………... 
con DNI nº………………………………………. 
actuando en : - nome propio 

- en representación de  …………………………..  con CIF nº………………… 
e con domicilio a efecto de notificacións en………………………............................................. 
teléfono………………………… 
e-mail……………………………………………………

EXPÓN 

1º.- Que foille notificado polo Concello do Grove a obriga de pago dos tributos seguintes: 

Concepto Importe

2º.- Que a causa que motiva a presente solicitude é a súa actual situación económica-financeira, 
a cal non lle permite facer fronte a dito pago na súa totalidade, o que acredita aportando 
fotocopia da seguinte documentación (márquese cunha X a que proceda): 

DÉBEDAS DE PERSOAS FÍSICAS: 

a) Tarxeta acreditativa da prestación de desemprego ou
b) Percepción da axuda familiar ou
c) Declaración da renda en vigor ou
d) Certificado negativo do IRPF ou
e) Outros motivos (indicalo e aportar documentación xustificativa)

………………………………………………………………………………………….  

DÉBEDAS DE PERSOAS XURÍDICAS: 

a) Copia da última declaración do Imposto sobre sociedades.
b) Outros motivos (indicalo e aportar documentación xustificativa)

…………………………………………………………………………………………… 

3º.- Que por dita falta de liquidez temporal 
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1º.- Lle sexa concedido aprazamento/fraccionamento da débeda tributaria mencionada, nos 

seguintes prazos:……………………………………………………………….. 

2º.- Que lle sexa domiciliado o pago dos vencementos na súa Entidade financeira no seguinte 
número de conta corrente 

…………………………………………………………………………………………………… 

En O Grove, a            de de 202 

 O interesado: 

Asdo:........................................................................ 

NORMATIVA REGULADORA: Ordenanza fiscal Xeral de xestión e recadación dos tributos locais do 
concello do Grove (publicada no  BOPPO de 30/04/2021) Artigos 13 a 17. 

Artigo 15º.- Os aprazamentos e fraccionamentos de débedas concederanse do seguinte xeito: 

1.CRITERIOS XERAIS DE CONCESIÓNS DE APRAZAMENTOS:

 Para débedas inferiores a 3.000 €, por tres meses
 Para débedas entre 3.000 € e 6.000 €, por seis meses
 Para débedas superiores a 6.001 €, por un ano

2.CRITERIOS XERAIS DE CONCESIÓN DE FRACCIONAMENTOS:

 Para débedas menores de 100 €, non se concederá fraccionamentos
 Para débedas  entre 101 € e 600 €, ata catro prazos
 Para débedas entre 601 € e 2.000 €, ata seis prazos
 Para débedas maiores de 2.001 €, ata 12 prazos

Poderanse conceder aprazamentos ou fraccionamentos de débedas por períodos máis longos, sempre 
motivados por razóns económicas relacionadas con causas sociais ou asistenciais. 

Sr. Alcalde-Presidente do Iltmo Concello do Grove.

SOLICITA 
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