CRITERIS GENERALS PER A LA CONCESSIÓ DE FRACCIONAMENTS/AJORNAMENTS
DE LES QUOTES DE CAP DE BOU
-

Fixar com a termini màxim de pagament l’abril de 2013

-

Les quantitats, el pagament de les quals s’ajornin, reportaran l’interès de
demora que preveu l’article 58 de la Llei General Tributària, excepte si el
termini d’ajornament o fraccionament del deute és inferior a un any.

-

La garantia es dispensarà, sempre i quan el deute quedi saldat a l’abril de
2013

-

Obligació de domiciliar el pagament

-

Al primer impagament es reclamarà el 100% del deute pendent.

CRITERIS FITXATS PELS SERVEIS SOCIALS
-

Possibilitat de fixar el termini màxim de pagament l’abril de 2013

-

El contribuent no ha de constar com a titular d’altres propietats

-

Fixar un màxim de renda econòmica familiar:

-

Obligació de domiciliar el pagament

-

Al primer impagament es reclamarà el 100% del deute pendent.

L’immoble ha de constituir la vivenda habitual del contribuent

DOCUMENTACIÓ QUE HAURAN D’APORTAR ELS CONTRIBUENTS:
 DNI de tots els membres de la unitat familiar
 Llibre de família
 Declaració de la renda de 2010. En cas de no fer-la, la corresponent Sol.licitud
Certificats model 01emès per Hisenda, dels majors de 18 anys
 Ingressos de la unitat familiar dels majors de 16 anys (pensió, nomines,
PIA...)
 En cas de no treballar s’ha de portar el certificat de la OTG (INEM), de tots els
membres majors de 16 anys que no estudiïn, on digui el que cobra (en cas de
cobrar atur, ajut familiar o altre tipus de prestació) i fins quan té dret a
cobrar-lo. Si no cobra cap prestació ha de portar el certificat negatiu on posi
que no cobra cap tipus de prestació i que no té dret a cobrar-ne cap
 Els majors de 16 anys que estudiïn han de portar el certificat del lloc d’estudis
o fotocòpia de la matricula
 En el cas que el persona sol・licitant o algun altre membre de la unitat
convivència estigui afectat per algun tipus de discapacitat física, psíquica o
sensorial, dictamen de valoració del grau de discapacitat certificat per l’ICASS
o òrgan o entitat que correspongui

 En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat convivència, informes
mèdics o altres documents que ho acreditin
 Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de
tots els comptes (els darrers 12 mesos) oberts a nom del sol・licitant i de tots
els membres de la unitat familiar major de 16 anys.
 Justificació de despeses fixes mensuals: 6 últims rebuts de préstecs bancaris,
despeses d’aigua, llum i gas.
 Justificants de les pàgines webs i de les immobiliàries on estan exposats el pis
i la casa a la venda

