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Secció I. Ajornaments i fraccionaments de pagament
Article 1. Sol·licitud d'ajornaments i fraccionaments de pagament
1. Els deutes per ingressos de dret públic, tributaris i no tributaris, que es
troben en període de pagament voluntari o executiu podran ajornar-se o
fraccionar-se, prèvia sol·licitud de l'obligat al pagament, quan la seua
situació economicofinancera li impedisca, de forma transitòria, efectuar el
pagament en els terminis establits.
2.- Els deutes tributaris seran fraccionables en funció de l’import del deute:
a) Solament es fraccionaran / ajornaran deutes superiors a 30,00 €
b) Els terminis de pagament del fraccionament
- Deutes fins a 1.000,00 €, podran fraccionar-se un màxim de 12
mesos, amb un mínim mensual de 30 euros.
- Deutes entre 1.000,01 € i 3.000,00 € un màxim de 24 mesos.
Mínim mensual: 50,00 euros.
- Deutes superiors a 3.000,01 € un màxim de trenta-sis mesos.
Mínim mensual:100,00 euros.
c) Termini de pagament per a ajornaments: mínim un mes, màxim dotze
mesos, que podran ser divuit en casos extraordinaris que s'acrediten a
través d'informe de serveis socials.
S'entendrà per import del deute l'acumulació de quantitats pendents
de cobrament a càrrec d'un mateix deutor, en la data de la sol·licitud,
encara que corresponguen a diversos conceptes tributaris i/o altres
crèdits de dret públic de la Hisenda municipal, per principal, recàrrecs,
interessos i costes, i en període voluntari o executiu.
d) Per al cas de sol.licitud d’ajornaments o fraccionaments
d’autoliquidacions o de liquidacions corresponents a tributs que es
meriten en sol.licitar autoritzacions municipals per utilitzar béns de
domini públic, el termini màxim d’ajornament o fraccionament no podrà
ser superior al termini màxim per al qual se sol.licita l’autorització.
e) Si se sol.licitara altres terminis d’ajornament i/o fraccionaments
assenyalats en els punts anteriors, s’estudiarà individualment la
sol.licitud, tenint en compte la situació econòmica que es comprove de
la documentació aportada, així com les garanties aportades.
3. No es podrà sol·licitar l'ajornament o fraccionament de pagament quan:
a) L'import del deute siga inferior a 30 euros.
b) Ho prohibisquen les lleis o la normativa municipal.
c) Es tracte de deutes l'exacció dels quals es realitze per mitjà d'efectes
timbrats, o transacció telemàtica imprescindible per a la continuïtat de
la tramitació de l'expedient.
d) S'haja notificat a l'obligat al pagament l'acord d'alienació dels béns
embargats.
e) La sol.licitud corresponga a deutes tributaris per autoliquidacions
corresponents a tributs el pagament dels quals siga requisit previ per a
la tramitació de llicències municipals.
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4. Seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament en els
següents casos:
a) quan el deute haja de ser declarada mitjançant autoliquidació i aquesta
última no haja sigut presentada anteriorment, o juntament amb la
sol·licitud d'ajornament o fraccionament.
b) quan la sol·licitud no continga una modificació substancial respecte
d'altres sol·licituds anteriors denegatòries.
5. Es denegaran les sol·licituds d'ajornament i fraccionament en els
següents casos:
a) Per incompliment d'obligacions corrents, fins i tot d'altres ajornaments o
fraccionaments vigents concedits prèviament.
b) Per cancel·lació d'ajornaments o fraccionaments previs, per falta de
pagament o per no formalització de les garanties.
c) Les sol·licituds que no complisquen amb tots els requisits establits en
aquesta Ordenança i normes vigents.
d) Si no s'acredita amb suficiència la falta de liquiditat i la capacitat per a
generar recursos.
e) Si no s'acredita la suficiència, idoneïtat o si escau, la dispensa de les
garanties.
6. A fi de facilitar la tramitació dels expedients d'ajornament o
fraccionament, es presentarà declaració responsable del sol·licitant
manifestant el compliment del requisits per a la concessió de l’ajornament o
fraccionament, conforme al model que a l’efecte s’aprove per l’alcalde.
Si en la sol·licitud es demana l’ajornament i/o fraccionament dels deutes
pels terminis i imports dintre dels establits en el punt 2 d’este article i
s’aporta la garantia necessària en el seu cas, la concessió de l’ajornament
o fraccionament s’entendrà concedida, de conformitat amb l´article 69 de la
llei 39/2015, de 1 d´octubre, de procediment administratiu comú.
Quan la sol·licitud excedisca dels imports o terminis assenyalats al punt 2
d’este article, l‘ajuntament resoldrà la seua concessió o denegació,
tramitant-se d’acord amb allò previst als punts següents d’este article. En
estos casos, quan la sol·licitud es referisca a deutes que es troben en
període voluntari i en període executiu, es dictaran diferents resolucions,
distingint:
a) Sol·licitud formulada quan els deutes es troben en període voluntari
b) Sol·licitud formulada quan els deutes es troben en període executiu i
encara no s'ha rebut notificació de la providència de constrenyiment
c) Sol·licitud formulada quan s'ha rebut notificació de la providència de
constrenyiment i no han transcorregut els terminis de l'art. 62.5 LGT.
d) Sol·licitud formulada després del transcurs dels terminis de l'art. 62.5
LGT.
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7. La resolució de concessió o denegació de l'ajornament i fraccionament
de pagament haurà de notificar-se en el termini de sis mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat la resolució, es
podrà entendre desestimada la sol·licitud, a l'efecte d'interposar recurs de
reposició.
8. La notificació de la resolució referida en l'apartat anterior, així com totes
aquelles comunicacions que siga necessari efectuar al llarg del període de
l'ajornament de pagament, es dirigiran a l'obligat al pagament o el seu
representant i es practicaran pel mitjà triat pels destinataris, o de la manera
que amb caràcter obligatori haja determinat l'Ajuntament de conformitat
amb l´article 69 de la llei 39/2015, de 1 d´octubre, de procediment
administratiu comú.
En particular, es notificarà a les persones jurídiques les resolucions que els
afecten per mitjans telemàtics.
9. Les resolucions que concedisquen ajornaments o fraccionaments de
pagament especificaran el calendari de pagaments.
10. En la notificació de la resolució de concessió de l'ajornament i
fraccionament de pagament es detallaran els imports a satisfer per
interessos de demora i s'advertirà al sol·licitant dels efectes de no constituir
garantia, o no efectuar els pagaments, en els terminis establits.
Article 2. Òrgans competents per a resoldre en matèria d'ajornaments
i fraccionaments
La competència per a resoldre les sol·licituds d'ajornament o fraccionament
de pagament de deutes en període de pagament voluntari, o en període
executiu, correspondrà en tot cas a l'alcalde.
Article 3. Període per a formular la sol·licitud d'ajornament i
fraccionament de deutes en període voluntari
1. Es podrà sol·licitar l'ajornament o fraccionament d'un deute que es troba
en període de pagament voluntari durant el termini fixat en la normativa que
li siga aplicable per a la realització d'aquest pagament voluntari.
2. Si no existeix normativa específica establint períodes particulars d'ingrés
dels deutes en període voluntari, la sol·licitud haurà de formular-se en els
terminis següents:
a) En els deutes resultants de liquidacions practicades per l'Ajuntament,
notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest
no fóra hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
b) En els deutes resultants de liquidacions practicades per l'Ajuntament,
notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
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recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si
aquest no fóra hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
c) En els deutes de notificació col·lectiva i periòdica, en el termini de dos
mesos fixat per l'Ajuntament en el seu calendari fiscal.
d) En els deutes exigibles pel sistema d'autoliquidació, la sol·licitud en
període voluntari es podrà presentar durant el termini previst per al
pagament voluntari en la normativa reguladora del corresponent
ingrés.
e) En el cas d'autoliquidacions presentades fora de termini, només
s'entendrà que l'ajornament o fraccionament se sol·licita en període
voluntari quan la sol·licitud es present juntament amb l'autoliquidació
extemporània.
Article 4. Quantia i efectes de l'ajornament i fraccionament de
pagament sol·licitat en període voluntari
1. L'import de la quantia a pagar en el venciment d'un ajornament o
fraccionament serà la suma de la quota liquidada més els interessos
reportats sobre cadascun dels pagaments efectuats, des de l'endemà al del
venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota inicialment
liquidada fins la data del pagament respectiu.
2. Els interessos reportats per cada fracció hauran de pagar-se juntament
amb aquesta fracció en el termini corresponent.
3. Quan l'ajornament o fraccionament de pagament s'estenga a diversos
exercicis, els interessos es calcularan al tipus d'interès de demora aprovat
en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.
4. En el cas que es presentara com a garantia de l'ajornament o
fraccionament de pagament aval solidari d'entitat de crèdit o societat de
garantia recíproca o mitjançant certificat de segur de caució, l'interès de
demora exigible serà l'interès legal.
5. La presentació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament en període
voluntari impedirà l'inici del període executiu.
6. En cas de denegació de l'ajornament o fraccionament sol·licitats en
període voluntari, el deute haurà d'ingressar-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la resolució denegatòria es realitza entre els dies 1 i
15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia
20 del mes posterior.
b) Si la notificació de la resolució denegatòria es realitza entre els dies 16
i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al
dia 5 del segon mes posterior.
El pagament a realitzar durant els terminis anteriors comprendrà la quota
liquidada més els interessos de demora, reportats a partir de l'endemà al
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del venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota
inicialment liquidada fins la data de l’ingrés.
De no produir-se l'ingrés en els terminis de l'apartat 1, s'iniciarà el període
executiu, que comporta la meritació dels recàrrecs del període executiu,
calculats sobre la quota liquidada. Quan es realitze l'ingrés, es computaran
els interessos de demora des de l'endemà al venciment del període
voluntari d'ingrés de la quota inicialment liquidada fins la data de l'ingrés.
7. No s'exigiran interessos de demora en els ajornaments o fraccionaments
sol·licitats en període de pagament voluntari, relatius a deutes de
venciment periòdics, el pagament del qual es produeix dins de l'exercici de
la meritació.
Article 5. Període per a formular la sol·licitud d'ajornament i
fraccionament de deutes en període executiu
1. La sol·licitud d'ajornament o fraccionament de deutes que es troben en
període executiu es podrà presentar en qualsevol moment anterior a la
notificació de l'acord d'alienació dels béns.
2. Els serveis municipals realitzaran els tràmits necessaris per a resoldre
amb tota celeritat la concessió o denegació de la sol·licitud, aplicant en les
seues actuacions els criteris assenyalats en aquest apartat:
a) Es continuarà el procediment de constrenyiment si en el moment de la
sol·licitud
d'ajornament
o
fraccionament,
s'està
tramitant
l'embargament d'algun dels següents béns: diners en comptes oberts
en entitats de crèdit; crèdits, efectes, valors i drets realitzables en
l'acte; sous, salaris i pensions.
b) Se suspendran les actuacions executives diferents de les
assenyalades en l'apartat a) fins a la notificació de la resolució de
l'ajornament o fraccionament.
Article 6. Quantia i efectes de l'ajornament i fraccionament de
pagament sol·licitat en període executiu
1. L'import dels deutes resultant d'un ajornament o fraccionament, serà la
suma dels conceptes següents:
- la quota liquidada.
- els interessos de demora, aplicats sobre la quota liquidada i calculats en
la forma prevista en l'art. 4 d'aquesta Ordenança.
- el recàrrec del període executiu que corresponguera aplicar en el
moment de la sol·licitud de l'ajornament.
2. Quan es concedisca l'ajornament o fraccionament de pagament sol·licitat
amb anterioritat a l'acte de dictar la providència de constrenyiment, no es
dictarà aquesta providència mentre el deutor complisca amb regularitat les
seues obligacions. El recàrrec executiu exigible serà del 5 %.
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3. Quan l'ajornament o fraccionament de pagament concedit haguera sigut
sol·licitat després de rebre la notificació de la providència de
constrenyiment i abans del transcurs dels terminis fixats en l'art. 62.5 LGT,
s'exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10 per cent.
4. En cas de denegació de l'ajornament o fraccionament sol·licitat en
període executiu, haurà d'iniciar-se o continuar-se el procediment de
constrenyiment. Es liquidarà interès de demora sobre la quota inicialment
liquidada i des del començament del període executiu.
Article 7. Documentació a presentar amb les sol·licituds d'ajornament
i fraccionament
1. La sol·licitud d'ajornament o fraccionament contindrà necessàriament les
següents dades:
a) Nom i cognoms o raó social, nombre d'identificació fiscal i domicili
fiscal de l'obligat al pagament, i si escau, acreditació de la
representació, potestativament, el telèfon mòbil i el correu electrònic.
b) Identificació del deute del qual se sol·licita l’ajornament o
fraccionament.
c) Causes que motiven la sol·licitud, amb justificació de les dificultats
econòmiques que impedisquen efectuar el pagament en el termini
establert
En el supòsit de persones físiques i en funció de les circumstàncies
laborals, haurà d'aportar-se: Última declaració de l'IRPF, certificat
anual de retribucions expedit per l'empresa, certificat de l'INEM,
certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social,
nòmina, cartilla del banc etc...
En el supòsit de persones jurídiques:
1. Balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria anual i informe
d'auditoria, si existeix de l'últim exercici tancat, i balanç de
comprovació de summes i saldos, si la sol·licitud és posterior en
més de tres mesos al tancament dels comptes anuals. Dits estats
financers hauran d'anar signats pels òrgans d'administració de
l'empresa, i en cas d'empresaris individuals, vindran signats pel
titular. S'haurà d'aportar còpia diligenciada d'haver presentat els
comptes en el Registre Mercantil.
2. Declaració del responsable manifestant mancar de béns o no
posseir uns altres dels oferits en garantia.
3. Pla de viabilitat, previsió de tresoreria de periodicitat mensual i
qualsevol altra informació amb transcendència economicofinancera
patrimonial que justifique la possibilitat de complir l'ajornament /
fraccionament.
Esta documentació de l´apartat c) no serà necessari aportar-la quan
es presente declaració responsable de complir amb els requisits
necessaris per a la concessió de l’ajornament o fraccionament.
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d) Terminis que s'ofereixen.
i) Garantia que s'ofereix, quan l'import del deute és superior a 6.000
euros, o justificació de la dispensa de l’aportació de garantia.
f) Ordre de domiciliació bancària.
g) Autorització per recabar la informació fiscal de l’AEAT i de la Seguretat
Social.
h) Lloc, data i signatura del sol·licitant.
2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits anteriors, es requerirà al
sol·licitant perquè en el termini de 10 dies comptats a partir del següent al
de la notificació del requeriment, esmene el defecte o aporte els documents
amb indicació que, de no atendre el requeriment en el termini assenyalat,
es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmit.
3. A l'efecte de valorar l'existència de dificultats econòmiques que
justifiquen la petició d'ajornament o fraccionament, i també la suficiència de
la garantia oferida, es podrà requerir als sol·licitants l'aportació de
documentació complementària, en el termini que, en funció de la seua
complexitat, es determine.
4. Si la sol·licitud d'ajornament o fraccionament s'haguera presentat en
període voluntari i el termini per a atendre els requeriments dels anteriors
apartats 3 i 4 finalitzara amb posterioritat al termini d'ingrés en període
voluntari i aquells no anaren atesos, s'iniciarà el període executiu, resultant
exigibles els recàrrecs del període executiu.
5. Quan els requeriments d'esmena de defectes, o aportació de
documentació complementària hagueren sigut contestats en termini, però
no s'entenguen esmenats els defectes observats o correctament
emplenats, procedirà la denegació de la sol·licitud d'ajornament o
fraccionament.
Article 8. Domiciliació de pagaments
1. El pagament de les quantitats ajornades o fraccionades s'ha de realitzar
mitjançant domiciliació bancària. A aquests efectes, juntament amb les
sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament, es presentarà
l'ordre de domiciliació, indicant el nombre IBAN del compte i les dades
identificatives de l'entitat de crèdit que haja d'efectuar el càrrec en compte.
2. Podran ordenar la domiciliació del pagament dels deutes ajornats o
fraccionades, els obligats a realitzar el pagament o, si escau, els seus
representants, legals o voluntaris.
3. Els comptes designats pels obligats al pagament per a dur a terme el
càrrec de l'import dels pagaments ajornats o fraccionats, hauran de complir
les següents condicions:
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a) ser de titularitat de l'obligat al pagament, o d'una persona que
expressament haja autoritzat el càrrec en compte
b) Tractar-se d'un compte que admeta la domiciliació de pagaments.
4. El pagament dels deutes domiciliats es considerarà efectuat en la data
en què es produïsca el càrrec en el compte de l'obligat.
5. Els obligats al pagament podran sol·licitar la modificació del compte de
domiciliació, durant tot el temps al fet que s'estenga el compliment de les
obligacions resultants de l'ajornament o fraccionament. Aquesta modificació
del compte haurà de ser acceptada per l'Ajuntament.
Article 9. Constitució i dispensa de garanties
1. Amb caràcter general, per a garantir els ajornaments o fraccionaments
de deutes d'import superior a 6.000 euros, és necessari que es constituïsca
a favor de l'Ajuntament aval solidari d'entitat de crèdit, o societat de
garantia recíproca o certificat de segur de caució.
L'aval ha de cobrir l'import del deute i els interessos de demora que
originen l'ajornament o fraccionament més un 25 per 100 de la suma
d'ambdues partides. El termini d'aquest aval haurà d'excedir en sis mesos,
com a mínim, dels terminis concedits i estarà degudament intervingut.
2. Quan es justifique que no és possible obtenir aval, es podran admetre
altres garanties, la suficiència de les quals haurà de ser valorada pels
serveis jurídics de l'ajuntament.
En particular, es podrà admetre com a garantia la constitució d'una
hipoteca unilateral a favor de l'Ajuntament; si escau, caldrà que el
sol·licitant acompanye certificat de càrregues inscrites en el Registre de la
Propietat i certificat del saldo pendent de les mateixes.
3. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos comptats a
partir de l'endemà al de la notificació de l'acord de concessió.
Transcorregut aquest termini sense formalitzar la garantia, s'exigirà
immediatament per la via de constrenyiment el deute amb els seus
interessos i recàrrecs corresponents del període executiu, sempre que haja
conclòs el període reglamentari d'ingrés. Si l'ajornament o fraccionament
s'haguera sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de
constrenyiment.
Des dels Serveis Municipals, es dirigiran a l'obligat al pagament, o el seu
representant, els corresponents requeriments de pagament acompanyats
dels documents necessaris per a l'efectivitat dels mateixos.
4. L'obligat podrà sol·licitar que l'Ajuntament adopte mesures cautelars, en
substitució de les garanties previstes en els apartats anteriors. Entre altres
mesures que, en situacions molt particulars resultaren procedents, es
podran acceptar les següents:
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a) La retenció del pagament de devolucions tributàries, o de factures per
serveis o subministraments prestats a l'Ajuntament, que hagueren
generat un dret a favor del deutor.
b) L'embargament preventiu de béns i drets del deutor, del que es
practicarà si escau anotació preventiva.
Els efectes de les mesures cautelars cessaran quan es cancel·le el deute o
quan, a sol·licitud de l'interessat, s'acordara la seua substitució per una
altra garantia que s'estime suficient.
5. No s'admetrà com a mesura cautelar l'embargament preventiu de béns i
drets quan s'haja ordenat o siga possible ordenar, el seu embargament
executiu en el curs del procediment d'execució forçosa que es tramita per al
cobrament dels deutes que s'han de garantir.
6. No caldrà aportar garantia quan:
a) el deute siga inferior a 6.000 euros.
b) l'obligat manque de béns per a garantir el deute i l'execució del seu
patrimoni poguera afectar substancialment el manteniment del nivell
d'ocupació i de l'activitat econòmica respectiva.
c) el sol·licitant siga una Administració pública.
7. L'acceptació de la garantia, o la substitució de garanties, són
competència de l'òrgan que ha de resoldre sobre la concessió de
l'ajornament.
Article 10. Actuacions en cas de falta de pagament de l'ajornament
concedit
1. En els ajornaments sol·licitats en període voluntari, la falta de pagament
de les quantitats ajornades al seu venciment, determinarà l'inici del període
executiu des de l'endemà al de finalització del termini incomplit. Procediran
les següents actuacions:
a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonen els
següents conceptes:
- quota ajornada,
- interessos de demora reportats a partir de l'endemà al del
venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota
inicial fins la data d'ingrés.
- recàrrec del 5 %, aplicat sobre el principal del deute.
b) Es fixarà en el requeriment de l'apartat a) que el deute ha de ser
abonat en els següents terminis:
- Si la notificació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des
de la data de recepció i la notificació fins al dia 20 del mes
posterior
- Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon
mes posterior.
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c) Si el deute no se satisfà en els terminis de l'apartat b), es dictarà
providència de constrenyiment.
Una vegada notificada la providència de constrenyiment, el deute,
comprensiu de quota, interessos de demora i recàrrec del 10 %,
s'haurà de pagar en els següents terminis:
1) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15
de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al
dia 20 d'aquest mes o, si aquest no fóra hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent.
2) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i
últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins al dia cinc del mes següent o, si aquest no fóra hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.
En cas de no efectuar-se el pagament en aquests terminis, es procedirà a
executar la garantia, si s'hagués constituït. De no existir garantia
constituïda, es prosseguirà el procediment de constrenyiment.
2. En els ajornaments sol·licitats en període executiu, quan s'incomplisca
l'obligació de pagar la quantitat ajornada en la data de venciment, es
procedirà de la següent manera:
a) Si els deutes en el moment de la sol·licitud es trobaren en el termini
comprès entre l'inici del període executiu i la notificació de la
providència de constrenyiment, s'expedirà un requeriment de
pagament de la totalitat del deute, comprensiva dels següents
conceptes:
- quota ajornada
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment
del termini d'ingrés en període voluntari de la quota inicial fins la
data d'ingrés
- recarrec del 5 % aplicat sobre el principal del deute.
El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats en l'apartat
1.b) d'aquest article.
Si el deute no se satisfà en aquests terminis, es dictarà providència de
constrenyiment, amb els efectes previstos en l'apartat 1.c) d'est article.
b) Quan els deutes en el moment de la sol·licitud es trobaren en el termini
de temps comprès entre la notificació de la providència de
constrenyiment i el transcurs dels terminis de l'art. 62.5 LGT, es
remetrà un requeriment de pagament de la totalitat del deute,
comprensiva de quota, interessos de demora i recàrrec de
constrenyiment, del 10%, que haurà de ser satisfeta en els terminis
ressenyats en l'apartat 1.c) d'aquest article.
Si no s'efectuara el pagament del deute notificat en aquests terminis,
s'executarà la garantia o, de no existir, prosseguirà el procediment de
constrenyiment.
c) Quan la sol·licitud d'ajornament s'haguera formulat després de
transcórrer els terminis de l'art. 62.5 LGT, es remetrà un requeriment
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de pagament de la totalitat del deute comprensiu dels següents
conceptes
- quota ajornada
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment
del termini d'ingrés en període voluntari de la quota inicial fins la
data d'ingrés
- recàrrec del 20 %, aplicat sobre el principal del deute.
El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats en l'apartat
1.c) d'aquest article.
Si no s'efectuara el pagament del deute notificat en aquests terminis,
s'executarà la garantia o, de no existir, prosseguirà el procediment de
constrenyiment.
Article 11. Actuacions en cas de falta de pagament de fraccionaments
concedits sense garantia o amb garantia global
1. Quan s'incomplisca en el seu venciment el pagament d'una fracció de
deutes que es trobaven en període voluntari quan es va formular la
sol·licitud de fraccionament s'iniciarà el període executiu respecte a
aquesta fracció incomplida, i es remetrà un requeriment de pagament als
deutors perquè abonen els següents conceptes:
- import de la fracció incomplida.
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del
termini d'ingrés en període voluntari del deute inicial fins la data
d'ingrés.
- recàrrec del 5 %, aplicat sobre el principal del deute.
El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats en l'apartat 1.b)
de l'art. 10 d'aquesta ordenança.
De no produir-se l'ingrés en aquests terminis, es consideraran vençudes la
resta de fraccions pendents, havent d'iniciar-se el procediment de
constrenyiment respecte de tot el deute. Referent a açò, es dictarà
providència de constrenyiment, notificant al deutor que haurà de satisfer el
total deute, els interessos de demora i el recàrrec del 10 % en els terminis
de l'apartat 1.c) de l'art. 10.
Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució
de la garantia, si existeix. En cas de no existir garantia, s'exigirà el deute,
els interessos de demora i el recàrrec del 20 % pel procediment d'execució
forçosa.
2. Si els deutes es trobaven en període executiu en el moment de la
sol·licitud, es continuarà el procediment de constrenyiment per a la totalitat
del deute i es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè
abonen els següents conceptes:
- import del deute fraccionat.
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del
termini d'ingrés en període voluntari del deute inicial fins la data
d'ingrés.
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- recàrrec executiu, o de constrenyiment, corresponent al moment de la
sol·licitud del fraccionament, aplicat sobre el principal del deute.
El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats en l'apartat 1.c)
de l'art. 10.
Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució
de la garantia, si existeix. En cas de no existir garantia, s'exigirà el deute,
els interessos de demora i el recàrrec del 20 % pel procediment d'execució
forçosa.
Article 12. Actuacions en cas de falta de pagament de fraccionaments
concedits amb garanties parcials i independents per cadascuna de les
fraccions
1. Quan el fraccionament haja sigut sol·licitat en període voluntari,
l'incompliment del pagament d'una fracció determina l'exigència per la via
de constrenyiment exclusivament d'aquesta fraccio i es remetrà un
requeriment de pagament als deutors perquè abonen els següents
conceptes:
- import de la fracció incomplida.
- interessos de demora calculats des de l'endemà al venciment del deute
en període voluntari fins la data d'ingrés.
- recàrrec del 5 % sobre l'import de la fracció incomplida.
El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats en l'apartat 1.b)
de l'art. 10 d'aquesta ordenança.
De no produir-se l'ingrés en aquests terminis, es consideraran vençudes la
resta de fraccions pendents, havent d'iniciar-se el procediment de
constrenyiment respecte de tot el deute. Referent a açò, es dictarà
providència de constrenyiment, notificant al deutor que haurà de satisfer el
total deute, els interessos de demora i el recàrrec del 10 % en els terminis
de l'apartat 1.c) de l'art. 10.
Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució
de la garantia.
2. Si els deutes es trobaven en període executiu en el moment de la
sol·licitud, es continuarà el procediment de constrenyiment per a la fracció
incomplida, i es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè
abonen els següents conceptes:
- import del deute fraccionat.
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del
termini d'ingrés en període voluntari del deute inicial fins la data
d'ingrés.
- recàrrec executiu, o de constrenyiment, corresponent al moment de la
sol·licitud del fraccionament, aplicat sobre el principal del deute.
El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats en l'apartat 1.c)
de l'art. 10.
Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució
de la garantia.
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3. L'acord de fraccionament romandrà vigent respecte de les fraccions a les
quals no aconseguisca la garantia parcial i independent.

Secció II. Quotes antieconòmiques
Article13. Liquidacions
1.- No se notificaran liquidaciones per quotes que per la seua quantia
resulten antieconòmiques per a la hisenda local, per excedir el potencial
import de la seua despesa de gestió al de la respectiva quota.
2.- A estos efectes es fixa la quantia màxima establida en l'apartat anterior
en 6 euros.
Article 14. Baixes
1. La Tresoreria, atenent a criteris d'eficàcia en la utilització dels recursos
disponibles, podrà determinar les actuacions concretes que hauran de
tenir-se en compte a l'efecte de justificar la declaració administrativa de
crèdit incobrable.
En aquests casos, es prendran en consideració criteris tals com la quantia,
origen, naturalesa, o antiguitat dels deutes afectats.
Article 15. Crèdits incobrables
1. Són Crèdits incobrables aquells que no poden fer-se efectius en el
procediment de gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al
pagament.
Els informes de Serveis Socials acreditant la insolvència d'un subjecte,
preceptor o no d'alguna quantitat de l'ens creditor en concepte d'ajuda,
podrà servir o ajudar per a acreditar la insolvència del deutor en l'expedient
de constrenyiment, sempre que s'incloga en aquest, i es desconeguera
altres béns susceptibles d'embargament per al cobrament del deute.
2. Es podran tramitar aquests expedients de manera col·lectiva, a l'efecte
de simplificar la seua tramitació per eficàcia administrativa.
3. Quan siga insolvent el deutor principal, però el crèdit no siga incobrable,
perquè existeixen altres responsables, es declararà fallit el deutor, encara
que el crèdit seguirà existint, i es continuaran els tràmits per a procedir a la
derivació, l'aprovació de la qual serà aprovada, si escau, per Resolució
d'Alcaldia. Quan la derivació no procedira, per no existir altres responsables
o ser desconeguts, o resultara antieconòmica per la naturalesa del
responsable o els costos de gestió, o resultara infructuós el cobrament
sobre aquest per ser insolvent, o s'acreditara la seua no residència i no
tributació en el terme municipal, constant tot açò en l'expedient que es
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tramita en la pròpia recaptació municipal, no es procedirà a la derivació, i
es declararà el Crèdit com incobrable.
No es produiran derivacions o successions quan l'import total de l'expedient
siga inferior a 100 euros de principal.
4. Amb independència que es puga alterar l'ordre de prelació dels béns
objectes d'embargament, establit en la llei, per criteris d'eficàcia i eficiència,
i respectant el principi de proporcionalitat, es podrà declarar la insolvència
dels deutors per raó de la quantia, quan es justifiquen en l'expedient, com a
mínim, les següents actuacions:
FINS A 300 euros.
- Notificació de la providència de constrenyiment
- Embargament de fons en comptes corrents
DE 300,01 FINS A 600 euros: A més dels assenyalats anteriorment:
- Crèdits, valors i drets a curt termini.
- Intent d’embargament de devolucions a traves de l’AEAT.
- Sous, salaris i pensions (excepte, per la seua naturalesa, per a
persones jurídiques, i excepte para el cas de sancions i altres
ingressos no tributaris).
A partir de 600,01 euros: A més dels assenyalats anteriorment:
- Embargament de Vehicles.
- Embargament de Béns Immobles
Quan el resultat d'aquestes actuacions siga negatiu, i no es coneguen
altres béns susceptibles d'embargament, es podrà formular proposta de
declaració de crèdit incobrable sinó es deriva a altres responsables en els
termes assenyalats en la normativa vigent i aquesta Ordenança. Les
quantitats que s'expressen són sempre referides a deutes de dret públic, de
qualsevol concepte, acumulades en un mateix subjecte deutor, pel
principal, i que estiguen pendents en període executiu.
Article 16. Baixes per referència.
En els supòsits de baixa per referència, declarat fallit un deutor, els crèdits
contra el mateix de venciment posterior que seguisquen apareixent o
liquidant-se seran donats de baixa per simple referència a l'acord que va fer
aquesta declaració de fallits inicials, exceptuant-se els supòsits de
solvència sobrevinguda.
Article 17. Baixes per gestió antieconòmica
Es podran donar baixes per gestió antieconòmica: per raó de cost i eficàcia,
i seran anul·lades i donades de baixa en comptes aquells valors,
liquidacions o fraccions dels mateixos que figuren pendents, tinguen una
antiguitat mínima de dos anys, i respecte de les quals no existisca
responsabilitat (solidària o subsidiària) i que siguen d'import principal igual
o inferior a 20 euros..
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Article 18. Anul.lació de domiciliacions
1. Es procedirà a donar automàticament per part de l´Ajuntament de baixa
una ordre de domiciliació de tots els tributs que vagen contra un mateix
número de compte quan per part de les entitat bancàries es torne qualsevol
rebut pels següents motius:
- Número de compte incorrecte
- Compte cancel·lat
- Compte no admet deutes directes
- Compte bloquejat i/o compte bloquejat pel deutor per a deutes directes
2. Es procedirà a donar de baixa una ordre de domiciliació d’un tribut que
vaja contra un número de compte quan per part de les entitat bancàries es
torne qualsevol rebut pels següents motius:
- Mandat no vàlid o inexistent
3. Es procedirà a donar de baixa una ordre de domiciliació d’un tribut que
vaja contra un número de compte quan per part de les entitat bancàries es
tornen dos rebuts del mateix objecte tributari pel qualsevol altre motiu
distint dels assenyalats anteriorment.
4. La baixa de l’ordre de domiciliació pels motius abans indicats no s’haurà
de notificar als titulars del compte ni a les entitats bancàries on estigueren
domiciliats els tributs.
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