
 

PROPOSTA D’ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
MUNICIPALS I ALTRES DE DRET PÚBLIC. 

 

Article 1. Objecte i legislació aplicable. 

1.D’acord amb el que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, els deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu es 
poden ajornar o fraccionar en els termes que es fixin reglamentàriament i, 
prèvia solꞏlicitud de l’obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera 
li impedeixi, de forma transitòria, efectuar el pagament en els terminis 
establerts. 

2.La legislació aplicable és la següent: 

a) Articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

b) Articles 44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Recaptació. 

C) Articles 10 i 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

En tot allò no previst en la present ordenança s’aplicarà el que s’ha regulat en 
la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació, i resta de 
normativa aplicable. 

 

Article 2. Generalitats. 

El pagament dels deutes es pot ajornar o fraccionar tant en període voluntari 
com executiu, a solꞏlicitud de les persones obligades al pagament i quan la 
seva situació econòmica, apreciada discrecionalment per l’Administració, els 
impedeixi transitòriament fer-hi front. 

 

Article 3. Solꞏlicitant i requisit de la solꞏlicitud. 

1.Podrà solꞏlicitar l’ajornament o fraccionament del deute tributari l’obligat al 
seu pagament quan la seva situació econòmica financera li impedeixi 
transitòriament efectuar el pagament dels seus dèbits. 



2.La solꞏlicitud de l’ajornament contindrà les dades següents: 

-Nom i cognoms, raó social o denominació, número d’identificació fiscal o DNI, i 
domicili fiscal del solꞏlicitant. 

-Identificació del deute del qual es solꞏlicita l’ajornament, indicant almenys el 
seu concepte i exercici. 

-Causes que motiven la solꞏlicitud d’ajornament. 

-Documentació relativa de la manca de liquiditat o referent a la situació 
financera: 

 a. Fotocòpia de la pensió. 

 b. Fotocòpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques de la unitat familiar o declaració de l’impost de societats, del darrer 
any. 

 c. Fotocòpia del subsidi o prestació d’atur. 

En el supòsit de no obligació de presentar la declaració de la renda s’ha 
d’aportar el certificat de l’Agència Tributària, i en el supòsit de no rebre pensió o 
prestació s’ha d’aportat certificat de la Seguretat Social i/o de l’INEM. 

L’Ajuntament podrà exigir altres documents per a l’acreditació documental de la 
falta de liquiditat. 

-Termini i resta de condicions de l’ajornament que es solꞏlicita. 

-Dades bancàries per a domiciliar el pagament de les corresponents fraccions. 

-Indicar clarament si les quotes mensuals s’han de carregar al compte en dia 5 
o 20 de cada mes. 

-Lloc, data i firma del solꞏlicitant. 

3.En cas que la solꞏlicitud o la documentació presenti deficiències, es donarà 
un termini de deu dies a la persona solꞏlicitant per esmenar-les i, en cas de no 
fer-ho, s’entendrà que desisteix de la seva petició i es prosseguirà el 
procediment de recaptació correspongui en cada cas. 

 

Article 4. Terminis i criteris generals de concessió. 

1. Es podrà ajornar o fraccionar el pagament dels deutes en període 
voluntari o executiu amb la solꞏlicitud prèvia dels obligats quan la seva 
situació econòmica financera els impedeixi transitòriament efectuar el 
pagament. 



2. Les solꞏlicituds referents al fraccionament o ajornament de deutes en 
període executiu implicarà necessàriament tots el rebuts pendents a 
nom del solꞏlicitant. No es concedirà un fraccionament i/o ajornament per 
un únic rebut pendent si n’hi ha altres també de pendents. 

3. Els venciments dels terminis concedits hauran de coincidir amb els dies 
5 o 20 de cada mes, o immediat hàbil següent si el dia de venciment és 
inhàbil o dissabte. 

4. Els terminis d’ingrés dels deutes fraccionats seran mensuals. 
5. El pagament dels deutes ajornats o fraccionats s’efectuarà sempre per 

mitjà de domiciliació bancària. 
6. Les quantitats, els pagament de les quals s’ajorni o fraccioni, meritaran 

l’interès de demora regulat en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat. L’interès es calcularà pel temps comprés entre el venciment del 
deute en període voluntari i el venciment del termini concedit. 

7. En cas de denegació de l’ajornament o fraccionament, es liquidaran 
interessos de demora pel període transcorregut des del venciment del 
període voluntari fins a la data de resolució denegatòria. 

8. Es podrà denegar un nou ajornament o fraccionament si no ha sigut 
satisfet en la seva totalitat un anterior. 

9. Els deutes fins a 600 euros es podran fraccionar fins a 9 terminis o 
ajornar fins a 9 mesos. 
Els deutes entre 600,01 i 1.000 euros es podran fraccionar fins a 12 
terminis o ajornar fins a 12 mesos. 
Els deutes entre 1.000,01 i 3.000 euros es podran fraccionar fins a 15 
terminis o ajornar fins a 15 mesos. 
Els deutes de més de 3.000,01 euros es podran fraccionar fins a 24 
terminis o ajornar fins a 24 mesos. 
El número màxim de terminis regulats en aquest punt no seran 
aplicables en els supòsits següents: 
a)-Quan el subjecte passiu no obtingui ingressos superiors al salari 
mínim interprofessional. 
b)-Quan el subjecte passiu formi part d’una unitat familiar amb 3 o més 
membres i obtingui ingressos mensuals inferiors al doble del salari 
mínim interprofessional per al conjunt de la unitat familiar. 
c)-Quan hi hagi circumstàncies excepcionals i especials que ho facin 
aconsellable. En aquest supòsits el procediment s’iniciarà a instància de 
l’interessat havent d’exposat i acreditar el que consideri oportú. De la 
solꞏlicitud es donarà trasllat als serveis socials per a l’emissió d’informe 
sobre les condicions econòmiques i socials que justifiquin l’aplicació d’un 
règim especial. 
Per a acreditar els ingressos mensuals haurà d’aportar certificat de 
prestacions o subsidis en què constin l’import de la percepció, o si és el 
cas, les tres últimes nòmines. 



En cap cas, es podrà atorgar un fraccionament superior a 36 terminis o 
un ajornament superior a 36 mesos.  

10. No es podran solꞏlicitar ajornaments o fraccionaments de pagament en 
què tots els terminis queden dins del període voluntari de cobrament. 

11. El temps d’ajornament màxim de deutes en període voluntari es computa 
des del final del període voluntari. 

12. No es concediran ajornaments ni fraccionaments en període voluntari 
quan la persona solꞏlicitant tingui deutes en via executiva per altres 
expedients. 

13. Serà requisit indispensable per concedir l’ajornament o fraccionament 
que en la solꞏlicitud s’indiquin les dades del compte on carregar el deute. 

14. L’interessat podrà avançar en qualsevol moment el pagament total o 
parcial del termini o terminis que restin per ingressar. 

 

Article 5. Garanties. 

1.Amb caràcter general, quan l’import del deute que es solꞏlicita ajornar o 
fraccionar sigui igual o superior a 12.000 euros, serà obligatori constituir 
garantia, que asseguri el compliment de l’obligació. 

2.La garantia cobrirà l’import del principal i dels interessos de demora que 
generi l’ajornament o fraccionament, més el 25 per cent de la suma de 
ambdues partides. 

3.S’acceptarà, com a garantia, l’aval solidari d’entitats financeres, d’entitats 
d’assegurances o de societats de garantia recíproca, amb un termini d’almenys 
sis mesos superior al venciment dels terminis. 

4.La garantia s’ha d’aportar en el termini de dos mesos comptadors a partir de 
l’endemà de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini 
sense formalitzar la garantia, la concessió de l’ajornament o fraccionament ha 
de quedar sense efecte. En aquest cas, s’ha d’efectuar el pagament dins del 
termini ja obert o s’ha d’exigir per via executiva si ja hagués transcorregut el 
període de pagament voluntari. 

 

Article 6. Efectes de la falta de pagament. 

a)-En els ajornaments, si arribat el venciment del termini concedit no s’efectua 
el pagament: 

1. Si la solꞏlicitud de fraccionament va ser solꞏlicitada en període voluntari, 
s’iniciarà el període executi l’endemà del venciment del termini 
incomplert, amb el procediment de constrenyiment. Haurà d’exigir-se el 



principal, els interessos de demora meritats des de l’endemà al dia del 
venciment del termini d’ingrés en període voluntari i el recàrrec executiu 
sobre la suma dels dos conceptes. 

2. Si la solꞏlicitud va ser presentada en període executiu, haurà de 
continuar-se el procediment de constrenyiment. 

b)-En els fraccionaments, si arribat el venciment d’una fracció no s’efectua el 
pagament, o bé aquest resulta retornat per l’entitat bancària:  

1. Si en el moment de presentar-se la solꞏlicitud de fraccionament els 
deutes es trobaven en període executiu, haurà de continuar-se el 
procediment de constrenyiment respecte a totes les fracciones incloses 
en l’acord de fraccionament. 

2. Si en el moment de presentar-se la solꞏlicitud de fraccionament els 
deutes es trobaven en període voluntari, es procedirà a iniciar el 
procediment de constrenyiment exigint el principal, els interessos de 
demora meritats des del venciment del termini en voluntària i el recàrrec 
del període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes. 

En tot cas, el no pagament d’una quota, o la seva devolució per l’entitat 
bancària, implicarà l’anulꞏlació del fraccionament o ajornament atorgat. 

 

Article 7. Inadmissió de solꞏlicituds d’ajornament i 
fraccionament. 

1. No s’admeten les solꞏlicituds d’ajornament i fraccionament quan la 
presentació sigui reiterativa d’altres d’anteriors que hagin estat objecte de 
denegació prèvia, i implicarà la seva inadmissió quan no continguin una 
modificació substancial respecte de la solꞏlicitud prèviament denegada i, en 
particular, quan la reiteració tingui per finalitat dilatar, dificultar o impedir el 
desenvolupament de la gestió recaptadora. 
3. La inadmissió implica que la solꞏlicitud d’ajornament o fraccionament es 
tingui per no presentada a tots els efectes. 
 

Article 8. Recursos. 

Contra les resolucions sobre ajornament o fraccionaments es pot interposar 
recurs de reposició davant de l’Alcalde en el termini d’un mes des del dia de la 
recepció de la notificació corresponent. Contra la desestimació d’aquest recurs 
es podrà interposar un recurs contenciós administratiu. 

 

 



 

 

DILIGÈNCIA : per fer constar que aquesta ordenança es va aprovar 
inicialment per acord plenari de ...........................i publicada definitivament 
en el BOPT de ....................................... 

 


