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ORDENANÇA NO FISCAL NÚM. 30 

 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ I DE NEGACIÓ 
D'AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE PAGAMENTS PER ING RESSOS DE DRET 
PÚBLIC I DE COBRAMENT PERIÒDIC DIRECTE PER L'AJUNTA MENT D’AGRAMUNT  
 
Article 1.- Ajornaments i/o  fraccionaments de paga ment 
1.- L'administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes  
tributaris i no tributaris. 
2.- Les formes, les condicions i els procediments per atorgar els ajornaments i els fraccionaments seran els 
que estableix el Reglament General de Recaptació vigent i les altres normes que siguin d'aplicació. 
3.- En cas de delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per a atorgar ajornaments i 
fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a l'Ajuntament, llevat que en l'acord de 
delegació es disposi expressament una altra cosa. 
4.- L'Ajuntament disposarà d'un model de sol·licitud d'ajornament o fraccionament al que es podran atendre els 
sol·licitants. 
 
Article 2.- Competències i criteris 
1.- Correspon a l’Alcaldia, o al Regidor en qui delegui, atorgar els ajornaments i fraccionaments de deutes 
municipals, sempre que el Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria ho permeti. Aquesta funció pot ésser 
delegada a la Junta de Govern Local. 
2.- L’ajornament i fraccionament de deutes és una potestat discrecional de l’Ajuntament, dins dels límits 
següents: 
a) Els deutes d’import inferior a 120,00 euros no es podran ajornar ni fraccionar. 
b) Els deutes d’import fins a 1.000,00 euros, es podran ajornar o fraccionar en un màxim 12 mesos. 
c) Els deutes d’import entre 1.000,01 i 3.000,00 euros, es podran ajornar o fraccionar en un màxim de 24 
mesos 
d) Els deutes d’import entre 3.000,01 i 5.000,00 euros, es podran ajornar o fraccionar-se en un màxim 36 
mesos 
e) Els deutes d’import superior a 5.000,01 euros, es podran ajornar o fraccionar en un màxim 48 mesos 
3.- En casos excepcionals, es podrà concedir l’ajornament de deutes d’import inferior a 120,00 euros, quan  
resti degudament justificat pels Serveis Socials. 
4.- No obstant l’anterior: 
a) Com a norma general s’estableix el fraccionament mensual dels deutes. Per tal de concedir un ajornament o 
una altra periodicitat al fraccionament, caldrà sol·licitud expressa del subjecte passiu justificant- ne la 
necessitat, que haurà de ser valorada per l’òrgan resolutori. 
b)En el cas de deutes tributaris de venciment periòdic, l’ajornament o fraccionament no podrà excedir de 12 
mesos des de la fi del període voluntari de pagament. En cas que s’acrediti per part del subjecte passiu la 
necessitat d’un període d’ajornament més llarg, serà requisit indispensable la constitució per part del mateix 
d’una garantia tributària d’acord amb la Llei General Tributària i normativa desenvolupadora de la mateixa. 
c) En tot cas, l’import de les fraccions no podrà ser inferior a 40 euros. 
5.- Per a la concessió d’ajornaments o fraccionaments es requerirà ordre de domiciliació bancària, indicant el 
número del codi del compte corrent client i les dades identificatives de l’entitat financera que hagi d’efectuar el 
càrrec en compte. 
6.- Les dates de pagament seran el dia 5 de cada mes o l’immediat hàbil següent. 
7.- No es concedirà el fraccionament o l’ajornament a aquells que tinguin deutes pendents de  pagament en 
executiva, llevat que hagin estat objecte de fraccionament o ajornament i estiguin al  corrent de pagament. 
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8.- Les quantitats ajornades meritaran els interessos  de demora legalment establerts que, en el cas  dels 
fraccionaments, es liquidaran juntament amb cada fracció. 
Així mateix, la junta de govern Local podrà, previ informe adient de serveis socials, eximir del pagament dels 
interessos, recàrrecs, i costes del procediment en el cas de deutes dels que els seus titulars estiguin en 
situació de necessitat demostrada.  
9.- Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no s’hagués realitzat el pagament, es procedirà de 
conformitat amb el que disposa l’article 54 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol,  pel que s’aprova el 
Reglament General de Recaptació. 
 
Article 3.- Avançament 
1.- L’interessat, no obstant l'anterior, podrà avançar en qualsevol moment el pagament total o parcial del 
termini o terminis que restin per ingressar, admetent-ne la Tresoreria aquest ingrés i practicant nova liquidació 
d'interessos de demora, d'acord amb la data efectiva de l’ingrés. 
2.- Aquest ingrés s’haurà de realitzar directament a la Tresoreria o bé mitjançant domiciliació bancària 
ressenyada en la sol·licitud. 
3.- La Tresoreria portarà un registre d'ajornaments i fraccionaments amb especial control dels venciments i de 
les garanties. 
4.- Una vegada acordada la concessió o denegació, la Intervenció i la Tresoreria vetllaran pel seu compliment, 
per a què en cas d'incompliment es procedeixi d'acord amb el Reglament General de Recaptació. 
 
Article 4.- Garanties 
1.- La persona que faci la petició de l’ajornament o el fraccionament d’un deute haurà de constituir garantia en 
la forma legalment establerta. En tot cas, sempre que el deute a fraccionar o ajornar superi l’import de 18.000 
euros. 
2.- En casos molt qualificats i excepcionals es podrà adoptar acord motivat d’ajornament o fraccionament de 
deutes sense prestació de cap garantia, quan la persona que ho sol·liciti al·legui i justifiqui la impossibilitat de 
prestar-la. 
3.- La garantia s’haurà d'aportar en el termini dels trenta dies següents al de la notificació de l'acord de 
concessió, que estarà condicionat a la seva prestació. Aquest termini es podrà ampliar quan es justifiqui 
l'existència de motius que impedeixin la formalització en aquest termini. 
4.- Transcorreguts aquests terminis sense formalitzar la garantia quedarà sense efecte l'acord de concessió. 
5.- La garantia serà, alliberada una vegada comprovat el pagament total del deute garantit, inclosos, en el seu 
cas, els interessos meritats. Cada garantia parcial es podrà alliberar quan el deutor hagi satisfet el deute per 
aquesta garantits. 
 
Article 5.- Documentació que ha acompanyar a la sol ·licitud  
S'haurà d'acompanyar a la sol·licitud, la següent documentació: 
a) Fotocòpia de la liquidació que determina el deute. 
b) En el seu cas, compromís exprés i irrevocable d'aval solidari, a que es refereix l'article vuitè, d'entitat de 
crèdit o societat de garantia recíproca de formalitzar l'aval necessari si es concedeix l'ajornament o el 
fraccionament sol·licitat. 
c) Si s'efectua en representació d'una altra persona, els documents que acreditin la representació. 
d) Els demés documents o justificants que estimi oportuns i acreditatius de la seva situació econòmic-
financera; tals com: en el cas de persones físiques, últimes declaracions de l'IRPF, informe dels serveis 
socials; en supòsits de societats: estats financers, comptes de resultats, informes d'auditories, informe de 
serveis socials, etc. 
e) ordre de domiciliació bancària,  indicant el número del codi del compte corrent client i les dades 
identificatives de l’entitat financera que hagi d’efectuar el càrrec en compte. 
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Article 6.- Control del compliment dels compromisos  del peticionari  
1.- Una vegada acordada la concessió, l'aval ha de formalitzar-se i presentar-se a la Tresoreria en el termini de 
trenta dies. La no formalització en aquest termini de l'aval, comportar anul·lació de la resolució de concessió. 
2.- L'ingrés dels terminis s'hauran d'efectuar en les dates establertes en la resolució de concessió de 
l'ajornament o fraccionament. L'interessat no obstant l'anterior, podrà avançar en qualsevol moment el 
pagament total o parcial del termini o terminis que restin per ingressar, es podrà admetre per la Tresoreria 
aquest ingrés i es practicarà nova liquidació d'interessos de demora, d'acord amb la data efectiva de l’ingrés. 
3.- Aquest ingrés s’haurà de realitzar directament a la Tresoreria o bé mitjançant domiciliació bancària 
ressenyada en la sol·licitud. 
4.- La Tresoreria portarà un registre d'ajornaments i fraccionaments amb especial control dels venciments i de 
les garanties. 
5.- Una vegada acordada la concessió o denegació, la Intervenció i la Tresoreria vetllaran pel seu compliment, 
per a què en cas d'incompliment es procedeixi d'acord amb el Reglament General de Recaptació. 
 
Article 7.- Manca de pagament.  
1.- En els ajornaments, la falta de pagament de les quantitats ajornades determinarà: 
a) Si el deute es trobava en període voluntari en el moment que es concedeixi l'ajornament, la seva immediata 
exigibilitat en període executiu. 
b) Si el deute es trobava en període executiu, la continuació del procediment de constrenyiment.  
2.- En els fraccionaments la falta de pagament d'un termini determinarà: 
a) Si el deute es trobava en període voluntari, l'exigibilitat en via de constrenyiment de les quantitats vençudes, 
extrem que serà notificat al subjecte passiu, a qui es concediran els terminis reglamentaris de pagament dels 
deutes en període executiu. Si s'incomplís l'obligació de pagar en aquest termini, es consideraran vençuts els 
restants que s’exigiran també en via de constrenyiment. 
b) Si el deute es trobava en període executiu, continuarà el procediment de constrenyiment per l'execució del 
deute impagat. 
 
Disposició final  
1. En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança s'aplicarà subsidiàriament el Reglament General de 
Recaptació i la Llei General Tributària. 
2. Aquesta ordenança que consta de 7 articles ha estat aprovada provisionalment pel Ple en sessió del dia 27 
de febrer de 2014, ha estat aprovada definitivament el dia 14 d’abril de 2014 i entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
 
 
 
                Vist i plau 

L'alcalde   La secretària 
                                     Bernat Solé Barril                       Sara Miñarro Gómez 
  
 
 
 
 


