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ORDENANÇA REGULADORA D'AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE
DEUTES TRIBUTARIS I LA RESTA D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

Article 1r. Fonament i naturalesa.
La present ordenança s'aprova en aplicació del que preveuen els articles 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), els articles 12 i 15.3
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament General de Recaptació, articles 44 a 54 (serà aplicable en tot
allò que no estiga regulat, amb caràcter general, per la respectiva entitat local en la present
ordenança, dins de les previsions del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals), i en els articles 27 i 82 de la Llei General Tributària.
La present Ordenança Fiscal reguladora d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris
i la resta d'ingressos de dret públic de què siga titular este Ajuntament, té com a principal
objectiu el de complementar les disposicions legals i reglamentàries en esta matèria
arreplegant certes peculiaritats i facilitant la gestió d'estos expedients.

Article 2n. Règim jurídic
Els ajornaments i fraccionaments es regiran per les disposicions següents:
a) Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), sent supletòries la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
Administratiu Comú.
b) Les normes que regulen els tributs altres recursos objecte de la gestió recaptatòria.
c) Els tractats, acords, convenis i la resta de normes internacionals o emanades d'entitats
internacionals o supranacionals que afecten la gestió recaptatòria.
d) La present ordenança
e) Reial Decret 939/2005, de29 de juliol, General de Recaptació,
f) Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, Reglament General de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenrotllament de les normes
comunes dels procediments d'aplicació de tributs.

Article 3r. Sol·licitud
Les sol·licituds que no es facen en el model dissenyat a este efecte, hauran de contindre les
dades següents:
a) Nom i cognoms, raó social o denominació completa, número d'identificació fiscal i
domicili fiscal de l'obligat al pagament i, si és el cas, de la persona que el representa.
b) Identificació del deute el ajornament o del qual fraccionament se sol·licita, indicant el
seu import, concepte i data de finalització del termini d'ingrés en període voluntari.
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c) Causes que motiven la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.
d) Els terminis en què desitja fer-ho efectiu, i si sol·licita ajornament o fraccionament.
e) Garantia que s'oferix, d'acord amb el que disposa l'article 82 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària
f) Ordre de domiciliació bancària, indicant el número de codi establits en la normativa o no
s'acompanyen els documents que s'assenyalen en este article, es concedirà a l'interessat un
termini de deu dies hàbils perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius,
amb indicació que si així no ho fera es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà
sense més tràmit.

Article 4t. Terminis de presentació
Les sol·licituds s'hauran de presentar en els terminis següents:
A) DEUTES EN PERÍODE VOLUNTARI: abans de la finalització del període voluntari
fixat.
B) PER A LES AUTOLIQUIDACIONS O DECLARACIONS-LIQUIDACIONS: abans de
la finalització del termini de presentació de les mateixes.
C) DEUTES EN PERÍODE EXECUTIU: Quan els deutes es troben incloses en un
expedient d'executiva, es verificarà en cada cas:
1) Si ha sigut sol·licitat l'embargament de comptes bancaris: Fins al moment
anterior a la trava
2) Si ha sigut sol·licitat l'embargament de devolucions a l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària: Les sol·licituds podran presentar-se abans de l'enviament
de la dita sol·licitud.
3) Si ha sigut sol·licitat l'embargament de sous i salaris: Les sol·licituds podran
presentar-se abans de la recepció de la notificació de la diligència d'embargament
per l'empresa pagadora.
4) Si ha sigut sol·licitat l'embargament de Béns Immobles: Les sol·licituds podran
presentar-se fins al moment en què es notifique a l'obligat l'acord d'alienació dels
béns embargats.
5) Si ha sigut dictada orde d'execució d'aval bancari: En este cas no podrà
sol·licitar-se ajornament ni fraccionament de la deute

Article 5ºTramitación de sol·licituds.
1.‐ La Tresoreria Municipal emetrà un informe en què s'examinarà i avaluarà la falta de
liquiditat i la capacitat per a generar recursos i valorarà la suficiència i idoneïtat de les
garanties o, si és el cas, la sol·licitud de dispensa de garantia i verificarà la concurrència de
les condicions precises per a obtindre.
2.‐ Realitzats els tràmits anteriors, es formularà proposta de resolució que serà remesa a
l'òrgan competent per a la seua resolució.
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Article 6t. Criteris de concessió.
1.- Import mínim a ajornar: 50,00 euros de principal.
2.- Quanties i terminis màxims:
IMPORT

TERMINIS MÀXIMS

Fins a 900,00 € import principal

Fins a 6 terminis

900,00 € ≤ import principal < 3.500

Fins a 9 terminis

Resta

Fins a 12 terminis

3.- Els fraccionaments hauran de tindre els seus venciments en mesos successius, sense que
càpien venciments en mesos alterns.
4.- Excepcionalment, l'Ajuntament podrà concedir ajornaments i fraccionaments seguint
criteris diferents dels exposats, quan s'aprecien motius que ho justifiquen (situació
especialment complicada del sol·licitant, conjuntura econòmica…), amb un informe previ
favorable de la Tresoreria Municipal.
5.- En cap cas es concedirà fraccionament i ajornament a subjectes passius que hagen
incomplit els terminis d'anteriors fraccionaments o ajornaments, excepte apreciació de
l'excepció prevista en l'apartat anterior.
6.- Quan un subjecte passiu, sol·licite un fraccionament de deutes que es troben en període
executiu, la sol·licitud d'ajornament o fraccionament haurà d'incloure tots els deutes que es
troben en la dita situació i no estiguen afectades per processos d'embargaments de sous i
salaris, crèdits a curt termini, o diners efectius en comptes corrents obertes en entitats de
crèdit, desestimant-se el dit ajornament o fraccionament en cas contrari.

Article 7m. Garanties.
1.- De conformitat amb el que disposa la disposició addicional Segona, punt segon, del
Reial Decret 1065/2007 de 27 de juliol, i l'Orde EHA/1030/2009, de 23 d'abril, queden
dispensades de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o
fraccionament, els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 18.000 euros. Als efectes
de la determinació de la quantia assenyalada s'acumularan en el moment de la sol·licitud,
tant els deutes a què es referix la pròpia sol·licitud com qualssevol altres del mateix deutor
per a les que s'haja sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels
venciment pendents d'ingrés dels deutes ajornades o fraccionades, llevat que estiguen
degudament garantides.
2.- L'Ajuntament admetrà la garantia en forma d'aval solidari prestat per entitat de crèdit o
societat de garantia recíproc o certificat d'assegurança de caució. En el supòsit de
fraccionaments el sol·licitant podrà aportar garantia para cada un dels terminis. L'aval haurà
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d'estar inscrit en el registre d'avals que cada una de les entitats avaladores hagen de
mantindre.
3.- La garantia a constituir pel sol·licitant haurà de cobrir l'import del deute, la liquidació
d'interessos i un 25% sobre ambdós quantitats. No obstant això, quan el deute es trobe en
executiva haurà de cobrir l'import del deute, la liquidació d'interessos i un 5% sobre ambdós
quantitats.
4.- Excepcionalment, quan l'obligat al pagament no tinga béns suficients per a garantir el
deute i l'execució del seu patrimoni poguera afectar substancialment el manteniment de la
capacitat productiva i del nivell d'ocupació de l'activitat econòmica respectiva, o poguera
produir greus crebants per als interessos de la Hisenda Pública, i s'al·legue no poder
presentar garantia de cap tipus, haurà de manifestar-se per escrit la dita circumstància que
podrà ser rebutjada per l'Ajuntament. En este cas, s'exigirà a més l'aportació de dos
informes de distintes entitats de crèdit justificant que no és possible la concessió d'aval
bancari.

Article 8u. Efectes de la falta de pagament.
En els ajornaments.
En els ajornaments, si arribat el venciment del termini concedit no s'efectuara el pagament,
es produiran els efectes següents:
1.- Si l'ajornament va ser sol·licitat en període voluntari, s'iniciarà el període executiu
l'endemà del venciment del termini incomplit i s'exigirà per la via de constrenyiment el
deute ajornat i els interessos meritats, amb el recàrrec de constrenyiment corresponent. De
no efectuar-se el pagament, es procedirà a executar la garantia per a satisfer les quantitats
abans mencionades. En cas d'inexistència o insuficiència d'esta, se seguirà el procediment
de constrenyiment per a la realització del dèbit pendent.
2.- Si l'ajornament va ser sol·licitat en període executiu, es procedirà a executar la garantia
i, en cas d'inexistència o insuficiència d'esta, es continuarà el procediment de
constrenyiment.
En els fraccionaments.
En els fraccionaments, si arribat el venciment d'un qualsevol dels terminis no s'efectuara el
pagament, es procedirà com seguix:
1.- Si el fraccionament va ser sol·licitat en període voluntari, per la fracció no pagada i els
seus interessos meritats si és el cas, s'exigirà la seua exacció per la via de constrenyiment
amb el recàrrec corresponent. De no pagar-se la dita fracció en els terminis establits per a
l'ingrés en període executiu, es consideraran vençudes les fraccions pendents, que s'exigiran
pel procediment de constrenyiment, amb execució de la garantia i la resta de mitjans
d'execució forçosa.
2.- Si el fraccionament va ser sol·licitat en període executiu, continuarà el procediment de
constrenyiment per a l'exacció de la totalitat del deute fraccionat pendent de pagament. Si
existira garantia es procedirà en primer lloc a la seua execució.
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Article 9é. Devolució de les garanties.
1.- Les garanties seran tornades una vegada comprovat el pagament del total del deute
inclosos els recàrrecs, interessos i costes produïts durant l'ajornament o fraccionament. Si es
tracta de fraccionaments les fraccions del qual es troben garantides cada una pel seu aval, la
garantia serà tornada quan es pague cada una de les fraccions, i, en qualsevol altre cas, quan
es pague la totalitat del deute fraccionat.
2.- S'ordenarà mitjançant un Decret la cancel·lació de la garantia prestada, on es farà
constar l'extinció del dret o causa de cancel·lació.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la província i serà aplicable des d'eixe moment fins la seua modificació o
derogació expressa.

NOTA:
La present Ordenança va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en
sessió ordinària de data 1 de desembre de 2014.
La present Ordenança ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm.
27 de data 2 de febrer de 2015.
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Instància d'ajornament i fraccionament de tributs i la resta d'ingressos de dret públic
Instancia de aplazamiento y fraccionamiento de tributos y demás ingresos de derecho público
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
Primer cognom/
Primer apellido

Segon cognom/
Segundo apellido

Nom/
Nombre

DNI/NIE

En representació de: / En representación de: (Sols en cas de persones jurídiques / Solo en caso de personas jurídicas)

DOM ICILI DEL SOL·LICITANT / DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Adreça/
Dirección

Codi postal/
Código postal

Municipi/
Municipio

Provincia/
Provincia

Telèfon 1/
Teléfono1

Telèfon 2/
Teléfono 2

País/
País
email

EXPOSA / EXPONE

IDENTIFICA CIÓ DEL DEUTE / IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA:

CAUSES QUE M OTIVEN LA SOL·LICTUD / CAUSAS QUE MOTIVAN LA S OLICITUD:

SOL·LICITA / SOLICITA :

Fraccionament/ Fraccionamiento
Ajornamet/ Aplazamiento
DOCUM ENTACIÓ ADJUNTA/ DOCUM ENTACIÓN A DJUNTA


Garantia que s'oferix, d'acord amb el que disposa l'article 82 de la Llei 58/2013, de 17 de desembre, General Tributària / Garantía
que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria



Ordre de domiciliació bancària / Orden de domiciliación bancaria



Altres / Otros:

A vostè que tenint per presentat el present escrit i previ els tràmits corresponents, es serveix concedir allò demanat. / A usted
que teniendo por presentado el presente escrito y previo los trámites correspondientes, se sirva conceder lo solicitado.
Rafelbunyol, …… d ……………………….

Signatura/Firma

IL.LM . SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL EXCM . AJUNTAM ENT DE RAFELBUNYOL
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL

