
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’AJORNAMENT I EL FRACCIONAMENT DE 
DEUTES TRIBUTARIS I SANCIONS  
 
Article 1 

De conformitat amb el que preveuen els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, i els articles 2, 44 i següents del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, 
de 29 de juliol, l’Ajuntament de Binissalem podrà, a sol·licitud de l’obligat, ajornar o fraccionar els pagaments 
dels deutes tributaris i les sancions administratives. 
 
Article 2 

Seran ajornables o fraccionables tots els deutes tributaris i les sancions recaptats per l’Ajuntament. 

La falta de pagament, al seu venciment, d’una fracció, comporta la pèrdua del dret al fraccionament del deute 
i, en conseqüència, l’inici del període executiu de totes les fraccions pendents de pagament. 

Article 3 

La garantia que s’hagi de prestar per als ajornaments o els fraccionaments que es sol·licitin estarà constituïda 
per un aval solidari d’entitats de dipòsit, sense perjudici d’aplicar el que disposa o assenyala el punt 3 a) de 
l’article 46 de l’esmentat Reglament General de Recaptació, en aquells casos que en el propi article s’indiquen. 
No serà necessari presentar garanties quan l’import del deute no superi els 6.000,00 euros. 

En cas de deutes tributaris per rebuts en període voluntari, quan l’obligat tributari es trobi en situació d’atur, i 
no compti amb altres fonts d’ingressos diferents a les ajudes públiques que superin 6.000 euros anuals, 
s’entendrà que la seva situació econòmica pot impedir, de forma transitòria, efectuar el seu pagament en els 
terminis establerts. En aquests casos, els deutes tributaris es podran ajornar fins a dos anys, sempre que es 
mantengui la situació d’atur.  

Article 4 

Per a deutes entre 50 i 100 euros el temps màxim d’ajornament o fraccionament serà de dos mesos. Per a deutes 
entre 100 i 600 euros el temps màxim d’ajornament o fraccionament serà d’un any. Per a deutes superiors a 600 
euros el temps màxim d’ajornament o fraccionament  serà de dos anys. En tot cas, la fracció mínima a pagar 
serà de 50 €/mes, excepte la fracció del darrer mes. No seran ajornables ni fraccionables els deutes inferiors a 
50 euros. 

Els ajornaments i fraccionaments meritaran sempre els interessos de demora que corresponguin. 

Per al que no preveu aquest article, hom s'ajustarà al Reglament general de recaptació. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, aprovada per acord de l'Ajuntament Ple, de 14 de desembre de 2015, entrarà en vigor 
el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 1 de 
gener de 2016, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 


