
ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DEL  SISTEMA  DE  PAGAMENTS
FRACCIONATS  DE  REBUTS  DE  VENCIMENT PERIÒDIC  MITJANÇANT COMPTE
CORRENT

Disposició Preliminar

L'Ajuntament  de Manises,  d'acord amb el  que es disposa en l'article  106, apartat  1,  de la  Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, fent ús de la facultat reglamentària que
li atribueix l'article 15, apartat 3, 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, i conforme al previst en la Disposició
Addicional  Quarta  de la  Llei  58/2003,  General  Tributària,  regula el  procediment  de pagaments
fraccionats  de  rebuts  de  venciment  periòdic  mitjançant  compte  corrent  que  s'efectuarà  amb
subjecció a allò previst en aquesta Ordenança.

I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article Primer.- Fonament

El  sistema  de  pagament  fraccionat  de  rebuts  de  venciment  periòdic  i  notificació  col·lectiva
mitjançant compte corrent es fonamenta en els articles 10 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i 71.3 de la Llei 58/2003, General Tributària.

Article Segon.- Objecte

1.-Els ingressos de dret públic objecte d'aquesta Ordenança són tots els de pagament periòdic i
notificació col·lectiva a excepció dels corresponents a la Taxa per Escoles Infantils i el Preu Públic
per  Menjadors  Escolars.  Igualment  podran  acollir-se  a  aquesta  modalitat  de  pagaments  els
contribuents per taxes d'ocupació de domini públic local que reporten anualment com és el cas de la
Taxa per ocupació de la via pública per parades, barraques i altres atraccions situades en terreny de
domini públic o l'ocupació amb taules i cadires.

2. Els pagaments es gestionaran per un sistema de compte corrent que s'obrirà a instàncies de part i
es formarà per anotacions, en el Deure per l'import de la quota tributària dels tributs de caràcter
periòdic que haja de satisfer al llarg de l'exercici el titular/la titular del compte, i en l'Haver per
l'import dels pagaments mensuals que es realitzen i,  eventualment,  per l'import de la devolució
d'ingressos que es reconega al seu favor.

II PROCEDIMENT 

Article Tercer.- Sol·licitud d'obertura

1. El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'obligat/ada a el  pagament.  El model serà
l'aprovat juntament amb aquesta Ordenança que contindrà necessàriament els següents elements:

a) Identificació completa de l'obligat al pagament
b) Número de compte corrent bancari on carregar les mensualitats.



Igualment s'hi haurà de constar expressament que el/la titular del compte s'acull voluntàriament al
sistema de compensació de deutes previst per l'article 71.3 de la Llei General Tributària, a l'efecte
d'anotar en el compte els possibles drets de devolució d'ingressos.

En  cas  de  disposar-ne,  s'hi  haurà  d'indicar  el  compte  de  correu  electrònic  que  aprofite de
comunicació habitual entre l'Ajuntament i el/la titular del compte,  i fer constar que  el mateix es
designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions en els termes previstos per l'article 28 de
la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2.  Es  podrà  sol·licitar  l'obertura  del  compte  en  qualsevol  moment,  i  s'iniciarà el  sistema  de
pagaments fraccionat, segons la data de sol·licitud, d'acord amb el següent:

a) En cas de sol·licituds realitzades en la primera quinzena del mes, el primer pagament fraccionat
es durà a terme en el mes següent.

b)  En cas  de  sol·licituds  realitzades  en la  segona quinzena,  en  el  segon mes  següent  al  de  la
sol·licitud.

c) Les sol·licituds realitzades amb posterioritat al 15 de març de cada any, no podran acollir-se al
sistema de pagaments de l'any en curs, i quedaran integrades en el pla de pagaments fraccionats de
l'exercici següent.

3.-.  Els  contribuents  per  taxes  d'ocupació  del  domini  públic  hauran  d'omplir  l'autoliquidació
corresponent i presentar simultàniament la sol·licitud d'obertura a què es refereix el present article. 

A la  sol·licitud  de  llicència  s'haurà  d'acompanyar  còpia  de  l'autoliquidació,  i  de  la  sol·licitud
d'obertura  del  sistema  de  pagaments  fraccionat,  sense  les  quals  no  es  procedirà  a  concedir  la
llicència  sol·licitada.  Aquestes  sol·licituds  d'inclusió  en  el  sistema  de  pagaments  fraccionats,
produiran els següents efectes:

a) Si el contribuent no té obert un altre compte, s'aprovarà la seua obertura, segons les disposicions 
de l'article següent, incloent en ell tots els tributs periòdics que siga subjecte passiu.

b) Si el contribuent ja tinguera obert compte per altres conceptes, s'inclourà en el mateix l'import de 
la taxa autoliquidada, i modificarà l'import de les mensualitats que resten fins al final del període de
pagament.

Article Quart.- Autorització d'obertura

1. L'obertura de compte i la consegüent aprovació del sistema de pagaments fraccionat s'aprovarà
per Resolució d'Alcaldia que es posarà en coneixement de l'interessat/ada amb anterioritat a la data
en què haja d'esdevindre efectiu, d'acord amb el que es disposa en l'article anterior,  i  regirà per al
present procediment el règim positiu d'actes presumptes.

A l'efecte d'entendre complida la comunicació, serà suficient un intent degudament acreditat. 

2.  L'obertura del compte només podrà denegar-se expressament i  motivadament.  Serà causa de
denegació no estar al corrent de les obligacions tributàries i  d'altres ingressos de dret públic amb
l'Ajuntament.



III FUNCIONAMENT

Article Cinqué.- Determinació del saldo i exigibilidad

1. L'aplicació d'aquest sistema determinarà que la totalitat dels crèdits i dèbits que hagen d'acollir-se
al mateix es computen per a la liquidació del compte.

2.  Autoritzada l'obertura del  compte i  comprovat  l'import  provisional  dels  rebuts  a  satisfer  per
aqueix sistema, es remetrà comunicació al titular/a la titular que contindrà:

a) Import total, provisional, que es carrega en compte com a assentament inicial, i es desglossarà el
total per conceptes i imports.
b) Import de cada mensualitat que s'anotarà en l'Haver del compte després de cada pagament
c) Data aproximada de càrrec de les mensualitats
d) Número de compte al qual es realitzarà el càrrec.

3.  Quan s'emeten definitivament  els  diferents padrons dels conceptes  integrants  del  sistema,  es
fixarà definitivament el total de quota a satisfer per cada contribuent. En cas que l'import definitiu
siga diferent al provisional comunicat inicialment, es recalcularan les quotes pendents fins al final
del període de pagament fraccionat. Si les quotes mensuals satisfetes fins a aqueix moment foren
superiors a la quota definitiva, s'iniciarà d'ofici un procediment de devolució d'ingressos per l'excés
satisfet.

4. A la finalització de l'exercici, i prèvia comprovació de la inexistència de mensualitats pendents,
s'aplicaran els imports satisfets als conceptes tributaris que corresponga, i es remetrà al o la titular
del compte les cartes de pagament corresponents.

5. Excepte cancel·lació per resolució motivada de l'Alcaldia, o petició expressa del titular, el compte
tindrà una vigència indefinida, reobrint-se automàticament l'exercici següent, mitjançant remissió 
actualitzada de la comunicació a què es fa referència en l'apartat 1 del present.

Article Sisé.- Nombre i import de la mensualitats

1. El pagament del total de la quota es dividirà en nou mensualitats i s'abonarà la primera d'elles en 
el mes de febrer, i l'última en el d'octubre, de manera que el total del deute se satisfaça en el mateix 
exercici de la seua meritació.

2. Excepte causa justificada, el total de la quota per tots els conceptes a satisfer pel sistema de
pagament fraccionat haurà de ser com a mínim de 300 €. 

3.  L'import  de  cada  mensualitat  serà  el  resultant  de  dividir  la  quota  total  entre  el  nombre  de
mensualitats que en cada cas corresponga. 

Article Seté.- Interessos

El pagament fraccionat mitjançant compte corrent no reportarà interessos a cap de les parts.

Article Huité.- Modificació de la quota total

Una vegada iniciat l'exercici, i comunicat l'import total provisional de la quota a satisfer, aquest
podrà modificar-se per les causes següents:



1. Per modificació de l'import del qualsevol dels rebuts, posada de manifest a l'hora d'aprovar el
padró tributari corresponent.

Aquesta circumstància motivarà que s'emeta nova comunicació, amb els requisits assenyalats en
l'article Cinqué, i es reajustà a l'alça o a la baixa l'import de les mensualitats. 

2. Per baixa d'algun dels rebuts inclosos en el compte.
Una vegada acordada la baixa,  es procedirà a abonar el  seu import en el  compte reajustant les
quotes mensuals a satisfer, prèvia comunicació a l'interessat/a la interessada.

En cas que després de l'abonament de l'import corresponent al rebut donat de baixa es produïra un
saldo creditor a favor del titular del compte, s'iniciarà un expedient de devolució d'ingressos pel
saldo resultant.

Article Nové. Cancel·lació del compte

El compte obert podrà cancel·lar-se en qualsevol moment a instàncies del titular/de la titular o els
seus successors/successores o, motivadament, per Resolució d'Alcaldia.

1. A instàncies del titular

Haurà  d'instar-se  per  escrit,  sense  que  siga  necessari  acreditar  cap  causa  ,  i  haurà  de  ser
necessàriament acceptada per l'Ajuntament. La cancel·lació tindrà els següents efectes:

Les  mensualitats  satisfetes  es  consideraran  ingressos  a  compte  dels  tributs  que  corresponga,  i
s'aplicaran íntegrament  o  en  part,  al  pagament  dels  rebuts  inclosos  en  el  compte,  per  ordre
d'antiguitat en la seua emissió.

Si produïda la cancel·lació no pogueren aplicar-se les quantitats satisfetes al pagament de la totalitat
de cap rebut, i en el moment de la sol·licitud de cancel·lació ja haguera finalitzat el període de
pagament voluntari, es dictarà Providència de Constrenyiment per la part de la quota no coberta
amb les mensualitats satisfetes fins al moment de la cancel·lació.

El compte cancel·lat a instàncies de l'interessat no podrà reobrir-se fins a l'exercici següent.

2. D'ofici

a)  Serà  causa  de  cancel·lació  automàtica  del  present  sistema  de  pagament  l'impagament  de
qualsevol quota mensual, sense necessitat de Resolució.

b) Mitjançant revocació de l'acord d'aprovació inicial per causa justificada. Especialment podrà ser
causa de revocació l'impagament de qualsevol altra obligació econòmica amb la hisenda local, no
inclosa en el sistema de compte corrent.

3. La cancel·lació o revocació, una vegada acordada, tindrà els mateixos efectes econòmics que els
assenyalats en l'apartat un del present article. 

4 L'impagament de qualsevol de les quotes,  que incloguen deutes per taxes per ocupació del domini
públic, motivarà, a més de la cancel·lació del compte, la cancel·lació de la llicència d'ocupació
concedida.



Disposició final
La present Ordenança, en la seua actual redacció, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se l'endemà
de  la  seua  publicació  del  text  íntegre  de  l'Ordenança  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

Acord provisional d'imposició Ple: 28/11/2008
Publicació BOP núm.297: 12/12/2008
Publicació text íntegre BOP núm. 34: 10/02/2009

Modificació provisional acord plenari: 27/07/2009
Publicació BOP text íntegre BOP núm. 255: 27/10/2009 


