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SECCIÓ I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
1. La present ordenança general, dictada a l'empara del que preveu l'article 106.2 
de la Llei 7 / 1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, conté 
normes comunes, tant substantives com de procediment, que es consideren part 
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integrant de les Ordenances Fiscals i dels Reglaments Interiors que es puguin dictar 
relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals. 
  
2. Es dicta aquesta Ordenança per: 
  
a) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals, evitant així la 
reiteració dels mateixos. 
b) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 
l'Ajuntament. 
c) Informar els ciutadans de les normes vigents el coneixement pot resultar de 
general interès amb vista al correcte compliment de les obligacions tributàries. 
  
Article 2. Àmbit d'aplicació 
  
1. La present Ordenança s'aplicarà a la gestió dels ingressos de dret públic la 
titularitat correspongui a l'Ajuntament, als seus organismes autònoms. 
  
2. Aquesta Ordenança, així com les Ordenances Fiscals, obligaran en el terme 
municipal de Catarroja i s'aplicaran d'acord amb els principis de residència efectiva i 
territorialitat, segons la naturalesa del dret. 
  
3. Per Resolució d'Ajuntament es podran dictar disposicions interpretatives i 
aclaridores d'aquesta Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada exacció. 
  
4. Tindrà caràcter supletori per a aquelles matèries regulades per norma 
específica.  
  
Secció II - DRETS GENERALS DEL CONTRIBUENT 
 
Article 3. Principis Generals. 
 
La present ordenança reconeix, en particular, els següents drets: 
a) Dret a ser informat i assistit per l'Administració municipal sobre l'exercici dels 
seus drets i en el compliment de les seves obligacions tributàries. 
b) Dret a obtenir, en els termes previstos en la present ordenança, les devolucions 
derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions d'ingressos indeguts que 
procedeixin. 
c) Dret a ser reembossat, en la forma prevista en aquesta ordenança, del cost dels 
avals i altres garanties aportades per suspendre l'execució d'un acte, si l'acte o 
deute és declarat total o parcialment improcedent per sentència o resolució 
administrativa ferma, així com a la reducció proporcional de la garantia aportada en 
els supòsits d'estimació parcial del recurs o de la reclamació interposada. 
d) Dret a conèixer l'estat de tramitació dels procediments en els quals el contribuent 
sigui part. 
e) Dret a conèixer la identitat de les autoritats i persones al servei de l'Administració 
tributària, sota la responsabilitat es tramiten els procediments de gestió tributària en 
què tingui la condició d'interessat. 
f) Dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions per ell presentades. 
g) Dret a no aportar els documents ja presentats i que es troben en poder de 
l'Administració municipal, sempre que l'obligat tributari indiqui el dia i procediment 
en què els va presentar. 
h) Dret al caràcter reservat de les dades, informes o antecedents obtinguts per 
l'Administració tributària municipal. 
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i) Dret a ser atès i tractat amb el respecte i la consideració per les autoritats i el 
personal al servei de l'Administració tributària municipal, així com a un tracte 
personal i individualitzat. 
j) Dret a que les actuacions de l'Administració que requereixin la seva intervenció es 
duguin a terme en la forma que li resulti menys costosa, sempre que això no 
perjudiqui el compliment de les seves obligacions tributàries. 
k) Dret a formular al·legacions ia aportar documents que seran tinguts en compte 
pels òrgans competents en redactar la proposta de resolució. 
l) Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que hagin de ser objecte 
d'adquisició o transmissió. 
m) Dret a ser informat, a l'inici de les actuacions de comprovació i investigació dutes 
a terme per la Inspecció Municipal de Tributs, sobre la naturalesa i abast de les 
mateixes, així com sobre els seus drets i obligacions en el curs d'aquestes 
actuacions i que es desenvolupin en els terminis previstos en la present ordenança. 
n) Dret a ser escoltat en el tràmit d'audiència. 
ñ) Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals que resultin aplicables. 
o) Dret a formular queixes i suggeriments en relació amb el funcionament de 
l'Administració tributària. 
p) Dret a que les manifestacions amb rellevància tributària dels obligats es recullin 
en les diligències esteses en els procediments tributaris. 
q) Dret dels obligats a presentar davant l'Administració tributària la documentació 
que estimin convenient i que pugui ser rellevant per a la resolució del procediment 
tributari que s'estigui desenvolupant. 
r) Dret a obtenir còpia a càrrec seu dels documents que integrin l'expedient 
administratiu, en els termes que preveu la normativa tributària. 
s) Dret a la presumpció que la seva actuació es realitza de bona fe. 
t) Dret que l'Administració tributària municipal actuï amb objectivitat. 
  
Article 4. Obligació de resoldre. 
1. L'Administració tributària municipal està obligada a resoldre expressament totes 
les qüestions que es plantegin en els procediments de gestió tributària iniciats d'ofici 
oa instància de part, excepte en els procediments relatius a l'exercici de drets que 
només hagin de ser objecte de comunicació i quan es produeixi la caducitat, la 
pèrdua sobrevinguda de l'objecte del procediment, la renúncia o el desistiment dels 
interessats. 
2. Els actes de liquidació, els de comprovació de valor, els que resolguin recursos i 
reclamacions, els que imposin una obligació, els que deneguin un benefici fiscal o la 
suspensió de l'execució d'actes de gestió tributària, així com tots els altres que 
s'estableixin en la normativa vigent, seran motivats, amb referència als fets i 
fonaments de dret. 
  
Article 5. Estat de tramitació dels procediments. 
 
El contribuent que sigui part en un procediment municipal de gestió tributària podrà 
conèixer, en qualsevol moment del seu desenvolupament, l'estat de la tramitació del 
procediment. Així mateix, podrà obtenir, al seu càrrec, còpia dels documents que 
figurin en l'expedient i que hagin de ser tinguts en compte per l'òrgan competent a 
l'hora de dictar la resolució, llevat que afectin interessos de tercers o la intimitat 
d'altres persones o que així ho disposi una llei. 
  
Article 6. Identificació dels responsables de la tr amitació dels procediments. 
Els contribuents, prèvia sol·licitud dirigida a l'òrgan que estigui coneixent del 
procediment, podran conèixer la identitat de les autoritats i personal al servei de 
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l'Administració tributària municipal sota la responsabilitat es tramitin els 
procediments de gestió tributària en què tinguin la condició d'interessats. 
  
Article 7. Expedició de certificacions i còpies acr editatives de la presentació 
de declaracions i documents. 
 
Els contribuents tenen dret que se'ls expedeixi certificació de les declaracions 
tributàries per ells presentades o d'extrems concrets continguts en les mateixes. 
Així mateix, als efectes de l'acreditació de la presentació de documents davant 
l'Administració tributària, així com de la data d'aquesta presentació, els contribuents 
tenen dret a obtenir còpia segellada dels mateixos, sempre que l'aportin junt amb 
els originals per a la confrontació i , en el cas que aquests documents no hagin de 
constar en l'expedient, podran sol·licitar la devolució de tals originals. 
  
Article 8. Presentació de documents. 
 
Els contribuents poden refusar la presentació de documents que no resultin exigits 
per la normativa aplicable al procediment de gestió tributària de què es tracti. 
Així mateix, tenen dret a no aportar els documents ja presentats per ells mateixos i 
que estiguin en poder de l'Administració municipal, sempre que l'obligat tributari 
indiqui el dia i procediment en què els va presentar. 
L'Ajuntament podrà, en tot cas, requerir a l'interessat la ratificació d'aquelles dades 
específiques pròpies o de tercers, prèviament aportats, continguts en aquests 
documents. 
 
Article 9. Caràcter reservat de la informació obtin guda per l'Administració 
Tributària i accés a arxius i registres administrat ius. 
 
1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària 
municipal tenen caràcter reservat, sense que puguin ser cedits o comunicats a 
tercers, excepte en els supòsits que preveuen les lleis. 
Totes les autoritats o funcionaris tinguin coneixement d'aquestes dades, informes o 
antecedents estaran obligats al més estricte i complet sigil respecte d'aquests, 
excepte en els casos previstos en les lleis. 
2. En el marc previst en l'apartat anterior, els contribuents poden accedir als 
registres i documents que, formant part d'un expedient i es trobin en els arxius 
administratius, sempre que aquests expedients corresponguin a procediments 
acabats en la data de la sol·licitud en els que el sol·licitant hagi estat part. 
 
Article 10. Tracte respectuós 
 
Els contribuents tenen dret a ser atesos i tractats amb el respecte i la consideració 
per les autoritats i el personal al servei d'aquella. 
  
Article 11. Obligació de l'Administració de facilit ar l'exercici dels drets. 
  
L'Ajuntament facilitarà, en tot moment, al contribuent l'exercici dels seus drets i el 
compliment de les seves obligacions. Les actuacions de l'Administració que 
requereixin la intervenció dels contribuents s'han de dur a terme de la manera que 
resulti menys costosa per a aquests i sigui compatible amb el compliment de les 
seves obligacions tributàries. 
  
Article 12. Al·legacions. 
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Els contribuents podran, en qualsevol moment del procediment de gestió tributària, 
anterior al tràmit d'audiència o, si s'escau, a la redacció de la proposta de resolució, 
poden presentar al·legacions i aportar documents o altres elements de judici, que 
seran tinguts en compte per els òrgans competents en redactar la proposta de 
resolució.  
 
SECCIÓ III – PROCEDIMENT 
  
Article 13. Aspectes generals 
  
1. La tramitació dels expedients estarà guiada pels criteris de legalitat, economia i 
eficàcia, procurant així mateix simplificar els tràmits que ha de realitzar el ciutadà i 
facilitar l'accés d'aquest últim a la informació administrativa. 
  
2. L'alcalde pot delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat que es refereixin a procediments sancionadors. 
  
Article 14. Còmput de terminis 
  
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, 
s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els diumenges i els declarats 
festius. 
  
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran de data a data. 
  
3. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en 
què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte. Els terminis expressats en mesos, 
o anys, es comptaran des del dia de la notificació o publicació de l'acte. 
  
4. Excepcionalment, d'ofici oa petició dels interessats, es podrà concedir una 
ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests. 
  
Article 15. Tramitació d'expedients 
  
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran 
exigir el corresponent rebut, admetent-se com a tal una còpia en què figuri la data 
de presentació. 
  
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 
requerirà l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, amb 
indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició i 
s'arxivarà sense més tràmit l'expedient. 
  
3. S'ordenarà l'acumulació de procediments que entre si guardin identitat 
substancial o íntima connexió. Contra aquesta acumulació no es pot interposar cap 
recurs. 
  
4. En la resolució d'expedients de naturalesa homogènia, s'observarà l'ordre rigorós 
d'incoació. 
  
5. En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, quan es requereixi a un 
interessat l'aportació de documentació necessària per a la continuïtat del 
procediment i hagin transcorregut més de tres mesos sense que sigui emplenat el 
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requeriment, es produirà la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions, de 
l'efecte s'advertirà l'interessat. 
  
Article 16. Obligació de resoldre, motivació i term ini 
  
1. L'Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els 
procediments tributaris. S'exceptua aquest deure de resoldre expressament en els 
casos següents: 
  
- En els procediments relatius a l'exercici de drets que només hagin de ser objecte 
de comunicació. 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l'objecte del 
procediment, la renúncia o el desistiment dels interessats. 
  
2. El termini màxim de duració dels procediments serà de sis mesos, llevat que la 
normativa aplicable fixi un termini diferent. Les dilacions en el procediment per 
causa no imputable a la pròpia Administració municipal no s'inclouran en el còmput 
de terminis de la resolució. 
  
  
SECCIÓ IV. NORMES SOBRE GESTIÓ 
  
Subsecció I. DE CRÈDITS TRIBUTARIS 
  
CAPÍTOL I. DE VENCIMENT PERIODICO 
  
Article 17. Impost sobre Béns Immobles 
  
1. El padró fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles s'elaborarà en base al padró 
cadastral format per la Direcció General de Cadastre, al qual s'incorporaran les 
alteracions conseqüència de fets o actes coneguts per l'Ajuntament i en els termes 
convinguts amb aquest organisme. 
  
2. La base liquidable es determinarà aplicant les reduccions legals, la quantia serà 
fixada i comunicada per la Direcció General de Cadastre. 
  
3. Els subjectes passius estan obligats a presentar declaracions d'alta, baixa o 
variació quan les alteracions dels béns tinguin transcendència per a la liquidació de 
l'impost. 
  
4. A efectes de determinar les quotes tributàries que han de figurar en el padró, 
s'aplicaran els tipus impositius aprovats per l'Ajuntament i, si escau, el coeficient 
d'actualització dels valors cadastrals aprovat per Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat. No serà necessari procedir a la notificació individualitzada d'aquestes 
modificacions ja que procedeixen de l'ordenança fiscal reglamentàriament tramitada 
i d'una llei estatal de general i obligatòria. 
  
Article 18. Impost sobre vehicles de tracció mecàni ca 
 
1. El padró fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica es formarà en 
base al padró de l'any anterior, incorporant les altes i els efectes d'altres 
modificacions (transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en l'exercici 
immediatament anterior. 
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2. Per obtenir el deute tributari que constarà en el padró, sobre les tarifes 
esmentades en el punt anterior s'aplicarà el coeficient d'increment aprovat a 
l'ordenança fiscal. 
  
3. No és necessari procedir a la notificació individualitzada de les modificacions 
originades per variació del coeficient d'increment o del quadre de tarifes, ja que 
procedeixen de l'ordenança fiscal reglamentàriament tramitada i d'una llei estatal de 
general i obligatòria. 
  
4. En els supòsits de primeres adquisicions de vehicles l'impost s'exigirà en règim 
d'autoliquidació. Igualment s'exigirà l'impost en aquest règim en el supòsit de 
rehabilitació d'un vehicle quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de 
tramitació de la corresponent baixa. 
  
Article 19. Impost sobre Activitats Econòmiques 
  
1. El padró fiscal de l'Impost sobre Activitats Econòmiques s'elaborarà en base a la 
matrícula de contribuents formada per l'Administració estatal, incorporant les 
alteracions conseqüència de fets o actes coneguts per l'Ajuntament i en els termes 
convinguts amb l'AEAT. 
  
2. Sobre les quotes mínimes, fixades per l'Administració estatal, s'aplicaran el 
coeficient d'increment i índexs de situació, aprovats per l'Ajuntament a l'empara del 
que autoritzen els articles 86 i 87 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
3. Les variacions en la quota tributària originades per modificació dels coeficients 
referits en el punt anterior, o per variació de les tarifes de l'impost aprovades per 
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, no necessitaran notificació 
individualitzada, ja que procedeixen de la ordenança fiscal reglamentàriament 
tramitada i d'una llei estatal de general i obligatòria.  
 
Article 20. Taxes 
 
1. Els padrons s'elaboren sobre la base del padró de l'exercici anterior, incorporant 
les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal 
corresponent. 
2. Les variacions en la quota tributària originades per modificació de les tarifes 
contingudes en l'Ordenança Fiscal no precisen de notificació individualitzada, quant 
dita Ordenança ha estat exposada al públic i tramitada reglamentàriament. 
3. Quan determinades contraprestacions exigibles per a la realització d'activitats de 
competència municipal que interessen o beneficien a tercers, haguessin tingut la 
naturalesa de preus públics i per manament legal hagin de considerar taxes, no 
serà necessari notificar individualment la quota tributària, sempre que concorrin 
aquestes condicions: 
- El subjecte passiu de la taxa coincideix amb l'obligat al pagament del preu 
- La quota a pagar en concepte de taxa coincideix amb la que es va exigir per preu 
públic incrementada, si s'escau, pel coeficient d'actualització general aprovat en 
l'ordenança fiscal. 
 
Article 21. Aprovació de padrons 
 
Els padrons s'elaboraran pel Servei de Gestió Tributària i s'aprovessin per 
Resolució d'Alcaldia. Correspon a la Intervenció de Fons la seva fiscalització i presa 
de raó. 
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Article 22. Calendari fiscal 
 
Anualment, s'elaborarà un calendari fiscal que contindrà els períodes de cobrament 
en voluntària dels tributs de caràcter periòdic. L'esmentat calendari serà aprovat per 
la Junta de Govern Local, i no s'admetrà pròrroga dels terminis establerts llevat que 
hi concorrin circumstàncies excepcionals. 
 
Article 23. Exposició pública 
 
1. Conegut el calendari fiscal, l'Alcalde ordenar la publicació en el tauler d'edictes 
de l'Ajuntament, així com la seva màxima difusió pels mitjans de comunicació que 
es considerin adequats. 
 
Els anuncis de cobrament dels diferents padrons tributaris seran publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província i en les oficines d'aquest Ajuntament, considerant-se 
aquesta com a notificació col·lectiva. 
 
2. Els padrons fiscals, contenint les quotes a pagar i els elements tributaris 
determinants de les mateixes, s'exposaran al públic en les oficines municipals per 
període d'un mes. 
 
3. Les quotes i altres elements tributaris quan no constitueixen altes en els 
respectius registres, sinó que fan referència a un fet imposable ja notificat 
individualment al subjecte passiu, seran notificades col·lectivament. 
 
4. Contra l'exposició pública dels padrons, i de les liquidacions en els mateixos 
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós-
administratiu, en el termini d'un mes a comptar de la data de finalització del període 
d'exposició pública del padró. 
 
Article 24. Anuncis de cobrament 
 
Els anuncis de cobrança, publicats en el Butlletí Oficial corresponent, hauran de fer 
constar els punts següents: 
 
Termini d'ingrés: l'especificat en els mateixos. 
  
Llocs de pagament: A les entitats col·laboradores que figuren en el document de 
pagament. 
  
Advertència que, transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de 
pagament voluntaris, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i 
meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, si s'escau, les 
costes que es produeixin. 
 
Article 25. Liquidacions d'ingrés directe 
  
1. En relació als tributs de cobrament periòdic es practicarà liquidació d'ingrés 
directe en aquests casos: 
  
a) Quan per primera vegada han ocorregut els fets o actes que poden originar 
l'obligació de contribuir. 
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b) Quan l'Ajuntament coneix per primera vegada de l'existència del fet imposable, 
encara que s'hagi acreditat amb anterioritat el tribut i sense perjudici de les 
sancions que poguessin correspondre. 
c) Quan s'han produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents 
de les aprovades amb caràcter general. 
 
2. Una vegada notificada l'alta en el corresponent padró, es notificaran 
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes. 
 
 
CAPÍTOL II - DE VENCIMENT NO PERIÒDIC 
 
Article 26. Pràctica de liquidacions 
  
1. En els termes regulats en les Ordenances Fiscals, i mitjançant l'aplicació dels 
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions quan, no havent-se emès 
autoliquidació, l'Ajuntament conegui de l'existència de fet imposable dels tributs 
següents: 
a) Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
b) Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
c) Contribucions especials. 
d) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de servei. 
 
2. Les liquidacions a què es refereix el punt anterior seran practicades pel Servei 
corresponent. 
 
3. L'aprovació de les liquidacions competeix a l'Alcalde als efectes s'elaborarà una 
relació resum dels elements tributaris. 
 
4. La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc un cop hagi recaigut 
l'acord d'aprovació referit en el punt anterior. 
 
5. Es podran dictar liquidacions provisionals d'ofici quan els elements de prova que 
obrin en les dependències municipals, posin de manifest la realització del fet 
imposable, l'existència d'elements del mateix que no hagin estat declarats o 
l'existència d'elements determinants de la quantia del deute tributari distints als 
declarats. 
 
Article 27. Presentació de declaracions 
  
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar les declaracions establertes 
legalment i l'incompliment d'aquesta obligació constitueix infracció tributària. 
  
2. Sense perjudici del que preveu l'apartat anterior, el Servei de Gestió de Tributs i 
el Servei d'Inspecció, si és el cas, establiran els mitjans per conèixer de l'existència 
de fets imposables que originen la meritació dels tributs referits en l'article anterior. 
Amb aquesta finalitat, es podrà demanar informació de Notaris, Registradors de la 
Propietat, oficines liquidadores de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, així com d'altres dependències municipals.  
  
Article 28. Notificació de les liquidacions 
  
1. Per notificar les liquidacions tributàries s'expedirà un document de notificació en 
què hauran de constar: 
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a) La identificació de l'obligat tributari. 
b) Els elements determinants de la quantia del deute tributari. 
c) La motivació de les mateixes quan no s'ajustin a les dades consignades per 
l'obligat tributari oa l'aplicació o interpretació de la normativa realitzada pel mateix, 
amb expressió general de les circumstàncies que la originen. 
d) Els mitjans d'impugnació que puguin ser exercits, òrgan davant el qual s'hagin de 
presentar i el termini per interposar-los. 
e) El lloc, termini i forma en què s'ha de satisfer el deute tributari. 
 
2. Els documents descrits en el punt anterior es notificaran en el lloc assenyalat a 
aquest efecte per l'obligat tributari o el seu representant o, si no, en el domicili fiscal 
d'un o altre. 
 
3. Quan no sigui possible efectuar la notificació a l'obligat tributari o al seu 
representant per causes no imputables a l'Administració tributària i intentada 
almenys dues vegades en el domicili fiscal, o en el designat per l'interessat, si es 
tracta d'un procediment iniciat a sol·licitud del mateix, es faran constar en 
l'expedient les circumstàncies dels intents de notificació. Serà suficient un sol intent 
quan el destinatari consti com desconegut en dit domicili o lloc. 
  
4. El lliurament material de la notificació podrà realitzar pel Servei de Correus, per 
notificador municipal, o mitjançant personal que pertany a empresa amb la que 
l'Ajuntament hagi contractat el servei de distribució de notificacions. 
  
  
CAPÍTOL III. CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS 
  
Article 29. Sol·licitud 
  
1. La concessió, denegació o pròrroga d'exempcions, reduccions, bonificacions, 
deduccions i altres beneficis fiscals s'ajustarà a la normativa específica de cada 
tribut i tindrà caràcter reglat, sense que en cap cas pugui admetre l'analogia per 
estendre més enllà dels seus termes estrictes l'àmbit de les exempcions, 
bonificacions i altres beneficis fiscals. 
 
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té 
caràcter pregat, per la qual cosa els mateixos hauran de ser sol·licitats, mitjançant 
instància dirigida a l'alcalde que ha d'adjuntar la fonamentació que el sol·licitant 
consideri suficient o documentació establerta reglamentàriament. 
 
3. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter 
retroactiu, pel que els seus efectes començaran a operar des del moment en què 
per primera vegada tingui lloc la meritació del tribut amb posterioritat a la sol·licitud 
de l'interessat. 
Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament beneficis fiscals mitjançant 
l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses. 
 
4. El Servei de Gestió Tributària tramitarà l'expedient, elaborant proposta de 
resolució que s'elevarà a l'òrgan a qui competeix adoptar l'acord de concessió o 
denegació del benefici fiscal. 
 
 
CAPÍTOL IV. PROCEDIMENTS DE REVISIÓ 
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Article 30. Normes generals 
  
1.- La revisió dels actes dictats en l'àmbit de la gestió dels ingressos de dret públic 
municipals es pot dur a terme per l'Ajuntament d'ofici, oa instància de l'interessat. 
 
2. La iniciativa del particular per instar l'Ajuntament la revisió dels seus actes es pot 
manifestar en aquestes formes: 
 
a) Interposant recurs, de reposició o contenciós-administratiu. 
b) Sol·licitant que l'Administració revisi els seus actes en supòsits de nul·litat de ple 
dret. 
 
3. L'Ajuntament podrà declarar la nul·litat dels seus actes segons el procediment 
legalment establert. 
 
4. No seran en cap cas revisables els actes administratius confirmats per sentència 
judicial ferma. 
 
5. La rectificació d'errors materials i de fet es portarà a terme per l'Administració 
quan els adverteixi, o quan la sol·liciti l'interessat, sempre que no hagi transcorregut 
el termini de prescripció. 
 
Article 31. Recurs de reposició 
  
1. Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels ingressos tributaris municipals podrà 
interposar-se recurs de reposició davant l'Alcaldia. 
  
2. Contra actes de gestió d'ingressos locals no tributaris, es podrà interposar els 
recursos i reclamacions que preveu la normativa reguladora d'aquests ingressos. Si 
no existissin particularitats establertes legalment, s'aplicarà el règim general 
consistent en interposar recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu. 
 
3. La providència de constrenyiment així com l'autorització de subhasta podran ser 
impugnades mitjançant el corresponent recurs de reposició davant el Tresorer. 
 
4. El recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, té caràcter obligatori. La 
resolució dictada serà congruent amb les peticions formulades per l'interessat, 
sense que en cap cas es pugui agreujar la seva situació inicial. 
 
5. La interposició del recurs no requereix el previ pagament de la quantitat exigida; 
no obstant això, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa per a la 
cobrança, llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del procediment, en el supòsit 
és aplicable el que preveu la present Ordenança General. 
 
6. El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini 
d'un mes comptat des de la data d'interposició. 
 
 
Capítol V. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
Article 32. Suspensió per interposició de recursos 
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1. Amb caràcter general la suspensió del procediment, en casos d'interposició de 
recursos, només es concedirà quan es sol·liciti dins el termini legalment establert 
per a la presentació del recurs i s'aporti garantia que cobreixi el total del deute. 
 
2. Excepcionalment, l'òrgan competent per resoldre el recurs podrà suspendre, 
sense garantia, d'ofici oa sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut, 
quan concorri alguna de les següents circumstàncies: 
 
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 
 
3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en 
sentit desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en 
període voluntari, en els següents termes: 
 
 Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer 
fins al dia 20 del mes següent, o si aquest fos festiu, l'immediat hàbil posterior. 
 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà 
satisfer fins al dia 5 del segon mes posterior, o si aquest fos festiu, l'immediat hàbil 
posterior. 
 
4. Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el 
deute resultant podrà ser abonat en els mateixos terminis establerts en el punt 
anterior. 
 
5. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós-
administratiu, haurà de notificar el deute resultant i concedir període per efectuar el 
pagament sense recàrrec, determinat segons el que preveu el punt 3. 
 
6. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via 
administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, si s'escau, reprendran les 
actuacions del procediment de constrenyiment mentre no conclogui el termini per 
interposar el recurs contenciós-administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la 
caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat 
comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i 
oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització 
del procediment en tant conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en 
via administrativa. El procediment es reprendrà o suspendrà a resultes de la decisió 
que adopti l'òrgan judicial. 
 
7. Es podrà concedir la suspensió parcial quan el recurs es limiti a un element 
individualitzable, la repercussió en la determinació del deute resulti clarament 
quantificable. 
 
En aquests casos, la garantia només haurà de cobrir la quantia suspesa. 
 
Article 33. Suspensió per ajornament 
 
1. Quan s'hagi sol·licitat i s'hagi concedit l'ajornament dins el període voluntari de 
pagament, no s'expedirà provisió de constrenyiment. 
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2. Quan la sol·licitud es presenti en període voluntari, si en finalitzar aquest termini 
està pendent de resolució l'esmentada sol·licitud, no s'expedirà provisió de 
constrenyiment. 
 
Article 34. Suspensió per terceria de domini 
 
Serà causa de suspensió del procediment de constrenyiment, sobre els béns o 
drets controvertits, la interposició de terceria de domini. Aquesta suspensió serà 
acordada pel tresorer, una vegada s'hagin adoptat les mesures d'assegurament que 
siguin procedents segons el que disposa l'article 119 del RGR i, vistos els 
documents originals en què el tercerista fonamenta el seu dret. 
  
Article 35. Paralització del procediment 
  
 Sense necessitat de garantia es paralitzaran les actuacions del procediment quan 
l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència d'alguna de les circumstàncies 
següents: 
  
a) Que ha existit un error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 
Article 36. Alienació de béns i drets embargats 
 
1. Quan s'hagués interposat recurs contra una liquidació tributària, no es podrà 
procedir a l'alienació dels béns immobles o mobles embargats en el curs del 
procediment de constrenyiment, fins que l'acte de liquidació del deute tributari sigui 
ferm, en via administrativa i en via jurisdiccional. 
 
2. A aquests efectes, cal establir els deguts controls informàtics per assegurar la 
suspensió del procediment recaptatori abans de l'alienació dels béns esmentats, en 
els casos en què es trobi pendent de resolució un recurs. 
 
3. Quan el deute no sigui ferma, però el procediment no es trobi suspès, per no 
haver-se aportat la deguda garantia, es podran dur a terme les actuacions 
d'embargament dels béns i drets, seguint l'ordre de prelació previst en l'article 169 
de la Llei general tributària. El procediment recaptatori podrà ultimar-se, a excepció 
de l'actuació d'alienació de béns a què es refereix l'apartat primer d'aquest article. 
  
Article 37. Suspensió de l'execució de sancions 
 
L'execució de sancions tributàries quedarà suspesa, sense necessitat d'aportar 
garantia, si contra les mateixes s'interposa en temps i forma recurs de reposició. 
 
En aquests casos no s'executaran les sancions mentre aquestes no siguin fermes 
en via administrativa, és a dir, hi hagi recaigut resolució del recurs de reposició o 
hagi transcorregut el termini d'interposició sense que aquest s'hagi produït. 
 
Article 38. Garanties 
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la 
següent quantia: 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal 
(quota inicialment liquidada) més els interessos de demora. 
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b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma de la quota inicial 
més un 25 per cent de la mateixa. 
 
2. La garantia podrà consistir en qualsevol dels mitjans següents: 
 
a) Diner efectiu, el qual podrà dipositar a la Caixa General de Dipòsits o en la 
Tresoreria de l'Ajuntament. 
 
b) Aval prestat per entitat bancària o creditícia qualificada. 
 
Capítol VI. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS 
 
Article 39. Iniciació 
 
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui 
haurà de fonamentar el seu dret i acompanyar el comprovant d'haver satisfet el 
deute. 
 
2. No obstant el que disposa el punt anterior, podrà acordar d'ofici la devolució en 
els supòsits següents: 
 
a) Quan després d'haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada 
per qualsevol dels motius i procediments regulats en el capítol anterior. 
b) Quan s'hagi produït indubtable duplicitat de pagament. 
 
Article 40.Tramitació de l'expedient 
 
1. Quan el dret a la devolució neix com a conseqüència de la resolució d'un recurs, 
o de l'anul·lació o revisió d'actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement 
d'aquell dret correspon al mateix òrgan que ha aprovat l'acte administratiu que ho 
origina. 
  
2. L'expedient administratiu de devolució d'ingressos indeguts es tramitarà pel 
Servei de Gestió Tributària, excepte en els supòsits de duplicitat de pagament, en 
què correspondrà aquesta tramitació a la Tresoreria. 
 
3. La Intervenció fiscalitzarà l'expedient, verificant especialment que amb anterioritat 
no s'havia operat devolució de la quantitat que se sol·licita. 
 
El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat per 
l'interessat. 
 
4. Per a la determinació de les quanties que s'han de retornar o reintegrar a 
l'interessat, es tindrà en compte el que preveuen els articles següents. 
 
Article 41. Reemborsament per ingressos indeguts 
 
1. Quan s'ha de reemborsar a l'interessat una quantitat per retornar el pagament 
que va fer per un concepte degut, no s'abonaran interessos de demora. 
Indicativament, s'assenyalen els casos següents: 
 
a) Devolucions parcials de la quota satisfeta per Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, en el supòsit de baixa del vehicle, quan procedeix el prorrateig de la 
quota. 
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b) Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, 
quan s'hagi ingressat la quota. 
 
Article 42. Reintegrament del cost de les garanties  
  
1. L'Ajuntament de reemborsar, prèvia acreditació del seu import, el cost de les 
garanties aportades per suspendre l'execució d'un acte o per ajornar o fraccionar el 
pagament d'unes deute si l'acte o deute és declarat improcedent per sentència o 
resolució administrativa signatura. Quan l'acte o el deute es declari parcialment 
improcedent, el reemborsament arriba a la part corresponent del cost de les 
garanties. 
 
Article 43. Procediment per al reintegrament del co st de les garanties. 
  
1. Els expedients de devolució del cost de les garanties dipositades per suspendre 
un procediment mentre es troba pendent de resolució un recurs, en via 
administrativa o judicial, s'iniciaran a instància de l'interessat. 
  
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè pugui resoldre 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, si escau, la devolució 
que correspongui, seran les següents: 
  
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 
d'identificació fiscal i domicili de l'interessat. 
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o 
parcialment l'acte administratiu impugnat l'execució es va suspendre, així com 
certificació acreditativa de la fermesa d'aquella. 
c) L'import al qual va ascendir el cost de les garanties la devolució se sol·licita, 
adjuntant com documents acreditatius en el supòsit d'avals atorgats per entitats de 
dipòsit o societats de garantia recíproca, certificació de l'entitat avalista de les 
comissions efectivament percebudes per formalització i manteniment de l'aval. 
 
3. Si l'escrit d'iniciació no reunís les dades esmentades o no adjuntés la 
documentació precisa, es requerirà l'interessat per a la seva esmena en un termini 
de deu dies. 
 
4. Quan la proposta de resolució estableixi una quantia diferent a la sol·licitada per 
l'interessat, se li haurà de concedir audiència. 
 
5. Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els beneficiaris no són deutors 
de la Hisenda municipal per deutes en període executiu es dictarà el corresponent 
acord administratiu, per Resolució de l'Alcaldia, d'acord amb la proposta formulada 
pel servei competent, en raó a la matèria objecte del recurs. 
 
Si es comprova l'existència de deutes en període executiu del titular del dret de 
devolució, es procedirà a la compensació oficial o l'embargament del dret a la 
devolució reconegut al contribuent. 
 
6. Mentre no es desplegui per reglament el que preveu l'article 34.c de la Llei 
general tributària, el dret a la devolució dels costos d'aquestes garanties 
comprendrà els següents: 
 
- Despeses derivades de la intervenció de fedatari públic 
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- Despeses registrals 
- Impostos derivats directament de la constitució de la garantia i, si s'escau, de la 
cancel·lació 
- Despeses derivades de la taxació o valoració dels béns oferts en garantia 
 
El contribuent haurà d'acreditar, en tot cas, la realització efectiva del pagament de 
les despeses esmentades. 
 
Subsecció II - DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS 
 
Capítol I. PREUS PÚBLICS 
 
Article 44. Fixació de preus públics 
 
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats 
de competència local, sempre que concorrin les dues condicions següents: 
 
a) La recepció del servei és voluntària per a l'interessat, perquè no resulta 
imprescindible per a la seva vida privada o social. 
 
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi 
de l'Ajuntament que exigeix el preu. 
 
2. L'establiment i fixació dels preus públics municipals s'efectuarà pel Ple de 
l'Ajuntament en els termes i l'empara del que estableix l'article 47 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004. 
 
3. La modificació de les ordenances que regulin els preus públics s'aprovaran 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local. 
 
4.- En tot cas, tant per a l'establiment i fixació, com per a la modificació, es requerirà 
el dictamen previ de la Comissió Especial de Comptes i Informativa d'Hisenda. 
 
5. De conformitat amb l'article 49-b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de 
règim local, tant l'establiment, com la modificació de les ordenances requeriran 
l'aprovació inicial, informació pública i audiència als interessats per termini de 30 
dies 
 
Les reclamacions i suggeriments que es presentessin s'han de resoldre dins el 
termini d'informació pública i aprovar-se per l'òrgan corresponent. 
  
En el cas que no s'hagués presentat reclamació o suggeriment, s'entendran 
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional. 
 
6. Els acords d'establiment dels preus públics contindran únicament el servei o 
activitat a què es refereixin. Els acords que, a més d'establir, fixin els preus públics, 
han de contenir com a mínim, a més de la referència al servei, activitat, els supòsits 
de fet dels que derivi l'obligació de pagar, així com les contraprestacions 
pecuniàries exigibles per cada acte o fet singularitzat. 
En ambdós casos han de contenir aquells aspectes singulars que es considerin 
necessaris. 
 
7. La referència als acords d'establiment, modificació i fixació dels preus públics, 
així com el text íntegre en què es continguen les contraprestacions pecuniàries 
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exigibles i els aspectes singulars introduïts, un cop aprovats, s'han de publicar en el 
tauler d'edictes de l'Ens Local i entraran en vigor i produiran efectes amb la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província tal com disposa l'article 59.6 a) de la 
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu Comú. 
 
Article 45. De venciment periòdic 
 
1. Els preus públics de venciment periòdic es gestionaran a partir de la matrícula de 
contribuents, formada en base a les dades declarades pels mateixos en el moment 
de sol·licitar la prestació de serveis, o realització d'activitats que els afecten o 
interessen. 
 
2. Les modificacions en les quotes que responguin a variació de les tarifes 
contingudes en la respectiva ordenança no necessitaran notificació individualitzada. 
 
 
SECCIÓ V. RECAPTACIÓ 
 
Subsecció I. ORGANITZACIÓ 
 
Article 46. Sistema de recaptació 
 
1. La recaptació de tributs i d'altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà 
en període voluntari a través de les entitats col·laboradores que es ressenyaran en 
el document remès al domicili del subjecte passiu; document que serà apte i 
suficient per permetre l'ingrés en entitats col·laboradores. 
 
2. En el cas de tributs i preus públics periòdics, la notificació, que podrà ser 
utilitzada com a document de pagament, es remetrà per correu ordinari, sense 
justificant de recepció, atès que no és preceptiu el poder acreditar la recepció pel 
subjecte passiu. 
 
Si no es reben aquests documents, el contribuent pot acudir a l'oficina de 
Recaptació, on s'expedirà el corresponent duplicat. 
 
3. El pagament dels deutes en període executiu podrà realitzar-se en entitat 
col·laboradora en les condicions i terminis determinats en el document que es remet 
al domicili del deutor. 
 
Article 47. Domiciliació bancària 
  
1. Es potenciarà la domiciliació bancària, impulsant la campanya que divulgui els 
seus avantatges. 
 
2. Perquè les domiciliacions tinguin efectes oportuns (altes, baixes o canvis) 
s'hauran de tramitar com a mínim en un termini no inferior a dos mesos, abans de 
l'inici del període de recaptació voluntària. 
Les domiciliacions s'efectuaran per rebuts, els quals podran agrupar més d'un fet 
impositiu. 
 
3. En els supòsits de rebuts domiciliats, no es remetrà al domicili del contribuent el 
document de pagament; alternativament, les dades del deute s'incorporaran en el 
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suport que origini el corresponent càrrec bancari, i l'entitat financera expedir i 
remetre el comprovant de càrrec en compte. 
 
4. El pagament podrà domiciliar en un compte que no sigui de titularitat de l'obligat, 
sempre que el titular del dit compte autoritzi la domiciliació. Per a això hauran 
d'omplir la sol·licitud de domiciliació, o mandat, tant el subjecte passiu, com el titular 
del compte. 
 
Article 48. Entitats col·laboradores 
 
1. Són col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit autoritzades per a 
exercir aquesta col·laboració, les quals en cap cas tindran el caràcter d'òrgans de la 
recaptació municipal. 
 
2. L'autorització de noves entitats col·laboradores haurà de ser aprovada per la 
Junta de Govern Local. 
 
3. A aquests efectes, el tresorer formularà la seva proposta, havent valorat 
prèviament l'efectivitat de la col·laboració de l'entitat bancària. 
 
4. Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores de la recaptació 
són les següents: 
 
a) Recepció i custòdia de fons, lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà 
de pagament dels crèdits municipals, sempre que s'aporti el document expedit per 
l'Ajuntament i el pagament tingui lloc en les dates reglamentades. 
b) Les entitats bancàries situaran en comptes restringits de les que sigui titular 
l'Ajuntament els fons procedents de la recaptació. 
a) Gravació puntual de les dades que permetin identificar el crèdit tributari satisfet i 
la data de pagament. 
b) Transferència dels fons recaptats i del fitxer informàtic que contingui les dades 
dels valors recaptats, en les dates establertes en els convenis signats, en 
desenvolupament de les normes reguladores de la col·laboració per part de les 
entitats de dipòsit. 
 
5. De conformitat amb el que preveu el Reglament general de recaptació, la 
col·laboració per part de les entitats de dipòsit serà gratuïta. 
 
6. Les entitats col·laboradores de la recaptació, hauran d'ajustar estrictament les 
seves actuacions a les directrius contingudes en l'acord d'autorització, en el qual 
necessàriament haurà de contemplar l'exigència de responsabilitat per al supòsit 
d'incompliment d'aquestes normes. 
 
 
Subsecció II. GESTIÓ RECAPTATÒRIA 
 
Capítol I. Normes comuns 
  
Article 49. Àmbit d'aplicació 
 
1. L'Administració municipal, per a la realització dels ingressos de Dret públic que 
ha de percebre, ostenta les prerrogatives establertes en les lleis generals 
pressupostària, tributària i normativa concordant. 
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2. Sent així, les facultats i actuacions de l'Ajuntament assoleixen i s'estenen a la 
gestió de tributs i d'altres recursos de dret públic, es poden entendre aplicables a 
tots ells les referències reglamentàries a la categoria de tributs. 
 
Article 50. Obligats al pagament 
 
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals: a) els 
subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts; b) els retenidors ic) 
els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, 
estaran obligats al pagament: 
a) els responsables solidaris 
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, 
aquest podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells. 
 
4. Els successors "mortis causa" dels obligats al pagament dels deutes enumerats 
en els punts anteriors, es subrogaran en la posició de l'obligat a qui succeeixin, 
responent de les obligacions pendents dels seus causants amb les limitacions que 
resultin de la legislació civil per a l'adquisició d'herència. No obstant això, a la mort 
del subjecte infractor no es transmeten les sancions pecuniàries imposades a 
aquest. 
 
Article 51. Domicili 
 
1. Llevat que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili 
fiscal, als efectes de gestionar un determinat recurs, a efectes recaptatoris, el 
domicili serà: 
 
a) Per a les persones naturals, el de la seva residència habitual. 
b) Per a les persones jurídiques, el del seu domicili social. 
 
2. El contribuent pot designar un altre domicili propi o del seu representant, per tal 
de rebre-hi les notificacions administratives. 
 
3. En tot cas els subjectes passius dels tributs municipals estan obligats a declarar 
les variacions en el seu domicili i també posar de manifest les incorreccions que 
poguessin observar en les comunicacions dirigides des de l'Ajuntament. 
 
4. Quan l'Ajuntament conegui que el domicili declarat pel subjecte passiu davant 
l'Administració Tributària Estatal és diferent del que obra en la seva base de dades 
podrà rectificar aquest últim, incorporant-lo com a element de gestió associat a cada 
contribuent i constituirà l'adreça a la qual remetre totes les notificacions derivades 
de la gestió recaptatòria. 
 
5. El domicili declarat pel subjecte passiu, o rectificat per l'Ajuntament en base a les 
seves fonts d'informació, s'incorporarà com a element de gestió associat a cada 
contribuent i constituirà l'adreça a la qual remetre totes les notificacions derivades 
de la gestió recaptatòria. 
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6. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos cada 
any natural estan obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol. 
 
Article 52. Legitimació per efectuar i rebre el pag ament 
 
1. El pagament pot realitzar-se per qualsevol dels obligats i també per terceres 
persones amb plens efectes extintius del deute. 
 
2. El tercer que ha pagat el deute no podrà sol·licitar de l'Administració la devolució 
de l'ingrés i tampoc exercir altres drets de l'obligat, sense perjudici de les accions 
que en via civil puguin correspondre. 
 
3. El pagament del deute s'haurà de realitzar en les entitats designades com a 
col·laboradores, la relació consta en els documents - notificació remesos al 
contribuent. 
 
Article 53. Deure de col·laboració amb l'Administra ció 
 
1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a 
l'Administració Tributària les dades i antecedents necessaris per a la cobrança de 
les quantitats que com a ingressos de dret públic aquella hagi de percebre. 
 
2. En particular les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en 
comptes, valors i altres béns de deutors a l'Administració municipal en període 
executiu, estan obligades a informar als òrgans de recaptació ia complir els 
requeriments que, en exercici de les funcions legals, s'efectuïn. 
 
3. Tot obligat al pagament d'un deute haurà de manifestar, quan se'l requereixi, 
béns i drets del seu patrimoni en quantia suficient per cobrir l'import del deute. 
 
4. L'incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix 
aquest article, podrà originar la imposició de sancions. 
 
 
CAPÍTOL II. RESPONSABLES I GARANTIES DEL CRÈDIT 
 
Article 54. Responsables solidaris 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi 
transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi 
satisfet el deute, sense perjudici de la seva responsabilitat, es podrà reclamar dels 
responsables solidaris el pagament de la mateixa. 
 
2. Al responsable se li exigirà l'import de la quota inicialment liquidada, incrementat 
en els interessos de demora. Si aquest deute no es satisfà en el període de 
pagament voluntari que es concedirà s'exigirà al responsable el recàrrec de 
constrenyiment aplicat sobre el deute inicial. 
 
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 
siguin causants o col·laborin en la realització d'una infracció tributària. 
 
4. En particular, han de respondre solidàriament del deute fins a l'import del valor 
dels béns o drets que s'haguessin pogut embargar, les següents persones: 
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a) Els causants o que col·laborin en l'ocultació de béns o drets amb la finalitat 
d'impedir la seva trava. 
b) Els que per culpa, o negligència, incompleixin les ordres d'embargament. 
c) Els que, coneixent l'embargament, col·laborin o consentin el seu aixecament. 
 
Article 55. Procediment per a exigir la responsabil itat solidària 
 
1. Transcorregut el període voluntari de pagament, el tresorer proposarà a l'alcalde 
que dicti l'acte de derivació de responsabilitat solidària. 
 
2. Des Recaptació es requerirà al responsable, oa qualsevol d'ells, si són diversos, 
perquè efectuï el pagament, alhora que se li donarà audiència, amb caràcter previ a 
la derivació de responsabilitat, per termini de quinze dies, en el qual els interessats 
podran al·legar i presentar els documents que estimin pertinents. 
Vistes les al·legacions si s'escau presentades i, si no ha estat satisfet el deute, es 
dictarà acte de derivació de responsabilitat amb expressió de: 
a) Els elements essencials de la liquidació i del títol executiu. 
b) Text íntegre de l'acord de declaració de responsabilitat. 
c) Mitjans d'impugnació que poden ser exercits pels responsables, contra la 
liquidació, o l'extensió de responsabilitat, amb indicació de terminis i òrgans davant 
els quals hi haurà n d'interposar. 
d) Lloc, termini i forma en què s'hagi de satisfer el deute, que seran els establerts 
per als ingressos en període executiu. 
e) Advertiment que, transcorregut el període voluntari que es concedeix, si el 
responsable no efectua l'ingrés, la responsabilitat s'estendrà automàticament al 
recàrrec. 
  
3. Les accions dirigides contra un deutor principal o un responsable solidari no 
impediran altres accions posteriors contra els altres obligats al pagament, mentre no 
es cobri el deute per complet. 
 
Article 56. Responsables subsidiaris 
 
1. Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament quan els deutors 
principals i responsables solidaris hagin estat declarats fallits i s'hagi dictat acte 
administratiu de derivació de responsabilitat, sense perjudici de les mesures 
cautelars que abans d'aquesta declaració puguin adoptar-se. 
 
2. La responsabilitat subsidiària, llevat que una norma especial disposi una altra 
cosa, s'estén al deute tributari inicialment liquidat i notificat al deutor principal en 
període voluntari. 
 
3. Amb caràcter previ a la derivació de responsabilitat, es donarà audiència a 
l'interessat en la forma que regula el punt 2 de l'article anterior. 
 
4. L'acte administratiu de derivació serà dictat per l'alcalde i notificat en la forma 
establerta en l'article anterior. 
 
5. La responsabilitat amb caràcter general serà subsidiària, excepte quan una llei 
estableixi la solidaritat. 
 
Article 57. Concurrència de titularitat 
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1. Quan dos o més titulars realitzen un mateix fet imposable, estan solidàriament 
obligats davant la Hisenda Municipal, en els termes que estableix l'article 35.6 de la 
Llei general tributària. 
 
2. En virtut del que preveu el punt anterior, es podrà exigir la totalitat del deute 
tributari a qualsevol dels codeutors. 
 
3. L'Ajuntament notificarà els deutes a tots els cotitulars, sempre que tingui 
coneixement de la seva identitat. No obstant, quan la notificació no pugui ser 
completa, per raons alienes a l'Ajuntament, això no impedeix l'aplicació de la 
solidaritat prevista en el punt 2 d'aquest article. 
 
Article 58. Comunitats de béns 
 
1. En els tributs municipals, quan així ho prevegi la Llei d'Hisendes Locals, tindran 
la condició de subjectes passius les herències jacents, comunitats de béns i altres 
entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un 
patrimoni separat, susceptibles de imposició. 
 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix el punt anterior 
respondran solidàriament i en proporció a les seves respectives participacions de 
les obligacions tributàries d'aquestes Entitats. 
 
Article 59. Afecció de béns 
  
1. En els supòsits en què es transmeti la propietat, o la titularitat d'un dret real 
d'usdefruit, o de superfície, o d'una concessió administrativa, els béns immobles 
objecte d'aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat dels deutes i 
recàrrecs pendents per Impost sobre béns immobles. 
  
2. L'import del deute a què s'estén la responsabilitat arriba als conceptes de 
- Quota de l'Impost sobre béns immobles 
- Recàrrecs exigibles, a favor d'altres ens públics 
 
3. El deute exigible, integrada pels conceptes referits en el punt anterior és la 
meritada amb anterioritat a la data de transmissió, sempre que no estigui prescrita. 
 
4. La declaració afecció dels béns i consegüent derivació de responsabilitat a 
l'adquirent, serà aprovada per l'Alcalde, prèvia audiència a l'interessat, per terme de 
quinze dies. 
 
5. La resolució declarativa de l'afecció serà notificada al propietari, comunicant-li els 
terminis per efectuar el pagament.  
 
 
CAPÍTOL III. RECAUDACION VOLUNTÀRIA 
 
Article 60. Períodes de recaptació 
 
1. El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i 
notificació col·lectiva, tant per tributs com per preus públics seran els determinats 
per l'Ajuntament, en els corresponents anuncis de cobrança, publicats en el Butlletí 
Oficial de la Província i exposats al tauler d'anuncis municipal. En cap cas el termini 
per pagar aquests crèdits serà inferior a dos mesos naturals. 
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2. El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions d'ingrés 
directe serà el que consti en el document-notificació dirigit al subjecte passiu, sense 
que pugui ser inferior al període establert en l'article 62 de la Llei general tributària i 
que és el següent: 
 
a) Per als deutes notificats entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la 
notificació fins al dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior. 
 
b) Per als deutes notificats entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de 
notificació fins al dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
3. Les quotes corresponents a declaracions necessàries perquè l'Ajuntament pugui 
practicar la liquidació, o autoliquidacions, presentades fora de termini sense 
requeriment previ, s'incrementaran amb els següents recàrrecs: 
 
Declaració després de període voluntari Recàrrecs 
 
En el termini de 3 mesos recàrrec 5% 
Entre 3 i 6 mesos recàrrec 10% 
Entre 6 i 12 mesos recàrrec 15% 
Després de 12 mesos recàrrec 20% 
 
En les autoliquidacions presentades després de 12 mesos, a més del recàrrec 
anterior, s'exigiran els interessos de demora. 
 
4. En els supòsits d'autoliquidació, quan els obligats tributaris no efectuïn l'ingrés al 
temps de la presentació de l'autoliquidació extemporània, a més dels recàrrecs 
previstos en el punt 3, s'exigirà el recàrrec de constrenyiment. 
 
5. Els deutes per conceptes diferents als regulats en els punts anteriors, hauran de 
pagar-se en els terminis que determinin les normes d'acord amb les quals aquests 
deutes s'exigeixin. En cas de no determinació de terminis, s'aplicarà el que disposa 
aquest article. 
 
6. Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s'exigiran en via de 
constrenyiment, i es computaran, si és el cas, com a pagaments a compte les 
quantitats satisfetes fora de termini. 
 
7. Perquè el deute en període voluntari quedi extingit, s'ha de pagar en la seva 
totalitat. 
 
 
CAPÍTOL IV. RECAUDACION EXECUTIVA 
 
Article 61. Inici període executiu 
 
1. El període executiu s'inicia per a les liquidacions, prèviament notificades no 
ingressades al seu venciment, el dia següent al venciment del termini d'ingrés en 
període voluntari. 
El període executiu per als deutes de venciment periòdic, comença el dia següent a 
la finalització del termini establert per al seu ingrés en període voluntari. 
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2. L'inici del període executiu contra els deutes a la Hisenda Municipal determinarà 
la meritació dels recàrrecs: 
 
- recàrrec Executiu: del 5 per 100 quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat 
en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment, no 
exigint els interessos de demora meritats des de l'inici del període executiu. 
- recàrrec De constrenyiment reduït: del 10 per 100 quan es satisfaci la totalitat del 
deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del 
termini legalment establert. 
- recàrrec De constrenyiment ordinari: del 20 per 100 i serà aplicable quan no 
concorrin les circumstàncies a què es refereixen els apartats aib d'aquest article. El 
recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora 
que es meriten des de l'inici del període executiu de pagament. 
 
3. Quan els obligats tributaris no efectuïn l'ingrés al temps de presentar 
l'autoliquidació, es merita els recàrrecs del període executiu a la finalització del 
termini reglamentàriament determinat per a l'ingrés. En cas d'autoliquidacions 
extemporànies, presentades sense realitzar l'ingrés, els recàrrecs del període 
executiu es meriten a la presentació de les mateixes. 
 
El recàrrec de constrenyiment és compatible amb els recàrrecs per declaració 
extemporània. 
 
4. El procediment de constrenyiment tindrà caràcter exclusivament administratiu i se 
substanciarà en la manera que regula la normativa vigent sobre Recaptació, 
constituint els articles següents manifestació de molt singulars punts en què pot 
incidir la capacitat autoorganitzativa de l'Ajuntament. 
 
Article 62. Terminis d'ingrés 
 
1. Els deutes constrets es pagaran en els terminis següents: 
 
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 d'aquest mes o 
immediat hàbil posterior. 
 
b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia 5 del mes 
següent o immediat hàbil posterior. 
 
2. Quan els deutes es paguin en aquests terminis, no es liquidarà interès de 
demora. 
 
3. Una vegada transcorreguts els terminis del punt 1, el Tresorer dictarà providència 
d'embargament. 
 
Si existissin diversos deutes d'un mateix deutor s'acumularan i en el supòsit de 
realitzar-se un pagament que no cobreixi la totalitat d'aquelles, s'aplicarà als deutes 
més antics, determinant l'antiguitat en funció de la data de venciment del període 
voluntari. 
 
Article 63. Inici procediment de constrenyiment 
 
1. El procediment de constrenyiment s'inicia mitjançant provisió de constrenyiment, 
expedida pel tresorer municipal. 
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2. La provisió de constrenyiment constitueix el títol executiu, que té la mateixa força 
executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets dels 
obligats al pagament. 
 
3. La providència de constrenyiment podrà ser impugnada pels següents motius: 
 
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. 
b) Sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i 
altres causes de suspensió del procediment de recaptació. 
c) Falta de notificació de la liquidació. 
d) Anul·lació de la liquidació 
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la 
identificació del deutor o deute constret. 
 
4. Quan la impugnació, raonablement fundada es refereixi a l'existència de causa 
de nul·litat en la liquidació, s'ordenarà la paralització d'actuacions. Si es verifica que 
efectivament es dóna aquella causa, s'instarà el corresponent acord administratiu 
d'anul·lació de la liquidació i s'estimarà el recurs contra la provisió de 
constrenyiment. 
 
 
Capítol V ajornaments i fraccionaments 
 
Article 64. Principis generals. 
 
1. Les normes sobre ajornament i fraccionament de pagament previstes en el 
Reglament general de recaptació seran aplicables en allò que no estigui regulat en 
la present norma. 
 
2. Com a regla general, no es concedirà ajornament dels deutes l'import sigui 
inferior a 200 euros 
 
Article 65. Terminis dels ajornaments i fraccioname nts 
 
1. Amb caràcter general, els terminis els venciments hauran de coincidir amb els 
dies 5 o 20 de cada mes, es regiran d'acord amb els següents barems, segons 
l'import total del deute a la data de la sol·licitud: 
 
2. La durada màxima dels ajornaments i fraccionaments estarà en funció de l'import 
del deute, segons l'escala següent: 
 
Fins a 200 euros no fraccionable 
De 200'01 a 600 euros fins a 6 mesos 
De 600'01 a 1.000 euros fins a 12 mesos 
Més de 1.000'01 euros fins a 24 mesos 
 
Article 66. Resolució dels ajornaments i fraccionam ents 
 
1. Els fraccionaments que s'ajustin als terminis i quanties regulats en l'article 
anterior seran concedits en el moment de la seva petició directament pel servei de 
recaptació sense necessitat de presentar sol·licitud formal. Únicament hauran de 
sol·licitar-se per escrit mitjançant instància que superen la quantitat de 6.000 €. 
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2. Per sol·licitar un fraccionament inferior a 6.000 € haurà de dirigir-se el titular del 
deute al Servei de Recaptació i sol·licitar els documents de pagament. Aquests 
documents s'expediran, com a màxim, amb les quanties i terminis estipulats en 
l'article anterior. 
 
3. Per sol·licitar fraccionaments superiors a 6.000 € hauran de presentar instància a 
l'Oficina Integrada d'Atenció al Ciutadà i aportar aval bancari segons es detalla a 
l'article 68 d'aquesta Ordenança i havent d'acreditar la impossibilitat de satisfer el 
deute en els terminis del seu venciment. Aquesta acreditació es durà a efecte, 
aportant l'última declaració de renda presentada davant l'Agència Tributària, en el 
cas de persones físiques, o Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys, en el 
cas de persones jurídiques. 
 
4. Per sol·licitar un ajornament, sense distinció de l'import, hauran de presentar una 
instància a l'Oficina Integrada d'Atenció al Ciutadà i aportar aval bancari segons es 
detalla a l'article 68 d'aquesta Ordenança, i en el cas que superi la quantitat de 
6.000 € hauran acreditar la impossibilitat de satisfer el deute en els terminis del seu 
venciment. Aquesta acreditació es durà a efecte, aportant l'última declaració de 
renda presentada davant l'Agència Tributària, en el cas de persones físiques, o 
Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys, en el cas de persones jurídiques.  
  
Article 67. Interessos per ajornament i fraccioname nts 
 
1. Les quantitats el pagament de les quals s'ajorni, exclòs, si s'escau, el recàrrec de 
constrenyiment, reportarà l'interès de demora a què es refereix Llei general 
tributària. 
 
2. En cas d'ajornament o fraccionament, es computaran els interessos acreditats 
per cada fracció des del venciment del període voluntari fins al venciment del 
termini concedit, havent de satisfer juntament amb aquesta fracció. En cas que el 
fraccionament o ajornament superi l'exercici econòmic en curs i es desconegui el 
tipus a aplicar en l'exercici següent s'aplicarà el vigent. 
 
Article 68. Garanties per ajornaments i fraccioname nts 
 
1. El sol·licitant haurà d'aportar garantia suficient, quan l'import total del deute 
ajornat sigui superior a 6.000 euros. 
  
2. Únicament s'acceptarà Aval solidari d'entitats de dipòsit que cobreixi l'import del 
deute i els interessos de demora que origini l'ajornament més un 25 per 100 de la 
suma d'ambdues partides. L'aval no tindrà data de caducitat i únicament es 
cancel·larà liquidat el deute que garantís i per Resolució d'Alcaldia. 
 
 
Capítol VI. PLA PERSONALITZAT DE PAGAMENTS. 
 
Article 69. Objecte. 
  
1. El present Pla Personalitzat de Pagaments té per objecte facilitar el compliment 
de les obligacions de pagament dels ingressos de dret públic de venciment periòdic 
que a continuació es relacionen: 
            - Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Rústica. 
            - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
            - Impost sobre Activitats Econòmiques. 
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       - Taxa per Entrada i Sortida de Vehicles a través de les Voreres. 
            - Taxa per la prestació del Servei de Recollida Domiciliària d'Escombraries. 
 
2. El Pla Personalitzat de Pagaments es gestionarà per un sistema de compte 
corrent tributari a sol·licitud dels interessats mitjançant el formulari que es posarà a 
disposició per emplenar i presentació física en el registre d'entrada de l'Ajuntament 
o bé mitjançant la presentació electrònica a la pròpia Web de l'Ajuntament. 
 
3. L'aplicació d'aquest sistema de compte corrent és incompatible, durant el període 
de durada del compte, amb les restants formes de pagament o compensació de 
tributs previstes en la legislació vigent, per això, en sol·licitar l'alta en el sistema de 
compte corrent es procedirà a deixar sense efecte, si s'escau, la domiciliació dels 
tributs inclosos en aquest sistema que el contribuent hagi cursat amb anterioritat, 
amb efectes del moment en què s'iniciï l'aplicació d'aquest sistema. 
 
Article 70. Obligats tributaris que poden acollir-s e al sistema de compte 
corrent en matèria tributària. 
 
1. Es poden acollir al sistema de compte corrent en matèria tributària els obligats 
tributaris que reuneixin els següents requisits: 
a) Que siguin titulars d'algun objecte tributari que s'indica en l'article 69, i així 
consten en els padrons tributaris de l'exercici immediat anterior al de la sol·licitud. 
b) Que l'obligat tributari que opti per aquest sistema de pagaments, ho faci respecte 
de tots els objectes tributaris dels indicats en l'article 69 que figuri com a titular en 
els censos municipals. 
c) Que el total de la quota anual per tots els conceptes a satisfer per aquest 
sistemade pagament, sigui com a mínim de 300 euros. 
d) Que no tinguin amb l'Ajuntament de Catarroja deutes en període executiu de 
pagament.  
  
Article 71. Sol·licitud d'obertura. 
 
1. El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'obligat al pagament, emplenant 
el model subministrat a tal efecte per l'Ajuntament de Catarroja, que contindrà 
necessàriament els següents elements: 
 
a) Identificació completa de l'obligat al pagament, incloent telèfon de contacte i 
adreça de correu electrònic, si en té. 
b) Nombre de compte corrent bancari al qual carregar les mensualitats. 
 
Article 72. Termini i lloc de presentació. 
 
1. La sol·licitud d'inclusió en el sistema de compte corrent en matèria tributària s'ha 
de formular durant el mes de gener de l'any en què hagi de tenir efectes. 
 
2. La sol·licitud es presentarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o per mitjans 
telemàtics a la web de l'Ajuntament de Catarroja, per a aquells contribuents que 
disposessin prèviament de signatura electrònica. 
 
Article 73. Autorització d'obertura. 
 
 Rebuda la sol·licitud s'entendrà concedida sense necessitat de notificació de 
resolució expressa. No obstant això, si a la vista de la documentació aportada es 
considerés que no es compleix algun dels requisits per accedir a la inclusió, es 



Camí Reial, 22 • 46470 Catarroja (València)  • Telf.: 96 126 13 01 • Fax: 96 127 08 45  
CIF P-4609600-D 

ajuntament@catarroja.es 
www.catarroja.es 

 

requerirà a l'obligat tributari perquè en un termini de 15 dies naturals, comptats a 
partir del dia següent de la notificació del requeriment, procedeixi a l'esmena. En 
cas de no atendre el requeriment o solucionar totalment les deficiències observades 
en el termini indicat, s'entendrà que l'interessat renuncia a la seva sol·licitud i es 
procedirà a l'arxiu de la mateixa. 
S'entendrà denegada per silenci administratiu l'autorització del compte, si 
l'Administració no estigués girant a l'interessat les fraccions mensuals. 
  
Article 74. Determinació del saldo i exigibilitat. 
 
1. Liquidació provisional: El Servei de Recaptació Municipal calcularà l'import 
provisional, incloent en el compte corrent de l'interessat tots els tributs indicats a 
l'article 69 de la present Ordenança en els que figuri com a titular en la data en què 
s'efectuï el càlcul segons els valors tributaris emesos en l'exercici anterior, als quals 
es podran aplicar els increments de tarifa previstos per a l'exercici. 
 
2. Contingut de la liquidació provisional: contindrà almenys les dades següents: 
a) Import total, provisional, que es va a girar a l'interessat. 
b) Import de cada mensualitat. 
c) Nombre de compte en què es realitzarà el càrrec. 
 
3. Aplicació dels cobraments: Els cobraments mensuals tindran la consideració de 
lliuraments a compte, que seran aplicats per quantitats íntegres als seus 
corresponents valors un cop es vagin aprovant els padrons tributaris que integrin el 
presenta Pla Personalitzat de Pagaments. 
 
4. Regularització del compte: A la mensualitat corresponent al mes de novembre es 
produirà la regularització de l'import pendent de pagament per diferència entre la 
quantitat ja pagada i l'import real liquidat durant l'exercici de referència. 
Si les quotes mensuals satisfetes fins a aquest moment fossin superiors a la quota 
definitiva, s'iniciarà d'ofici un procediment de devolució d'ingressos per l'excés 
satisfet formulant-se la corresponent transferència al compte designat en el present 
Pla. 
 
 5. Esmena d'errors o omissions: a la liquidació provisional i / o en la definitiva en el 
cas que l'interessat detectés algun error o omissió haurà de presentar la 
corresponent reclamació, a efectes que pel servei de recaptació es procedeixi a 
esmenar- . 
 
6. Vigència del compte: El compte tindrà una vigència indefinida, reaperturándose 
automàticament en l'exercici següent, llevat que es procedeixi a la seva cancel·lació 
pels motius indicats a l'article 77 de la present Ordenança. 
 
Article 75. Nombre i import de les mensualitats. 
 
1. El pagament del total de la quota es dividirà en deu mensualitats, que es giraran 
mitjançant domiciliació bancària els dies 20 o següent hàbil dels mesos de febrer a 
novembre, ambdós inclosos, de manera que el total del deute es satisfaci en el 
mateix exercici de la seva meritació. 
 
2. L'import de cada mensualitat serà el resultant de dividir la quota total entre el 
nombre de mensualitats. 
 
Article 76.- Interessos. 
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El pagament fraccionat per mitjà de compte corrent no meritarà interessos a cap de 
les parts. 
 
Article 77. Cancel·lació del compte. 
 
El compte obert podrà cancel·lar-se en qualsevol moment a instància del titular o 
els seus successors, o d'ofici, per l'Ajuntament de Catarroja. 
 
1. A instància del titular: La comunicació de renúncia al sistema de compte corrent 
en matèria tributària es podrà formular en qualsevol moment pel contribuent que 
figurés inclòs en aquest sistema, i produirà efectes la renúncia a partir del mes 
següent a aquell en el qual es comuniqui, sense perjudici de la liquidació del saldo 
del període en curs. 
Haurà d'instar per escrit, sense que sigui necessari acreditar cap causa, i haurà de 
ser necessàriament acceptada per l'Ajuntament. 
S'entendrà que l'interessat renuncia al seu compte corrent tributari, si l'Ajuntament, 
per qualsevol circumstància no estigués girant les fraccions mensuals, i el titular del 
compte no ho posés en coneixement d'aquesta Administració. 
 
2. D'ofici: Seran causa de cancel·lació automàtica del present sistema de 
pagament: 
 
a) L'impagament de qualsevol quota mensual, per causes imputables a l'interessat. 
b) Tenir deutes en període executiu per altres conceptes no inclosos en el compte 
corrent tributari. 
 
3. Efectes de la cancel·lació o revocació: un cop produïda, tindrà els següents 
efectes: 
 
El titular del compte tributària cancel·lada haurà d'abonar els seus tributs en els 
terminis fixats a tal efecte al calendari fiscal municipal. 
Les mensualitats satisfetes es consideraran ingressos a compte dels tributs que 
correspongui, aplicant-se en la seva totalitat, al pagament dels rebuts inclosos fins 
llavors en el compte, per ordre d'antiguitat en la seva emissió. 
Si la cancel·lació del compte es produís abans de l'aprovació dels padrons fiscals, 
el saldo es deixarà en el compte corrent tributari i s'aplicarà un cop s'aprovi el 
padró. 
Si produïda la cancel·lació no poguessin aplicar-se les quantitats satisfetes al 
pagament de la totalitat d'un rebut, i en el moment de la sol·licitud de cancel·lació ja 
hagués 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. 
Un cop cancel·lada el compte corrent tributari no podrà tornar a sol·licitar l'obertura 
d'una nova 
 
 
CAPÍTOL VIII. PRESCRIPCIÓ I COMPENSACIÓ 
 
 
Article 78. Prescripció 
 
1. El termini per a exigir el pagament dels deutes tributaris prescriu als quatre anys, 
comptats des de la data de finalització del termini de pagament voluntari. 
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2. El termini per a determinar els deutes tributaris prescriu als quatre anys, comptats 
des de la finalització del període per presentar la declaració exigida legalment. 
 
3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la 
normativa particular que reguli la gestió de les mateixes. 
 
4. El termini de prescripció s'interromprà: 
a) Per qualsevol actuació de l'obligat al pagament conduent a l'extinció del deute o 
a la interposició de reclamació o recurs. 
b) Per qualsevol actuació dels òrgans de recaptació, encaminada a la realització o 
assegurament del deute. Aquestes actuacions s'han de documentar en la forma 
exigida reglamentàriament, fent-se constar en particular que les notificacions 
practicades en la forma regulada en aquesta Ordenança tenen valor interruptiu de 
la prescripció. 
 
5. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a 
partir de la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració. 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al 
pagament. 
 
6. La prescripció s'aplicarà d'ofici i serà declarada pel tresorer, que instruirà 
expedient col·lectiu referit a tots aquells deutes prescrits. Aquest expedient, 
fiscalitzat per l'interventor, se sotmetrà a aprovació per Resolució d'Alcaldia. 
 
Article 79. Compensació 
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de 
gestió recaptatòria, tant voluntària com executiva, amb les obligacions reconegudes 
per part d'aquell i a favor del deutor. 
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la 
sol·liciti el deutor. 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l'Alcalde pot ordenar la 
compensació, que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 
 
Article 80. compensació d'ofici de Deutes 'entitats  públiques 
 
Els Deutes a favor de l'Ajuntament, Quan el deutor va seguir 1 ENS territorial, 
organisme autònom, Seguretat Social o un entitat de dret públic, l'activitat no és 
regeixi per l'Ordenament privat, seran compensables d'ofici, El sol · licitant 
transcorregut el Termini d'Ingres en Període voluntari. 
 
 
CAPÍTOL VIII. CRÈDITS INCOBRABLES 
 
Article 81. Situació d'insolvència. 
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no podin Fer-se efectius en el Procediment 
de gestió recaptatòria per resultar fallits a els obligats al Pagament. 
 
2. Quan s'hagin Declarat fallits a els obligats al Pagament i responsables, és 
declaressin provisionalment extingits a els Deutes, Mentre no és rehabilitin en el 
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Termini de prescripció. El deute quedarà definitivament extingit si no s'hagués 
rehabilitat en aquells i aquelles Termini. 
3. Si el departament de Recaptació Coneixement de la solvència sobrevinguda del 
deutor és proposarà la rehabilitació del Crèdit paper tresorer municipal. 
 
4. Declarat fallit 1 deutor, a els crèdits contra el MATEIX de venciment posterior 
seran donats de baixa per referència a AQUESTA declaració, si no existeixen Altres 
obligats o responsables. 
 
5. Als Efectes de declaració de crèdits incobrables, el tresorer municipal de 
documentar degudament a els expedients i formularà Proposta que es sotmetrà a 
fiscalització de la Intervenció i Categoría per Resolució d'alcaldia.  
 
 
SECCIÓ V INSPECCIÓ 
 
Article 82. La inspecció dels tributs. 
  
1. L'Equip d'Inspecció té encomanada la funció de comprovar la situació tributària 
dels diferents subjectes passius o altres obligats tributaris amb la finalitat de 
verificar l'exacte compliment de les seves obligacions i deures envers la Hisenda 
municipal, procedint, si s'escau, a la regularització corresponent. 
  
2. En exercici de tal encomana, li correspon realitzar les següents funcions: 
  
a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguin ignorats 
per l'Administració i la seva consegüent atribució al subjecte passiu o obligat 
tributari. 
  
b). Comprovació de les declaracions per determinar la seva veracitat i la correcta 
aplicació de les normes. 
 
c). Practicar, si s'escau, les liquidacions tributàries resultants de les seves 
actuacions de comprovació i investigació. 
 
d) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudi de 
qualsevol benefici fiscal. 
 
e) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes fiscals i 
sobre l'abast de les obligacions i drets que se'n derivin. 
 
f) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de 
comprovació de tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant 
amb especial interès la correcta inclusió en els censos d'aquells subjectes passius 
que hi han de figurar en els mateixos. 
 
g) Qualssevol altres funcions que se li encomanen pels òrgans competents de la 
Corporació. 
 
3. En relació a la inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques, es duran a 
terme totes les actuacions provinents dels règims de delegació o col·laboració 
autoritzats per l'Administració estatal. 
 
Article 83. Personal inspector 
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1. Les actuacions inspectores les realitzaran els funcionaris adscrits a l'Equip de 
Gestió i Inspecció, sota la immediata supervisió de qui en tingui la direcció, qui en 
dirigirà, impulsarà i coordinarà el funcionament del mateix, amb la preceptiva 
autorització de l'Alcalde. 
  
2. Tal com s'estableix en el Pla de Control Tributari aprovat per aquest Ajuntament 
en acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2.015, les actuacions 
preparatòries i les de comprovació o prova dels fets o circumstàncies amb 
transcendència tributària podran encomanar al personal al servei del departament 
de Gestió Tributària i Inspecció que no tingui la condició de funcionari o fins i tot a 
empreses especialitzades del sector, que podran realitzar les tasques de camp i 
preparatòries, sent encomanades al personal funcionari del departament de Gestió 
Tributària i Inspecció totes aquelles que suposin l'exercici d'autoritat. 
 
3. Els funcionaris del Servei d'Inspecció, en l'exercici de les funcions inspectores, 
seran considerats agents de l'autoritat, als efectes de la responsabilitat 
administrativa i penal dels qui ofereixin resistència o cometin atemptat o 
desacatament contra ells, de fet o de paraula , en actes de servei o amb motiu 
d'aquest. 
 
4. Les autoritats, qualsevol que sigui la naturalesa, i qui en general exerceixin 
funcions públiques, hauran de prestar als funcionaris i altre personal de la Inspecció 
tributària municipal, a la seva petició, el suport, concurs, auxili i protecció que els 
siguin necessaris. 
 
5. L'Alcaldia-Presidència proveirà el personal inspector d'un carnet o una altra 
identificació que els acrediti per a l'exercici del seu lloc de treball. 
 
Article 84. Classes d'actuacions  
 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
 
a). De comprovació i investigació. 
b). D'obtenció d'informació amb transcendència tributària. 
c). De valoració. 
d). D'informe i assessorament. 
 
2. L'abast i contingut d'aquestes actuacions és el definit per les mateixes en la Llei 
general tributària, el Reglament General de la Inspecció dels Tributs i altres 
disposicions que siguin aplicables, tot això referit, exclusivament, als tributs 
municipals, i altres ingressos de dret públic també municipals. 
 
3. L'exercici de les funcions pròpies de la Inspecció Tributària s'adequarà als 
corresponents plans d'actuacions inspectores, aprovats l'òrgan que sigui procedent, 
sense perjudici de la iniciativa dels actuaris d'acord amb els criteris d'eficàcia i 
oportunitat. 
 
4. En els supòsits d'actuacions de col·laboració amb altres administracions 
tributàries, el Servei d'Inspecció coordinarà amb elles els seus plans i programes 
d'actuació, tenint les seves actuacions l'abast previst en la reglamentació del règim 
de col·laboració de què es tracti. 
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5. El servei d'Inspecció podrà dur a terme actuacions de valoració a instància 
d'altres òrgans responsables de la gestió tributària o recaptatòria. 
 
Disposició derogatòria. 
 
L'anterior Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de 
dret Públic Locals queda derogada amb l'aprovació i publicació de la present. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
1. S'autoritza a l'Alcaldia-Presidència per a dictar totes les instruccions que siguin 
necessàries per a l'aplicació de la present Ordenança. 
 
2. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016, continuant vigent 
mentre no se n'acordi la derogació o modificació expressa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(NOTA: Publicada en BOP el 11/01/2016) 
 
 
  
 


