ORDENANÇA FISCAL NUM. 55

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DE
COBRAMENT MITJANÇANT EL SISTEMA DE FRACCIONAMENT
GRATUÏT UNIFICAT
Article 1r. Objecte i fonament
Aquest Ajuntament, en ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que
disposen els articles 15 a 19 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, estableix aquesta
ordenança fiscal reguladora del sistema de recaptació denominat Fraccionament
Gratuït Unificat (d'ara endavant, FGU).
Article 2n.- Definició
1.El sistema FGU consisteix en el pagament a compte en el decurs d'un exercici
econòmic de tots els fets imposables reportats entre l'u de gener i el 31 de desembre
de diversos tributs de venciment periòdic, nascuts per contret previ i ingrés per rebut.
2.Únicament podran acollir-se a aquest sistema els deutes nascuts dels següents
tributs:
a) Impost sobre béns immobles
b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
c) Taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries
d) Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres (guals)
Article 3r.- Característiques
Són característiques d'aquest procediment:
a) L'adhesió al FGU serà per la totalitat dels conceptes de l'article 2, dels quals se sigui
subjecte passiu o obligat al pagament en el moment de la sol·licitud.
b) L'adhesió al FGU serà voluntària i expressa. La persona interessada podrà renunciar
a aquest sistema per tornar al tradicional.
c) Un cop sol·licitada l'alta en el sistema, la sol·licitud s'entendrà prorrogada
automàticament per a exercicis successius en tant no se sol·liciti per la persona
interessada la baixa de forma expressa. Aquesta sol·licitud serà presentada amb
anterioritat a la data del començament de la seva aplicació, i en tot cas abans del 15 de
desembre de cada exercici.
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d) El FGU serà gratuït, sense perjudici de la via de constrenyiment que es pogués
derivar de l'impagament del deute pel procediment aquí establert.
e) Serà imprescindible la domiciliació bancària dels pagaments successius que es
realitzin.

Article 4t.- Subjectes passius o obligats al pagament
Podran adherir-se al FGU els subjectes passius o obligats al pagament indicats en
l'article 3.a, essent condicions indispensables:
a)No tenir deutes pendents en període executiu, llevat que aquests estiguessin
recorreguts i avalats. En cas que la resolució fos desestimatòria, se seguiria amb el
procediment de constrenyiment habitual i el subjecte passiu administrat continuaria en
el FGU.
b)No haver incomplert dues mensualitats del FGU en l'exercici de la sol·licitud o en
l'immediatament anterior.
c) Haver sol·licitat adherir-se al FGU en el termini establert.

Article 5è.- Sol·licituds
1.La sol·licitud per adherir-se al procediment haurà de presentar-se abans del 15 de
desembre de l'exercici anterior al de la seva vigència. De forma excepcional, en el
primer exercici en què entri en vigor aquesta ordenança la sol·licitud per adherir-se
s’allargarà fins al 15 de gener del mateix any de l’entrada en vigor i es fraccionarà en
11 pagaments.
2. Un cop tancat el període de recepció de sol·licituds i processada la informació,
s’enviarà una carta a cada persona obligada reconeixent la seva adhesió al sistema i
amb informació detallada i completa sobre el procediment i els conceptes que
s’incorporen al FGU.
Article 6è.- Quotes
1.L'import total dels conceptes s'obtindrà prenent les dades del padró de l'exercici
anterior i actualitzant-los en els percentatges legals establerts anualment, a més de per
les actualitzacions realitzades per la pròpia Corporació.
2. El total d'import de conceptes es podrà compensar amb devolucions d'ingressos
indeguts reconeguts mitjançant resolució administrativa.
a) Tant si el total fraccionable resulta a favor de la persona obligada com en contra,
l’import es dividirà entre dotze, pagant o cobrant l'Ajuntament -o l’ens que recapti els
tributs per delegació- aquestes quotes de forma mensual mitjançant domiciliació.
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b) En l'últim trimestre de l'exercici es regularitzarà la situació tributària de la persona
obligada, si procedís, consistint els tres últims "pagaments a compte" en les tres últimes
mensualitats sumant o restant les diferències per actualització impositiva de conceptes.
c) Cada mensualitat a favor de l'Ajuntament tindrà el caràcter de “a compte” i la
característica de no fraccionable i no ajornable.
d) Si la quota mensual, tant a pagar com a cobrar, fos inferior a 6,01 EUR per a
ciutadans i 30,05 EUR per a empresaris o professionals, la persona interessada no es
podria incorporar al FGU i se li comunicaria la impossibilitat de la seva adhesió.
e) En aquells tributs en els quals procedeixi el prorrateig de la quota, el subjecte passiu
estarà obligat a continuar el pagament dels ingressos a compte fins al final de l'exercici,
sense perjudici de la regularització que procedeixi d’acord amb allò que es disposa en
l'apartat b) anterior.
3. En els dos primers mesos de l'exercici següent es remetran, per concepte, les
corresponents cartes de pagament individuals.
4. Els càrrecs de les quotes mensuals s’efectuaran en els deu primers dies de cada
mes, no admetent-se com a data de pagament l'ingrés realitzat amb posterioritat a
aquest dia excepte en el cas recollit en l'article 7.1
Article 7. Impagament i abandonament del sistema
1.Quan alguna quota mensual resultés impagada, la persona obligada haurà de
sol·licitar una còpia del rebut en les oficines corresponents i efectuar el seu abonament
en l'entitat financera designada per a la domiciliació dels pagaments en el termini de 10
dies naturals. El cost bancari de la devolució del rebut anirà a càrrec de la persona
obligada.
2.Transcorregut aquest termini, i en tot cas, quan es produeixi la devolució sense causa
justificada de dues mensualitats consecutives, es produirà l'exclusió automàtica del
sistema de pagament FGU. Aquesta situació serà comunicada a la persona obligada,
procedint-se de la manera següent:
a) Les quotes ja abonades pel subjecte passiu serviran per al pagament d'aquells
tributs el període de cobrament dels quals s'hagués iniciat. Les diferències, si n’hi
hagués, seran regularitzades l'últim trimestre de l'exercici de la manera següent:
1. Si la diferència és a favor del subjecte passiu, mitjançant la devolució per
transferència bancària de l'import no aplicat al compte designat per aquest en el
procediment.
2. Si la diferència és a favor de l'Ajuntament, mitjançant notificació del deute
tributari per al seu ingrés en període voluntari. Transcorregut aquest termini
sense efectuar l'ingrés, el deute s'exigirà pel procediment de constrenyiment.
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b) El subjecte passiu estarà obligat, si escau, al pagament dels tributs reportats el
període de cobrament dels quals s'iniciï amb posterioritat a la data de l'exclusió del
sistema, dins dels terminis establerts en el calendari fiscal ordinari corresponent a
l'exercici.

Article 8è.- Caràcter dels rebuts domiciliats
Els rebuts domiciliats serviran únicament i exclusiva com a justificant de "pagament a
compte".
Disposició final

Aquesta ordenança, aprovada inicialment en sessió de Ple amb data 29 d’octubre de
2013, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014.
Publicació íntegra: BOP de Girona núm. 240 del 17 de desembre de 2013
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