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Ajuntament de La Llosa de Ranes
Edicte de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes sobre apro-
vacio de l’ordenança fiscal reguladora del sistema de 
pagaments fraccionats de rebuts de venciment periòdic 
per mitjà de compte corrent.

EDICTE
 El Ple de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes , en sessió celebrada 
el dia 26 de març de 2015 ,es va aprovar l’Ordenança fiscal regula-
dora del sistema de pagaments fraccionats de rebuts de venciment 
periòdic per mitjà de compte corrent .
Obert el període d’informació pública per un termini de 30 dies 
hàbils, comptats des de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província número 71 de data 16.IV.2015, i atès que no s’ha produït 
cap reclamació, queda definitivament aprovada d’acord amb el que 
disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.
De conformitat amb el que disposa l’article 17.4 de la mateixa llei, 
es publica el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la 
Província, per a la seua entrada en vigor.
“ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA DE 
PAGAMENTS FRACCIONATS DE REBUTS DE VENCIMENT 
PERIÒDIC PER MITJÀ DE COMPTE CORRENT
D’acord amb el que disposa l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, fent ús de la facultat 
reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 3, del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que preveu 
la Disposició Adicional quarta de la Llei 58/2003, General Tributària; 
l’Ajuntament de la Llosa de Ranes  regula el procediment de paga-
ments fraccionats de rebuts de venciment periòdic per mitjà de 
compte corrent que s’efectuarà amb subjecció al que preveu esta 
Ordenança.
  El sistema de pagaments fraccionats de rebuts de venciment periò-
dic i notificació col·lectiva per mitjà de compte corrent, es fonamen-
ta en els articles 10 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 71.3 
de la Llei 58/2003, General Tributària.
 I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
1.La present Ordenança té per objecte facilitar el compliment de les 
obligacions de pagament dels ingressos de dret públic de venciment 
periòdic que a continuació s’indiquen:
1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
3. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 
VORERES.
4. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
5. TAXA PER ARREPLEGA DE FEMS I CLAVEGUERAM
 2. Els pagaments es gestionaran per un sistema de compte corrent 
que s’obrirà a instància de part i es formarà per anotacions, en el deu 
per l’import de la quota tributària de tots els tributs de caràcter pe-
riòdic indicats en l’apartat 1 que haja de satisfer al llarg de l’exercici 
el titular del compte, i en l’Haver per l’import dels pagaments parcials 
que es realitzen i, eventualment, per l’import de la devolució 
d’ingressos que es reconega a favor seu.
3. L’aplicació d’este sistema de compte corrent és incompatible, 
durant el període de duració del compte, amb les restants formes de 
pagament o compensació de tributs previstes en la legislació vigent, 
per això, al sol·licitar l’alta en el sistema de compte corrent es pro-
cedirà a donar de baixa, si és el cas, la domiciliació dels tributs in-
closos en este sistema que el contribuent haguera cursat amb ante-
rioritat, amb efectes del moment en què s’inicie l’aplicació d’este 
sistema.
Article 2.- Obligats tributaris que poden acollir-se al sistema de 
compte corrent en matèria tributària.
1. Podran acollir-se al sistema de compte corrent en matèria tributària 
els obligats tributaris que reunisquen els requisits següents:
a) Que siguen titulars d’alguna unitat fiscal dels tributs que s’indiquen 
en l’article primer, i així consten en els censos municipals.

b) L’obligat tributari que opte per este sistema de pagaments, ho farà 
respecte de totes les unitats fiscals de les indicades en l’article 1 que 
figure com titular en els censos municipals.
c) Que el total de la quota anual per tots els conceptes a satisfer pel 
sistema de pagament fraccionat, excepte causa justificada, haurà de 
ser com a mínim de 300 euros.
d) No mantindre amb l’Ajuntament de La la Llosa de Ranes deutes 
o sancions tributàries en període executiu, llevat que es tracte de 
deutes o sancions tributàries que es troben ajornades, fraccionades 
o l’execució de la qual estiguera suspesa.
e) Que no hagen renunciat al sistema de compte corrent en matèria 
tributària o que no haja sigut revocat l’acord de la seua inclusió en 
el sistema de compte corrent en matèria tributària durant l’any natu-
ral en què es presente la sol·licitud.
 II PROCEDIMENT
Article 3.- Sol·licitud d’obertura
1. El procediment s’iniciarà per mitjà de la corresponent sol·licitud, 
omplint el model subministrat a este efecte per l’Ajuntament de la 
Llosa de Rames, i contindrà necessàriament els elements següents:
a) Identificació completa de l’obligat al pagament.
b) Número de compte corrent bancària a la que carregar els paga-
ments.
c) Manifestació expressa de què el titular del compte s’acull volun-
tàriament al sistema de compensació de deutes previst per l’article 
71.3 de la Llei General Tributària, als efectes d’anotar en el compte 
els possibles drets de devolució d’ingressos.
En cas de disposar d’ella, s’haurà d’indicar el compte de correu 
electrònic que servisca de comunicació habitual entre l’Ajuntament 
i el/la titular del compte, fent constar que la mateixa es designa com 
a mitjà preferent de recepció de notificacions en els termes previstos 
per l’article 28 de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels Ciutadans 
als Servicis Públics.
2. La data límit per a l’admissió de la sol·licitud d’adhesió al sistema 
de pagament regulat en esta Ordenança serà el 30 de desembre de 
cada exercici, produint efecte en l’exercici següent.
3. Només podran incloure’s en cada sol·licitud els deutes d’un mateix 
subjecte passiu.
 Article 4.- Autorització d’obertura
Rebuda la sol·licitud s’entendrà concedida sense necessitat de noti-
ficació de resolució expressa. No obstant això, si a la vista de la 
documentació aportada es considerarà que no complix algun dels 
requisits per a accedir a la inclusió, es requerirà a l’obligat tributari 
perquè en un termini de 15 dies, comptats a partir del següent al de 
la notificació del requeriment, procedisca a l’esmena. Cas de no 
atendre al requeriment o solucionar totalment les deficiències obser-
vades en el termini indicat, s’entendrà que l’interessat renúncia a la 
seua 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 estiguera girant a l’interessat les frac-
cions mensuals.
 III FUNCIONAMENT
Article 5.- Determinació del saldo i exigibilitat
 1. L’aplicació d’este sistema, determinarà que la totalitat dels crèdits 
i dèbits que hagen d’acollir-se al mateix, es computen per a la liqui-
dació del compte.
 2. Autoritzada l’obertura del compte, i comprovat l’import provi-
sional dels rebuts a satisfer per eixe sistema, es remetrà comunicació 
al titular que contindrà:
a) Import total provisional, que es carrega en compte com a assentisc 
inicial, desglossant el total per conceptes i imports.
b) Import de cada pagament que s’anotarà en l’Haver del compte 
després de cada pagament.
c) Data aproximada de càrrec de les quotes.
d) Número de compte en què es realitzarà el càrrec.
3. Quan s’emeten definitivament els diferents padrons dels conceptes 
integrants del sistema, es fixarà definitivament el total de quota a 
satisfer per cada contribuent. En el cas que l’import definitiu siga 
diferent del provisional comunicat inicialment, es recalcularan les 
quotes pendents fins al final del període de pagament fraccionat.
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 Si les quotes parcials satisfetes fins a eixe moment anessen superiors 
a la quota definitiva, s’iniciarà d’ofici un procediment de devolució 
d’ingressos per l’excés satisfet.
 4. A la finalització de l’exercici, i prèvia comprovació de la inexis-
tència de quotes pendents, s’aplicaran els imports satisfets als con-
ceptes tributaris que corresponga.
 5. L’emissió de l’acreditació d’estar al corrent del pagament de 
l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica d’un determinat vehicle, 
necessària per a tramitar la seua baixa o transferència en Direcció de 
Tràfic, o de l’impost sobre Béns
Immobles d’un bé immoble, requerirà que s’haja produït el pagament 
íntegre de cada impost.
 Si els dits rebuts es trobaren subjectes al sistema de pagament frac-
cionat per mitjà de compte corrent, regulat en esta Ordenança, el 
subjecte passiu podrà abonar la quantitat pendent de pagament del 
rebut en eixe moment, en la Recaptació Municipal, perquè se li puga 
expedir el corresponent document acreditatiu, aplicant-se per a la 
resta dels deutes el que preveu l’article octau d’esta Ordenança sobre 
modificació de la quota total.
 6. Excepte cancel·lació per Resolució motivada de l’Alcaldia, sense 
perjuí de les delegacions que puga conferir, o petició expressa del 
titular, el compte tindrà una vigència indefinida, reobrint-se automàti-
cament l’exercici següent, per mitjà de remissió actualitzada de la 
comunicació a què es fa referència en l’apartat 2n del present arti-
cle.
 Article 6.- Número i import dels pagaments
1. El pagament del total del deute es dividirà en deu mensualitats, 
abonant-se la primera d’elles en el mes de febrer, i l’última en el mes 
de novembre, de manera que el total del deute se satisfaça en el 
mateix exercici del seu meritació.
 2. Excepte causa justificada, el total del deute per tots els conceptes 
a satisfer pel sistema de pagament fraccionat haurà de ser com a 
mínim l’import indicat en l’article 2.c) de la present ordenança.
 3. L’import de cada mensualitat serà el resultant de dividir el deute 
total entre el nombre de mensualitats que en cada cas corresponga.
 Article 7.- Interessos
El pagament fraccionat per mitjà de compte corrent no meritarà in-
teressos a cap de les parts.
Article 8.- Modificació del deute total
Una vegada iniciat l’exercici, i comunicat l’import total provisional 
de la quota a satisfer, este podrà modificar-se per les causes se-
güents:
 1. Per modificació de l’import de qualsevol dels rebuts posada de 
manifest a l’hora d’aprovar el padró tributari corresponent.
Esta circumstància motivarà que, si la variació en la quota a satisfer 
és superior al 20%, s’emetrà nova comunicació, amb els requisits 
assenyalats en l’article Quint, reajustant a l’alça o a la baixa l’import 
de les quotes.
 2. Per baixa d’algun dels rebuts inclosos en el compte.
Una vegada acordada la baixa, es procedirà a abonar el seu import 
en el compte reajustant les quotes parcials a satisfer, amb comuni-
cació a l’interessat, si la variació en la quota a satisfer és superior al 
20%.
En el cas que després de l’abonament de l’import corresponent al 
rebut donat de baixa es produirà un saldo creditor a favor del titular 
del compte, s’iniciarà un expedient de devolució d’ingressos pel 
saldo resultant.
 Article 9.- Cancel·lació de la compte
El compte oberta podrà cancel·lar-se en qualsevol moment a instàn-
cia del titular o els seus successors o d’ofici, per l’Ajuntament de la 
Llosa de Ranes 
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 figurarà inclòs en el dit sistema, produint 
efectes tal renúncia a partir del segon mes següent a aquell en el qual 
es comunique, sense perjuí de la liquidació del saldo del període en 
curs.
 Haurà d’instar-se per escrit, sense que siga necessari acreditar cap 
causa, i haurà de ser necessàriament acceptada per l’Ajuntament.
 

S’entendrà que l’interessat renúncia al seu compte corrent tributària, 
si l’Ajuntament, per qualsevol circumstància no estiguera girant-li 
les fraccions mensuals, i el titular del compte no ho posarà d’esta 
Administració.
 2. D’ofici: Seran causa de cancel·lació automàtica del present siste-
ma de pagament:
a) L’impagament de qualsevol quota mensual, per causes imputables 
a l’interessat.
b) Tindre deutes en període executiu per altres conceptes no inclosos 
en el compte corrent tributària.
 3. Efectes de la cancel·lació o revocació: una vegada produïda, 
tindrà els efectes següents: El titular del compte tributària cancel·lada 
haurà d’abonar els seus tributs en els terminis fixats a este efecte en 
el calendari fiscal municipal.
 Les mensualitats satisfetes es consideraran ingressos a compte dels 
tributs que corresponga, aplicant-se en la seua totalitat o en part, al 
pagament dels rebuts inclosos fins llavors en el compte, per orde 
d’antiguitat en la seua emissió.
Si la cancel·lació del compte es produirà abans de l’aprovació dels 
padrons fiscals, el saldo es deixarà en el compte corrent tributària i 
s’aplicarà una vegada s’aprove el padró.
Si produïda la cancel·lació no pogueren aplicar-se les quantitats sa-
tisfetes al pagament de la totalitat de cap rebut, i en el moment de la 
sol·licitud de cancel·lació ja haguera finalitzat el període de pagament 
voluntari, es continuarà si és el cas el procediment recaptatori en via 
executiva i amb este fi es dictarà provisió de constrenyiment per la 
part del deute no coberta amb les mensualitats satisfetes fins al mo-
ment de la cancel·lació.
 El compte, una vegada cancel·lada no podrà reobrir-se fins a 
l’exercici següent.
 DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa.”
 El que es fa públic als efectes oportuns.
Contra l’aprovació definitiva de l’ordenança es pot interposar recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptats des 
de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia, davant de la Sala del Contencios-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
A La Llosa de Ranes, 25 de maig de 2015.—L’alcalde, Evarist Aznar 
Teruel.
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