
 

 

 

 
  INFORMACIÓ AJORNAMENTS / FRACCIONAMENTS DE DEUTES  

 

DEUTES AJORNABLES 
El pagament de deutes podrà ajornar-se o fraccionar-se en els termes previstos en la Llei General Tributària, el Reglament General 
de Recaptació i en les Bases d'Execució del Pressupost General vigent. 
En qualsevol cas, les deute l'import del qual no supere la quantitat de 300 € no podrà ser ni fraccionades ni ajornades. 
Quan el solꞏlicitant tinga deutes en període executiu, el fraccionament o ajornament solꞏlicitat haurà de contindre la totalitat del deute 
pendent per tots els conceptes sense excepció 
 
TERMINIS MÀXIMS D'AJORNAMENT / FRACCIONAMENT: 

DES DE 300 € FINS A 1.500,00 € MÀXIM 12 MESOS 
DES DE 1.500,01 € FINS 6.000,00 € MÀXIM 18 MESOS   
DES DE 6.000,01 € FINS 18.000,00 €  MÀXIM 2 ANYS 
DES DE 18.000,01 € EN AVANT MÀXIM 3 ANYS 

 

Les resolucions que concedisquen ajornaments o fraccionaments especificaran els terminis i altres condicions d'aquests. La 
resolució podrà assenyalar terminis i condicions diferents dels solꞏlicitats 
 
FORMA DE PAGAMENT 
Domiciliació bancària. 
 
GARANTIES (només per a deutes majors de 6000 €) 
La concessió d'ajornament o fraccionament per a deutes majors de 6000 € exigirà, en tot cas, la presentació de garantia en forma 
d'aval bancari o assegurança de caució.  
A l'efecte de la determinació de la quantia assenyalada, s'acumularan en el moment de la solꞏlicitud, tant els deutes a què es  
refereix la pròpia solꞏlicitud com qualssevol altres  del mateix  deutor per a les quals  s'haja  solꞏlicitat i no resolt l'ajornament  o  
fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguen  
degudament garantides. 
En el cas que es requerisca garantia, en la solꞏlicitud caldrà detallar la garantia que s'ofereix, que haurà de formalitzar-se en el  
termini màxim de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la notificació de l'acord de concessió l'eficàcia de la qual quedarà 
condicionada a aquesta formalització. 
La garantia cobrirà l'import del principal i dels interessos de demora que genere l'ajornament, més un 25% de la suma de totes  
dues partides. 
 

CONSEQÜÈNCIES DE LA FALTA DE PAGAMENT 
A l'empara del que s'estableix en l'art. 54 de Reglament General de Recaptació, si arribat el venciment no s'efectuara el  
pagament, les conseqüències seran les següents: 
a)  Si la solꞏlicitud va ser presentada en període voluntari, s'iniciarà el període executiu l'endemà del venciment del termini 
       incomplit, havent d'iniciar-se el procediment de constrenyiment. S'exigirà l'ingrés del principal del deute, els interessos de  
       demora reportats del termini d'ingrés en període voluntari fins a la data del venciment del termini concedit i el recàrrec del  
       període executiu sobre la suma de tots dos conceptes.  
b)  Si la solꞏlicitud va ser presentada en període executiu, haurà de continuar el procediment de constrenyiment. 
c)  En els supòsits recollits en els paràgrafs a) i b), transcorreguts els terminis previstos en l'art. 62.5 de la Llei 58/2003, sense  
       que l'ingrés de les quantitats exigides s'haguera efectuat, es procedirà segons disposa el seu article 168. 
  
INTERESSOS 

Els ajornaments i fraccionaments reportaran interessos de demora sobre el deute que s'ajorne o fraccione, pel temps comprés entre 
el venciment del període voluntari d'ingrés i el venciment del termini concedit. Si l'ajornament ha sigut solꞏlicitat en període executiu, 
la base per al càlcul d'interessos no inclourà el recàrrec de constrenyiment. Els interessos reportats es pagaran juntament amb el  
termini al qual corresponguen. 
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