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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SENCELLES

7388

Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora d'ajornaments i fraccionaments de
pagament

El Ple de l’Ajuntament de Sencelles, en sessió ordinària d’11.03.2016, acordà l’aprovació provisional de la següent ordenança:
- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D’AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE PAGAMENT
L’anunci de la seva aprovació provisional fou publicat al BOIB 43, de 05.04.2016. Durant el periode d’exposició pública, no se n’han
presentat ni reclamacions, ni al·legacions o suggeriments. Per tant, l’aprovació provisional s’eleva a definitiva, amb la publicació del texto
que seguidament s’incorpora:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D’AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE PAGAMENT
Article 1. Sol·licitud d'ajornaments i fraccionaments de pagament
1. Els deutes per ingressos de dret públic, tributaris i no tributaris, que es trobin en període de pagament voluntari o executiu podran
ajornar-se o fraccionar-se, excepte que concorrin les condicions de l'apartat 2 d'aquest art., prèvia sol·licitud de l'obligat al pagament, quan la
seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts.
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2. No es podrà sol·licitar l'ajornament o fraccionament de pagament quan:
a) L'import del deute sigui inferior a 50 euros.
b) Ho prohibeixin les lleis o la normativa municipal.
c) Es tracti de deutes l'exacció dels quals es realitzi per mitjà d'efectes timbrats, o transacció telemàtica imprescindible per a la
continuïtat de la tramitació de l'expedient.
d) S'hagi notificat a l'obligat al pagament l'acord d'alienació dels béns embargats.
3. Seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament en els següents casos:
a) quan el deute hagi de ser declarat mitjançant autoliquidació i aquest darrer no hagi estat presentat anteriorment, o juntament amb la
sol·licitud d'ajornament o fraccionament.
b) quan la sol·licitud no contingui una modificació substancial respecte d'altres sol·licituds anteriors denegatòries.
4. A fi de facilitar la posterior tramitació dels expedients d'ajornament o fraccionament, quan la sol·licitud es refereixi a deutes que es trobin
en període voluntari i en període executiu, es dictaran diferents resolucions, distingint:
a) Sol·licitud formulada quan els deutes es troben en període voluntari
b) Sol·licitud formulada quan els deutes es troben en període executiu i encara no s'ha rebut notificació de la providència de
constrenyiment
c) Sol·licitud formulada quan s'ha rebut notificació de la providència de constrenyiment i no han transcorregut els terminis de l'art.
62.5 LGT.
d) Sol·licitud formulada després del transcurs dels terminis de l'art. 62.5 LGT.
5. La resolució de concessió o denegació de l'ajornament i fraccionament de pagament haurà de notificar-se en el termini de sis mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució, es podrà entendre desestimada la sol·licitud, a l'efecte d'interposar recurs
de reposició.
6. La notificació de la resolució referida a l'apartat anterior, així com totes aquelles comunicacions que sigui necessari efectuar al llarg del
període de l'ajornament de pagament, es dirigiran a l'obligat al pagament o el seu representant i es practicaran pel mitjà triat pels destinataris,
o de la manera que amb caràcter obligatori hagi determinat l'Ajuntament. En particular, es notificarà a les persones jurídiques les resolucions
que els afecten per mitjans telemàtics.
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7. Les resolucions que concedeixin ajornaments o fraccionaments de pagament especificaran el calendari de pagaments, els venciments dels
quals coincidiran amb el dia 1 dels corresponents mesos, dates en les quals es realitzarà el càrrec en el compte bancari designat per l'obligat.
8. En la notificació de la resolució de concessió de l'ajornament i fraccionament de pagament es detallaran els imports a satisfer per interessos
de demora i s'advertirà al sol·licitant dels efectes de no constituir garantia, o no efectuar els pagaments, en els terminis establerts.
Article 2. Òrgans competents per resoldre en matèria d'ajornaments i fraccionaments
La competència per resoldre les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament de deutes en període de pagament voluntari, o en
període executiu, correspon als òrgans que s'especifiquen en aquest art..
a) Al Regidor d'Hisenda quan concorren les dues condicions següents:
- l'import del deute sigui inferior a 500 euros.
- els terminis oferts per a la cancel·lació total del deute no excedeixin d'un any.
b) Al Batle quan concorrin alguna d'aquestes condicions:
- Tractant-se de deutes inferiors a 500 euros, se sol·licita uns terminis que excedeixen d'un any.
- El deute està comprès entre 500 euros i 6.000 euros i els terminis oferts per a la cancel·lació total del deute no excedeixen
de 18 mesos.
c) A la Junta de Govern quan concorri alguna d'aquestes condicions:
- El deute excedeix de 6.000 euros.
- Sent l'import del deute superior a 500 euros, els terminis sol·licitats superen el límit de 18 mesos.
Article 3. Període per formular la sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes en període voluntari
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1. Es podrà sol·licitar l'ajornament o fraccionament d'un deute que es troba en període de pagament voluntari durant el termini fixat en la
normativa que li sigui aplicable per a la realització d'aquest pagament voluntari.
2. Si no existeix normativa específica establint períodes particulars d'ingrés dels deutes en període voluntari, la sol·licitud haurà de
formular-se en els terminis següents:
a) En els deutes resultants de liquidacions practicades per l'Ajuntament, notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
b) En els deutes resultants de liquidacions practicades per l'Ajuntament, notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
c) En els deutes de notificació col·lectiva i periòdica, en el termini de dos mesos fixat per l'Ajuntament al seu calendari de *cobranza.
En els deutes exigibles pel sistema d'autoliquidació, la sol·licitud en període voluntari es podrà presentar durant el termini previst per al
pagament voluntari en la normativa reguladora del corresponent ingrés.
En el cas d'autoliquidacions presentades fora de termini, només s'entendrà que l'ajornament o fraccionament se sol·licita en període voluntari
quan la sol·licitud es present juntament amb l'autoliquidació extemporània.
Article 4. Quantia i efectes de l'ajornament i fraccionament de pagament sol·licitat en període voluntari
1. L'import de la quantia a pagar en el venciment d'un ajornament o fraccionament serà la suma de la quota liquidada més els interessos
reportats sobre cadascun dels pagaments efectuats, des de l'endemà al del venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota
inicialment liquidada fins avui del pagament respectiu.
2. Els interessos reportats per cada fracció hauran de pagar-se juntament amb aquesta fracció en el termini corresponent.
3. Quan l'ajornament o fraccionament de pagament s'estengui a diversos exercicis, els interessos es calcularan al tipus d'interès de demora
aprovat en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.
4. En el cas que es presentés com a garantia de l'ajornament o fraccionament de pagament aval solidari d'entitat de crèdit o societat de
garantia recíproca o mitjançant certificat de segur de caució, l'interès de demora exigible serà l'interès legal.
5. La presentació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament en període voluntari impedirà l'inici del període executiu.
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6. En cas de denegació de l'ajornament o fraccionament sol·licitats en període voluntari, el deute haurà d'ingressar-se en els següents
terminis:
a) Si la notificació de la resolució denegatòria es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins al dia 20 del mes posterior.
b) Si la notificació de la resolució denegatòria es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins al dia 5 del segon mes posterior.
El pagament a realitzar durant els terminis anteriors comprendrà la quota liquidada més els interessos de demora, reportats a partir de
l'endemà al del venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota inicialment liquidada fins avui d'ingrés.
De no produir-se l'ingrés en els terminis de l'apartat 1, s'iniciarà el període executiu, que comporta la meritació dels recàrrecs del període
executiu, calculats sobre la quota liquidada. Quan es realitzi l'ingrés, es computaran els interessos de demora des de l'endemà al venciment
del període voluntari d'ingrés de la quota inicialment liquidada fins avui de l'ingrés.
7. Quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s'exigiran interessos de demora en els ajornaments o fraccionaments sol·licitats en
període de pagament voluntari, relatius a deutes de venciment periòdics, el pagament del qual es produeix dins de l'exercici de la meritació.
Article 5. Període per formular la sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes en període executiu
1. La sol·licitud d'ajornament o fraccionament de deutes que es trobin en període executiu es podrà presentar a qualsevol moment anterior a
la notificació de l'acord d'alienació dels béns.
2. Els serveis municipals realitzaran els tràmits necessaris per resoldre amb tota celeritat la concessió o denegació de la sol·licitud, aplicant en
les seves actuacions els criteris assenyalats en aquest apartat:
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a) Es continuarà el procediment de constrenyiment si al moment de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament, s'està tramitant
l'embargament d'algun dels següents béns: diners en comptes oberts en entitats de crèdit; crèdits, efectes, valors i drets realitzables en
l'acte; sous, salaris i pensions.
b) Se suspendran les actuacions executives diferents de les assenyalades a l'apartat a) fins a la notificació de la resolució de
l'ajornament o fraccionament.
Article 6. Quantia i efectes de l'ajornament i fraccionament de pagament sol·licitat en període executiu
1. L'import dels deutes resultant d'un ajornament o fraccionament, serà la suma dels conceptes següents:
- la quota liquidada.
- els interessos de demora, aplicats sobre la quota liquidada i calculats en la forma prevista en l'art. 4 d'aquesta Ordenança.
- el recàrrec del període executiu que correspongués aplicar al moment de la sol·licitud de l'ajornament.
2. Quan es concedeixi l'ajornament o fraccionament de pagament sol·licitat amb anterioritat a l'acte de dictar la providència de
constrenyiment, no es dictarà aquesta providència mentre el deutor compleixi amb regularitat les seves obligacions. El recàrrec executiu
exigible serà del 5 %.
3. Quan l'ajornament o fraccionament de pagament concedit hagués estat sol·licitat després de rebre la notificació de la providència de
constrenyiment i abans del transcurs dels terminis fixats en l'art. 62.5 LGT, s'exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10 per cent.
4. En cas de denegació de l'ajornament o fraccionament sol·licitat en període executiu, haurà d'iniciar-se o continuar-se el procediment de
constrenyiment. Es liquidarà interès de demora sobre la quota inicialment liquidada i des del començament del període executiu.
Article 7. Documentació a presentar amb les sol·licituds d'ajornament i fraccionament
1. La sol·licitud d'ajornament o fraccionament contindrà necessàriament les següents dades:
a) Nom i llinatges o raó social, nombre d'identificació fiscal i domicili fiscal de l'obligat al pagament.
b) Identificació del deute l'ajornament del qual o fraccionament se sol·licita.
c) Causes que motiven la sol·licitud, amb justificació de les dificultats econòmiques que impedeixin efectuar el pagament en el
termini establert
d) Terminis que s'ofereixen
i) Garantia que s'ofereix, quan l'import del deute és superior a 6.000 euros.
f) Ordre de domiciliació bancària, segons l'establert en l'art. 8.
g) Lloc, data i signatura del sol·licitant.
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2. A la sol·licitud d'ajornament o fraccionament s'haurà d'acompanyar:
a) Si el deute excedeix de 6.000 euros, i no concorren les circumstàncies singulars de l'apartat b), compromís d'aportar aval solidari
d'entitat de crèdit, o una altra garantia que es consideri suficient
b) Quan se sol·liciti dispensa de garantia, justificació de la concurrència de les condicions previstes en l'art. 9.6.b) d'aquesta
Ordenança.
c) Justificació de les dificultats economicofinanceres que li impedeixin de forma transitòria efectuar el pagament en el termini
establert.
3. Si la sol·licitud no reuneix els requisits anteriors, es requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies explicats a partir del següent al
de la notificació del requeriment, esmeni el defecte o aportació els documents amb indicació que, de no atendre el requeriment en el termini
assenyalat, es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmit.
4. A l'efecte de valorar l'existència de dificultats econòmiques que justifiquin la petició d'ajornament o fraccionament, i també la suficiència
de la garantia oferta, des de la Intervenció de Fons i els Serveis Municipals d'Assessoria Jurídica es podrà requerir als sol·licitants l'aportació
de documentació complementària, en el termini que, en funció de la seva complexitat, es determini.
5. Si la sol·licitud d'ajornament o fraccionament s'hagués presentat en període voluntari i el termini per atendre els requeriments dels anteriors
apartats 3 i 4 finalitzés amb posterioritat al termini d'ingrés en període voluntari i aquells no anessin atesos, s'iniciarà el període executiu,
resultant exigibles els recàrrecs del període executiu.
6. Quan els requeriments d'esmena de defectes, o aportació de documentació complementària haguessin estat contestats en termini, però no
s'entenguin esmenats els defectes observats o correctament emplenats, procedirà la denegació de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.
Article 8. Domiciliació de pagaments
1. El pagament de les quantitats ajornades o fraccionades s'ha de realitzar mitjançant domiciliació bancària. A aquests efectes, juntament amb
les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament, es presentarà l'ordre de domiciliació, indicant el nombre de codi explica client i
les dades identificatives de l'entitat de crèdit que hagi d'efectuar el càrrec en compte.
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2. Podran ordenar la domiciliació del pagament dels deutes ajornats o fraccionades, els obligats a realitzar el pagament o, si escau, els seus
representants, legals o voluntaris.
3. Els comptes designats pels obligats al pagament per dur a terme el càrrec de l'import dels pagaments ajornats o fraccionats, hauran de
complir les següents condicions:
a) ser de titularitat de l'obligat al pagament, o d'una persona que expressament hagi autoritzat el càrrec en compte.
b) Tractar-se d'un compte que admeti la domiciliació de pagaments.
4. El pagament dels deutes domiciliats es considerarà efectuat en la data en què es produeixi el càrrec en el compte de l'obligat.
5. Els obligats al pagament podran sol·licitar la modificació del compte de domiciliació, durant tot el temps al fet que s'estengui el
compliment de les obligacions resultants de l'ajornament o fraccionament. Aquesta modificació del compte haurà de ser acceptada per
l'Ajuntament.
6. El càrrec en compte dels deutes ajornats o fraccionades es realitzarà el dia 1 de cada mes.
Article 9. Constitució i dispensa de garanties
1. Amb caràcter general, per garantir els ajornaments o fraccionaments de deutes d'import superior a 6.000 euros, és necessari que es
constitueixi a favor de l'Ajuntament aval solidari d'entitat de crèdit, o societat de garantia recíproca o certificat de segur de caució.
L'aval ha de cobrir l'import del deute i els interessos de demora que originin l'ajornament o fraccionament més un 25 per 100 de la suma
d'ambdues partides. El termini d'aquest aval haurà d'excedir en sis mesos, com a mínim, dels terminis concedits i estarà degudament
intervingut.
2. Quan es justifiqui que no és possible obtenir aval, es podran admetre altres garanties, la suficiència de les quals haurà de ser valorada per la
Intervenció de Fons i l'Assessoria Jurídica.
En particular, es podrà admetre com a garantia la constitució d'una hipoteca unilateral a favor de l'Ajuntament; si escau, caldrà que el
sol·licitant acompanyi certificat de càrregues inscrites en el Registre de la Propietat i certificat del saldo pendent de les mateixes.
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3. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà al de la notificació de l'acord de concessió.
Transcorregut aquest termini sense formalitzar la garantia, s'exigirà immediatament per la via de constrenyiment el deute amb els seus
interessos i recàrrecs corresponents del període executiu, sempre que hagi conclòs el període reglamentari d'ingrés. Si l'ajornament o
fraccionament s'hagués sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de constrenyiment.
Des dels Serveis Municipals, es dirigiran a l'obligat al pagament, o el seu representant, els corresponents requeriments de pagament
acompanyats dels documents necessaris per a l'efectivitat dels mateixos.
4. L'obligat podrà sol·licitar que l'Ajuntament adopti mesures cautelars, en substitució de les garanties previstes als apartats anteriors. Entre
altres mesures que, en situacions molt particulars resultessin procedents, es podran acceptar les següents:
a) La retenció del pagament de devolucions tributàries, o de factures per serveis o subministraments prestats a l'Ajuntament, que
haguessin generat un dret a favor del deutor.
b) L'embargament preventiu de béns i drets del deutor, del que es practicarà si escau anotació preventiva.
Els efectes de les mesures cautelars cessaran quan es cancel·li el deute o quan, a sol·licitud de l'interessat, s'acordés la seva substitució per
una altra garantia que s'estimi suficient.
5. No s'admetrà com a mesura cautelar l'embargament preventiu de béns i drets quan s'hagi ordenat o sigui possible ordenar, el seu
embargament executiu en el curs del procediment d'execució forçosa que es tramita per al cobrament dels deutes que s'han de garantir.
6. No caldrà aportar garantia quan:
a) el deute sigui inferior a 6.000 euros.
b) l'obligat manqui de béns per garantir el deute i l'execució del seu patrimoni pogués afectar substancialment el manteniment del
nivell d'ocupació i de l'activitat econòmica respectiva.
c) el sol·licitant sigui una Administració pública.
7. L'acceptació de la garantia, o la substitució de garanties, són competència de l'òrgan que ha de resoldre sobre la concessió de l'ajornament
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Article 10. Actuacions en cas de falta de pagament de l'ajornament concedit
1. En els ajornaments sol·licitats en període voluntari, la falta de pagament de les quantitats ajornades al seu venciment, determinarà l'inici
del període executiu des de l'endemà al de finalització del termini incomplit. Procediran les següents actuacions:
a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:
- quota ajornada,
- interessos de demora reportats a partir de l'endemà al del venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota
inicial fins avui d'ingrés.
- recàrrec del 5 %, aplicat sobre el principal del deute.
b) Es fixarà en el requeriment de l'apartat a) que el deute ha de ser abonada en els següents terminis:
- Si la notificació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de recepció i la notificació fins al dia 20 del
mes posterior
- Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del
segon mes posterior.
c) Si el deute no se satisfà en els terminis de l'apartat b), es dictarà providència de constrenyiment.
Una vegada notificada la providència de constrenyiment, el deute, comprensiva de quota, interessos de demora i recàrrec del 10 %, s'haurà de
pagar en els següents terminis:
a) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al
dia 20 d'aquest mes o, si aquest anés dissabte o no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins
al dia cinc del mes següent o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
En cas de no efectuar-se el pagament en aquests terminis, es procedirà a executar la garantia, si s'hagués constituït. De no existir garantia
constituïda, es prosseguirà el procediment de constrenyiment.
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2. En els ajornaments sol·licitats en període executiu, quan s'incompleixi l'obligació de pagar la quantitat ajornada en la data de venciment, es
procedirà de la següent manera:
a) Si els deutes al moment de la sol·licitud es trobessin en el termini comprès entre l'inici del període executiu i la notificació de la
providència de constrenyiment, s'expedirà un requeriment de pagament de la totalitat del deute, comprensiva dels següents conceptes:
- quota ajornada
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota inicial
fins avui d'ingrés
- recarrego del 5 % aplicat sobre el principal del deute.
El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) d'aquest art..
Si el deute no se satisfà en aquests terminis, es dictarà providència de constrenyiment, amb els efectes previstos a l'apartat 1.c) d'est
articulo.
b) Quan els deutes al moment de la sol·licitud es trobessin en el termini de temps comprès entre la notificació de la providència de
constrenyiment i el transcurs dels terminis de l'art. 62.5 *LGT, es remetrà un requeriment de pagament de la totalitat del deute,
comprensiva de quota, interessos de demora i recàrrec de constrenyiment, del 10%, que haurà de ser satisfeta en els terminis
ressenyats a l'apartat 1.b) d'aquest art..
Si no s'efectués el pagament del deute notificat en aquests terminis, s'executarà la garantia o, de no existir, prosseguirà el
procediment de constrenyiment.
c) Quan la sol·licitud d'ajornament s'hagués formulat després de transcórrer els terminis de l'art. 62.5 LGT, es remetrà un requeriment
de pagament de la totalitat del deute comprensiu dels següents conceptes:
- quota ajornada
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota inicial
fins avui d'ingrés
- recarrego del 20 %, aplicat sobre el principal del deute.
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El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) d'aquest art..
Si no s'efectués el pagament del deute notificat en aquests terminis, s'executarà la garantia o, de no existir, prosseguirà el procediment de
constrenyiment.
Article 11. Actuacions en cas de falta de pagament de fraccionaments concedits sense garantia o amb garantia global
1. Quan s'incompleixi en el seu venciment el pagament d'una fracció de deutes que es trobaven en període voluntari quan es va formular la
sol·licitud de fraccionament s'iniciarà el període executiu respecte a aquesta fracció incomplida. Procediran les següents actuacions:
a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:
- import de la fracció incomplida.
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període voluntari del deute inicial
fins avui d'ingrés.
- recàrrec del 5 %, aplicat sobre el principal del deute.
El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10 d'aquesta ordenança.
De no produir-se l'ingrés en aquests terminis, es consideraran vençudes la resta de fraccions pendents, havent d'iniciar-se el procediment de
constrenyiment respecte de tot el deute. Referent a això, es dictarà providència de constrenyiment, notificant al deutor que haurà de satisfer el
total deute, els interessos de demora i el recàrrec del 10 % en els terminis de l'apartat 1.c) de l'art. 10.
Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia, si existeix. En cas de no existir garantia, s'exigirà el
deute, els interessos de demora i el recàrrec del 20 % pel procediment d'execució forçosa.
2. Si els deutes es trobaven en període executiu al moment de la sol·licitud, es continuarà el procediment de constrenyiment per a la totalitat
del deute i es procediran a dur a terme les següents actuacions:
a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:
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- import del deute fraccionat.
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període voluntari del deute inicial
fins avui d'ingrés.
- recàrrec executiu, o de constrenyiment, corresponent al moment de la sol·licitud del fraccionament, aplicat sobre el
principal del deute.
El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10.
Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia, si existeix. En cas de no existir garantia, s'exigirà el
deute, els interessos de demora i el recàrrec del 20 % pel procediment d'execució forçosa.
Article 12. Actuacions en cas de falta de pagament de fraccionaments concedits amb garanties parcials i independents per cadascuna
de les fraccions
1. Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període voluntari, l'incompliment del pagament d'una fracció determina l'exigència per la via
de constrenyiment exclusivament d'aquesta fracció. Procediran les següents actuacions:
a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:
- import de la fracció incomplida.
- interessos de demora calculats des de l'endemà al venciment del deute en període voluntari fins avui d'ingrés.
- recàrrec del 5 % sobre l'import de la fracció incomplida.
El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10 d'aquesta ordenança.
De no produir-se l'ingrés en aquests terminis, es consideraran vençudes la resta de fraccions pendents, havent d'iniciar-se el procediment de
constrenyiment respecte de tot el deute. Referent a això, es dictarà providència de constrenyiment, notificant al deutor que haurà de satisfer el
total deute, els interessos de demora i el recàrrec del 10 % en els terminis de l'apartat 1.c) de l'art. 10.
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Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia.
2. Si els deutes es trobaven en període executiu al moment de la sol·licitud, es continuarà el procediment de constrenyiment per a la fracció
incomplida. Procediran les següents actuacions:
a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:
- import del deute fraccionat.
- interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període voluntari del deute inicial
fins avui d'ingrés.
- recàrrec executiu, o de constrenyiment, corresponent al moment de la sol·licitud del fraccionament, aplicat sobre el
principal del deute.
El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10.
Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia.
3. L'acord de fraccionament romandrà vigent respecte de les fraccions a les quals no aconsegueixi la garantia parcial i independent.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació íntegra al BOIB i serà vigent fins que es modifiqui o es derogui.

Sencelles, 3 de juny de 2016
EL BATLE,
JOAN CARLES VERD CIRER
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