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EDICTE DE L’AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT SOBRE 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS 

TRIBUTS LOCALS. 
 

 El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 25 d’abril de 2013, va aprovar 

provisional i definitivament, en cas de no presentar-se reclamacions, la modificació de 

l’Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals. 

 

 Donat que durant el termini d’informació pública no s’han presentat 

reclamacions, a continuació es pública la modificació de l’Ordenança: 

 

A).- Modificar l’Ordenança fiscal general de Gestió, recaptació i inspecció dels tributs 

locals, afegint un article 64 amb el següent tenor literal. 

Article 64. Compte Fàcil 11 

1. Definició 

El Compte  Fàcil 11 és un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar 

ingressos periòdics a compte del deute anual estimat corresponent als següents rebuts de 

padró: IBI, IVTM, Guals, Taxa  de recollida de fem i IAE. No es cobraran interessos de 

demora, sempre que es paguen les fraccions en els terminis indicats. 

 

2. Requisits. 

a. Ser persona física. 

b. No tenir deute pendent en executiva amb l’Administració  Municipal. 

c. L’import total anual del deute tributari en voluntària es calcularà prenent 

com a referència les dades base de l’exercici anterior al de l’aplicació del 

Compte Fàcil 11. 

d. Caldrà domiciliar obligatòriament el pagament de les quotes en un únic 

compte. 

3.  Periodicitat dels pagaments. 

Es realitzaran els pagaments en 11 quotes amb càrrec en compte el primer dia hàbil dels  

mesos de gener a novembre. 

4. Sol·licitud.  

L’interessat en acollir-se al Compte Fàcil 11 caldrà que  presente la sol·licitud abans de 

l’1 de novembre de l’exercici anterior a que es refereix la petició. En eixe moment  

quedarà adherit al Compte  Fàcil 11, a no ser que l’ajuntament desestime la petició per 

no complir els requisits. 

5. Quotes. 

 D’acord  amb les dades que té l’ajuntament, l’Administració farà una estimació de 

l’import de les quotes que l’interessat haurà de pagar en cada fracció. L’import de 
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l’últim termini estarà constituït per la diferència entre la quantia dels rebuts 

corresponents a l’exercici i les quantitats abonades en els terminis anteriors. 

6. En qualsevol moment l’interessat podrà efectuar el pagament d’una sola vegada 

totes les quotes no vençudes, produint-se la baixa en el Compte. 

7. Sempre abans de l’1 de novembre l’interessat deurà comunicar expressament a 

l’ajuntament qualsevol canvi en les dades d’adhesió inicial que produirà els 

efectes en l’exercici següent. 

8. Per a obtenir una certificació d’estar al corrent en el pagament  de qualsevol dels 

tributs acollits a esta modalitat de pagament, serà necessari que s’haja produït el 

pagament íntegre de l’esmentat tribut. 

9. Durada. La sol·licitud tindrà efectes per als següents períodes voluntaris de 

pagament, i tindrà validesa pel temps indefinit per als rebuts per als que es 

sol·licita, sempre que no existisca manifestació expressa en contrari per part del 

subjecte passiu i no deixen de realitzar-se els pagaments de la forma establerta. 

Per a renunciar a esta modalitat de pagament l’interessat deurà abonar tots els 

rebuts dels que haja finalitzar el període voluntari de pagament. 

10. Falta de pagament. Des del moment en que l’Administració tinga coneixement 

de l’impagament d’un dels  terminis, podrà deixar de carregar els terminis 

següents, considerant-se cancel·lat el fraccionament. En este moment, el règim 

de pagament anual passarà a ser el general, amb els terminis normals en 

voluntària. Si el deute estaguera vençut es procedirà al seu cobrament per les 

vies legalment establides. Les quantitats ingressades en el Compte Fàcil 11 

s’aplicarà als rebuts fraccionats a criteri de l’Administració, entenent-se a 

compte els imports que no cobrixen  els esmentats documents de cobrament, en 

el cas que queden quantitats pendents d’ingressar.” 

11. L’Ajuntament, previ conveni, podrà executar el cobrament dels tributs locals a 

través d’empreses concessionàries de diferents servicis de l’Ajuntament o altres 

organismes supramunicipals 

 

B).- Exposar-ho al públic, mitjançant anunci en el BOP, durant 30 dies, perquè 

els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 

estimen oportunes, amb l’expressa indicació de que si no es presenta cap 

al.legació contra aquest acord, s’entendrà aprovat definitivament. 
 

El que es fa públic per a general coneixement, significant que, contra l’acord 

d’aprovació definitiva podrà interposar-se recurs contenciòs-administratiu davant el 

Tribunal Superior de Justícia de València, amb seu en València, en el termini de dos 

mesos comptadors des de el següent a la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial 

de la Província. 

 

 Aielo de Malferit, 17 de juny de 2013. 

 

    L’ALCALDE, 
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    José Luis Juan Pinter. 


