
PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 1, 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

En relació a l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, atès 
l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i atès que 
s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents

Acords:

1. Modificar l’article 11è, sobre pagament fraccionat, de manera que:

- On diu: 

“Article 11è. Pagament fraccionat

Els contribuents podran sol·licitar a l’Ajuntament el pagament fraccionat, el qual será 
trimestralment.
Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema 
fraccionat de pagament són:

- S’ha d’emplenar una sol·licitud entre l’1 de gener i el 15 de febrer de l’any en curs de 
què es tracti.

- L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorrogarà automàticament per a 
l’exercici següent, sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no 
tengui deutes pendents de pagament en període executiu.

- Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema 
fraccionat de pagament, aquest restarà sense cap efecte.

- El sistema fraccionat de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els 
recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la 
seva normativa específica.”

- Ha de dir:

“Article 11è. Pagament fraccionat

Els contribuents podran sol·licitar a l’Ajuntament el pagament fraccionat, el qual serà 
trimestralment.

Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema 
fraccionat de pagament són:

- S’ha d’emplenar una sol·licitud entre l’1 de gener i el 15 de febrer de l’any en curs de 
què es tracti.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web

Codi Segur de Validació b53322b266d2446a9bbeabadc29f903a001

Url de validació https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
an

u
el

 G
al

án
 M

as
sa

n
et

08
/1

0/
20

21
A

L
C

A
L

D
E

https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


- L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorrogarà automàticament per a 
l’exercici següent, sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no 
tengui deutes pendents de pagament en període executiu.

- El pagament fraccionat s’ha de dur a terme mitjançant domiciliació bancària.

- Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema 
fraccionat de pagament, aquest restarà sense cap efecte.

- El sistema fraccionat de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els 
recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la 
seva normativa específica.”

2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la 
manera següent:

“Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins 
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 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.”

3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i 
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la 
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè 
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació. 
Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la 
aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.
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