
 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRAL 

 
 
 

Sol·licitud de fraccionament gratuït unificat (FGU) 
 

Dades identificatives 
Nom Cognoms NIF 

 
 

Nom representant Cognoms representant NIF representant 

 
 

 

Domicili per a notificacions 

Dades de l'interessat 
Adreça 

Dades del representant 
 
 

Població 

 
 

Codi Postal 

 
 

Telèfon preferent Altre telèfon Correu electrònic 

 

 
 

Ajuntament titular del/s deute/s 
Ajuntament 

 BLANES 
 

Exposo 
• Que figuro com a contribuent o resulto obligat al pagament dels següents tributs de venciment periòdic amb 
meritació i pagament dins del mateix exercici: IBIU Urbana/IBI Rústica i IVTM  

 
• Que no figuro com a deutor envers l’ajuntament per cap concepte tributari o d’altra naturalesa en via de constrenyiment. 

 
• Que sóc coneixedor de les condicions inherents a aquest fraccionament i, en especial, de les conseqüències en el 
supòsit d’incompliment del fraccionament que estableix l’ordenança fiscal reguladora del FGU. 
 (Veure condicions al dors d’aquest full) 
 

 
 

per tot això 
Sol·licito 
L’adhesió al sistema de fraccionament gratuït unificat (FGU) establert per aquest ajuntament, entenent que es mantindrà 
la seva pròrroga per a successius exercicis si no sol·licito expressament abandonar el sistema 

 
 

Documentació presentada 
Fotocòpia del NIF de l’interessat/da, i document que acrediti la representació, si s’escau 

Identificació IBAN del compte bancari: 

 

, de de 

Signatura: 
 
 
 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us 
informem que la presentació d’aquesta instància dóna lloc a la inclusió de les dades de caràcter personal al fitxer Gestió tributària i 
recaptació, creat pel Consell Comarcal de la Selva amb finalitats de gestió d’impostos, taxes, preus, contribucions especials i altres 
ingressos de dret públic. Es podran cedir  a administracions públiques competents en la matèria i a l’ajuntament corresponent. En 
qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se al Consell (passeig de 
Sant Salvador núm. 25-27, de Santa Coloma de Farners) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS LOCALS DE DRET PÚBLIC FISCAL.  

Passeig Sant Salvador, 19 
17430 Santa Coloma de 
Farners Tel.: 902 010 027 
scolomatributs@selva.cat www.selva.cat 
 
 
 
 
 
 
 

Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics: Sí No
o



SECCIÓ VII. FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT. 
 
Article 83. Objecte i fonament.  
Aquest Ajuntament, en ús de les facultats concedides pels articles 4.1 i 106 de la Llei /1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 12.2 i del 15 al 19 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la present ordenança fiscal reguladora de sistema de recaptació denominat Fraccionament Gratuït Unificat (d'ara 
endavant FGU).  
 
Article 84. Definició.  
1. El sistema FGU consisteix en el pagament a compte al llarg d'un exercici fiscal dels deutes que es meritin entre l'1 de gener i el 31 de desembre d'aquells 
tributs de venciment periòdic i amb notificació col·lectiva amb venciment dintre el propi exercici.  
2. Únicament podran acollir-se a aquest sistema els obligats pels següents tributs:  
 
 - Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Béns Immobles de Naturalesa Rústica.  
 - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.  
 
Article 85. Característiques.  
Són característiques d'aquest procediment:  

a) L'adhesió a l’FGU serà per la totalitat dels rebuts inclosos en els conceptes de l'article 84.2, dels quals la persona interessada sigui contribuent o 
obligada al pagament en el moment de la sol·licitud.  
b) L'adhesió a l’FGU serà voluntària i expressa. L’administrat podrà renunciar a aquest sistema per tornar al tradicional. Aquesta renúncia tindrà 
efectes per l’exercici següent.  
c) Una vegada sol·licitada l'alta en el sistema, l’adhesió s'entendrà prorrogada automàticament per a successius exercicis en tant l’administrat no 
sol·liciti la baixa de forma expressa.  
d) L’FGU no meritarà interessos, sense perjudici de l’exigència del deute en via de constrenyiment en el supòsit d'impagament dels  terminis del 
fraccionament en els termes establerts al Reglament General de Recaptació.  

 e) Serà imprescindible la domiciliació bancària dels successius pagaments que es realitzin.  
 
Article 86. Subjectes passius o obligats al pagament.  
Podran adherir-se a l’FGU els subjectes passius o obligats al pagament indicats en l'article 85.a, que compleixin les següents condicions:  

a) No tenir deutes pendents en via de constrenyiment, tret que estiguessin recorreguts i garantits. En cas que la resolució del recurs fos 
desestimatòria, se seguiria amb el procediment de constrenyiment per aquell deute, sense que aquest fet doni lloc a l’anul·lació de l’FGU.  

 b) No haver incomplert dues mensualitats de l’FGU en l'exercici de la sol·licitud o en l'immediatament anterior.  
 c) Haver sol·licitat adherir-se a l’FGU en el termini establert.  
 
Article 87. Gestió de la sol·licitud.  
1. La sol·licitud d’adhesió al procediment haurà de presentar-se abans del 15 de desembre de l'exercici anterior al de la seva vigència.  
2. Una vegada tancat el període de recepció de sol·licituds i processada la informació, l’Ajuntament o ens que tingui delegada la gestió recaptatòria dels tributs 
municipals enviarà a l’administrat una confirmació de la seva adhesió a l’FGU i amb informació detallada i completa sobre el procediment i els conceptes 
tributaris incorporats.  
 
Article 88. De les quotes.  
1. L'import total del deute a fraccionar s'obtindrà prenent les dades dels padrons de l'exercici anterior i actualitzant-los en els percentatges legals establerts 
anualment, a més de per les actualitzacions realitzades per la pròpia Corporació.  
2. L’import total o parcial del deute es podrà compensar amb devolucions d'ingressos indeguts o derivats de la normativa de cada tribut i resta de crèdits al seu 
favor reconeguts mitjançant acord de la junta de Govern Local, a proposta del regidor d’Hisenda.  
 

a) L’import resultant, amb independència del saldo resultant creditor o deutor, es dividirà entre els dotze terminis, i serà ingressat o  carregat 
mensualment mitjançant domiciliació bancària.  
b) L’import dels terminis corresponents als mesos d’octubre, novembre i desembre es calcularan d’acord amb la regularització de la situació tributària 
de l'administrat, si procedís, amb aplicació de les diferències per actualització impositiva de conceptes.  

 c) Cada mensualitat a favor de l'Ajuntament tindrà el caràcter de “a compte” i la característica de no fraccionable i inajornable.  
d) No es podran acollir al FGU els administrats pels quals resulti un import mensual inferior a 10 euros. Les sol·licituds desestimatòries per aquesta 
causa seran comunicades als interessats.  
e) En aquells tributs en els quals procedeixi el prorrateig de la quota el contribuent estarà obligat a continuar el pagament dels terminis fins al final de 
l'exercici, sense perjudici de la regularització que procedeixi en del que es disposa en l'apartat b) anterior.  

 
3. En els dos primers mesos de l'exercici següent a aquell que hagi tingut efecte l’FGU es remetran els corresponents justificants de pagament individuals dels 
tributs pagats mitjançant aquest sistema.  
4. Els càrrecs de les quotes mensuals es realitzaran el dia 5 de cada mes, no admetent-se com a data de pagament l'ingrés realitzat amb posterioritat a aquest 
dia excepte en el cas recollit en l’article 89.1. 
 
Article 89. De l'impagament i abandó del sistema.  
1.- Quan alguna quota mensual resultés impagada, l'interessat haurà de sol·licitar una còpia del document d’ingrés en les Oficines de Recaptació i abonar-lo en 
l'entitat bancària o caixa designada per a la domiciliació dels pagaments en el termini de 7 dies. El cost bancari de la devolució del rebut correrà per compte del 
contribuent.  
2.-Transcorregut aquest termini, i en tot cas, quan es produeixi la devolució sense causa justificada de dues mensualitats consecutives, es produirà l'exclusió 
automàtica del sistema de pagament FGU. Aquesta situació serà comunicada a l'interessat i tindrà els següents efectes:  
 

a) Les quotes ja abonades pel contribuent serviran per al pagament d'aquells tributs el període dels quals de la cobrança s'hagués iniciat. Les 
diferències, si les hagués, seran regularitzades en l'últim trimestre de l'exercici de la següent manera:  

- Si la diferència fos a favor de l’administrat, mitjançant la devolució per transferència bancària de l'import no aplicat al compte designat per 
l'interessat en el procediment o bé per compensació amb deutes en via de constrenyiment.  

  - Si la diferència fos a favor de l'Ajuntament, mitjançant notificació del deute tributari per al seu ingrés en període voluntari.  
  Transcorregut aquest termini sense efectuar l'ingrés, s'exigirà pel procediment de constrenyiment.  

b) L'administrat estarà obligat, si escau, al pagament dels tributs que tinguin el període de cobrament posterior a la data de l'exclusió del sistema, 
dins dels terminis establerts en el calendari fiscal ordinari corresponent a l'exercici.  

 
Article 90.  
Els rebuts per domiciliació serviran única i exclusivament com a justificant de "pagament a compte”. 


