ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I DE LA POTESTAD
SANCIONADORA EN MATERÌA TRIBUTÀRIA LOCAL

REDACCIÓ ACTUAL
Art. 44è. Terminis de pagament.
2. Les taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic
municipal, així com per la prestació de
serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local es
paguen en el mateix moment de la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini
públic municipal o la prestació del servei o
l’activitat, o bé en els terminis establerts per
l'ordenan

3. Pels deutes tributaris liquidats per
l’Administració tributària municipal que no
han estat satisfets en el període voluntari
s’iniciarà el període executiu i la seva
recaptació s’efectuarà per la via de
constrenyiment.
4. El termini de pagament una vegada iniciat
el període executiu i notificada la rovidència
de constrenyiment serà:
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 de l’esmentat mes o, si aquest dia no
fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la providència es
realitza entre els dies 16 i l’últim de cada
mes, des de la data de recepció de la
notificació fins al dia 5 del mes següent o, si
aquest dia no fos
hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
5. En el supòsit que s'haja concedit un
ajornament o fraccionament del pagament,
cal atenir-se a allò que disposen els articles
117è i següents d'aquesta Ordenança.ça
respectiva.

REDACCIÓ PROPOSADA
Art. 44è. Terminis de pagament.
2. Les taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic
municipal, així com per la prestació de
serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local es
paguen en el mateix moment de la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini
públic municipal o la prestació del servei o
l’activitat, o bé en els terminis establerts per
l'ordenança respectiva.
3. En aquells supòsits en què l’ordenança
fiscal reguladora establisca l’obligació
d’ingressar el tribut en anterioritat o
simultàniament a la presentació de la
sol·licitud d’autorització o que aquesta no es
tramitarà sense que prèviament s’acredite el
pagament del tribut corresponent, el termini
de pagament en període voluntari s’entendrà
que finalitza el mateix dia de presentació de
la sol·licitud que inicie l’expedient
administratiu.
4. Pels deutes tributaris liquidats per
l’Administració tributària municipal que no
han estat satisfets en el període voluntari
s’iniciarà el període executiu i la seva
recaptació s’efectuarà per la via de
constrenyiment.
5. El termini de pagament una vegada iniciat
el període executiu i notificada la
providència de constrenyiment serà:
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 de l’esmentat mes o, si aquest dia no
fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la providència es
realitza entre els dies 16 i l’últim de cada
mes, des de la data de recepció de la
notificació fins al dia 5 del mes següent o, si
aquest dia no fos hàbil, fins a l’immediat
hàbil següent.
6. En el supòsit que s'haja concedit un
ajornament o fraccionament del pagament,
cal atenir-se a allò que disposen els articles
117è i següents d'aquesta Ordenança.

Article 44é.Bis.- Pla Personalitzat de
Pagament.
1. Definició. El Pla Personalitzat de
Pagament és un sistema especial de
pagament que permet realitzar ingressos
periòdics, a compte del deute anual estimat
corresponent a tributs de cobrament periòdic.
No es cobraran interessos de demora, sempre
que es paguen les fraccions en els terminis
indicats.
2. Requisits.
a) No tindre cap deute pendent en executiva
amb l’administració municipal.
b) L’import total anual del deute tributari en
voluntària, referit a la suma dels tributs
assenyalats en el paràgraf 1, ha de ser
superior a 300 euros.
El dit import es calcularà prenent com a
referència les dades-base de l’exercici
anterior a l’aplicació del pla personalitzat de
pagament, inclosos els beneficis fiscals que li
corresponguen.

Article 44é.Bis.- Pla Personalitzat de
Pagament.
1. Definició. El Pla Personalitzat de
Pagament és un sistema especial de
pagament que permet realitzar ingressos
periòdics, a compte del deute anual estimat
corresponent a tributs de cobrament periòdic.
No es cobraran interessos de demora, sempre
que es paguen les fraccions en els terminis
indicats.
2. Requisits.
a) L’import total anual del deute tributari en
voluntària, referit a la suma dels tributs
assenyalats en el paràgraf 1, ha de ser
superior a 300 euros.
El dit import es calcularà prenent com a
referència les dades-base de l’exercici
anterior a l’aplicació del pla personalitzat de
pagament, inclosos els beneficis fiscals que li
corresponguen.

c) Haurà de domiciliar obligatòriament el
pagament de les quotes en un únic compte.

b) Haurà de domiciliar obligatòriament el
pagament de les quotes en un únic compte.
A més d’aquests requisits, si l’interessat
haguera incomplit anteriorment un Pla
Personalitzat de Pagament i, com a
conseqüència
d’aquest
incompliment
l’Administració haguera considerat cancel·lat
el dit Pla Personalitzat de Pagament, serà
requisit necessari que l’interessat no tinga
cap deute pendent de pagament en executiva
amb l’administració municipal.

3. Periodicitat dels pagaments. L’interessat
podrà seleccionar la següent periodicitat de
pagament:
a) Mensual: Consistirà en deu quotes, el
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5
dels mesos de febrer a novembre, ambdós
inclosos.
b) Bimestral: Consistirà en sis quotes, el
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5
de febrer, 5 d’abril, 5 de juny, 5 d’agost, 5
d’octubre i 5 de novembre.
c) Trimestral: Consistirà en quatre quotes, el
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5
de febrer, 5 de maig, 5 d’agost i 5 de
novembre.
d) Semestral: Consistirà en dues quotes, el
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5

3. Periodicitat dels pagaments. L’interessat
podrà seleccionar la següent periodicitat de
pagament:
a) Mensual: Consistirà en deu quotes, el
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5
dels mesos de febrer a novembre, ambdós
inclosos.
b) Bimestral: Consistirà en sis quotes, el
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5
de febrer, 5 d’abril, 5 de juny, 5 d’agost, 5
d’octubre i 5 de novembre.
c) Trimestral: Consistirà en quatre quotes, el
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5
de febrer, 5 de maig, 5 d’agost i 5 de
novembre.
d) Semestral: Consistirà en dues quotes, el
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5

de juny i 5 de novembre.
e) Anual: Consistirà en una quota el
cobrament de la qual es realitzarà el 5 de
juny.
Posteriorment, si escau, es girarà una quota
de regularització el 5 de novembre, l'import
de la qual estarà constituïda per la diferència
entre la quantia dels rebuts que corresponen a
l’exercici i l'abonada en el mes de juny.
4. Sol·licitud. La persona interessada a
acollir-se al Pla Personalitzat de Pagament
haurà de presentar la sol·licitud abans de l’1
de desembre de l’exercici anterior a què es
referix la petició, i triarà la periodicitat del
pagament que sol·licita i els rebuts que s’hi
inclouen. A partir d’eixe moment quedarà
adherit al Pla Personalitzat de Pagament en
les condicions sol·licitades, llevat que
l’Administració Tributària comunique la
denegació per incompliment dels requisits.
5. Quotes. D’acord amb les dades que tinga
en el seu poder, l’administració efectuarà una
estimació de l’import de les quotes que la
persona interessada ha de pagar en cada
fracció.

de juny i 5 de novembre.
e) Anual: Consistirà en una quota el
cobrament de la qual es realitzarà el 5 de
juny.
Posteriorment, si escau, es girarà una quota
de regularització el 5 de novembre, l'import
de la qual estarà constituïda per la diferència
entre la quantia dels rebuts que corresponen a
l’exercici i l'abonada en el mes de juny.
4. Sol·licitud. La persona interessada a
acollir-se al Pla Personalitzat de Pagament
haurà de presentar la sol·licitud abans de l’1
de desembre de l’exercici anterior a què es
referix la petició, assenyalant la periodicitat
del pagament que sol·licita i els rebuts que
s’hi inclouen. A partir d’eixe moment
quedarà adherit al Pla Personalitzat de
Pagament en les condicions sol·licitades,
llevat que l’Administració Tributària
comunique la denegació per incompliment
dels requisits.
5. Quotes. D’acord amb les dades que tinga
en el seu poder, l’administració efectuarà una
estimació de l’import de les quotes que la
persona interessada ha de pagar en cada
fracció.
Les quotes del Pla Personalitzat de Pagament
es regularitzaran en els períodes de pagament
assenyalats en l’article 44è d’aquesta
ordenança.

L’import de l’últim termini estarà constituït
per la diferència entre la quantia dels rebuts
que corresponen a l’exercici i les quantitats
abonades en els terminis anteriors.
6. Pagament anticipat. En qualsevol moment,
la persona interessada podrà efectuar el
pagament, d’una única vegada, de totes les
quotes no vençudes, i causar baixa en el Pla.
7. Modificació de dades. Sempre abans de l’1
de desembre, la persona interessada haurà de
comunicar expressament a l’administració
tributària qualsevol canvi en les dades de
l’adhesió inicial, referida a la periodicitat
dels pagaments, rebuts inclosos, o número de
compte, que produirà efectes en l’exercici
següent.
8. Certificats. Per a obtindre un certificat
d’estar al corrent del pagament de qualsevol
dels tributs acollits a esta modalitat de
pagament, caldrà que s’haja produït el
pagament íntegre del dit tribut.
9. Durada. La sol·licitud produirà efectes per
als següents períodes voluntaris de pagament,
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que corresponen a l’exercici i les quantitats
abonades en els terminis anteriors.
6. Pagament anticipat. En qualsevol moment,
la persona interessada podrà efectuar el
pagament, d’una única vegada, de totes les
quotes no vençudes, i causar baixa en el Pla.
7. Modificació de dades. Sempre abans de l’1
de desembre, la persona interessada haurà de
comunicar expressament a l’administració
tributària qualsevol canvi en les dades de
l’adhesió inicial, referida a la periodicitat
dels pagaments, rebuts inclosos, o número de
compte, que produirà efectes en l’exercici
següent.
8. Certificats. Per a obtindre un certificat
d’estar al corrent del pagament de qualsevol
dels tributs acollits a esta modalitat de
pagament, caldrà que s’haja produït el
pagament íntegre del dit tribut.
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als següents períodes voluntaris de pagament,

i tindrà validesa per temps indefinit per als
rebuts per als quals es va sol·licitar, sempre
que no existisca manifestació expressa en
contra per part del subjecte passiu i no deixen
de realitzar-se els pagaments en la forma
establerta. Per a renunciar a esta modalitat de
pagament la persona interessada haurà
d’abonar tots els rebuts el període voluntari
de pagament dels quals haja finalitzat.

i tindrà validesa per temps indefinit per als
rebuts per als quals es va sol·licitar, sempre
que no existisca manifestació expressa en
contra per part del subjecte passiu i no deixen
de realitzar-se els pagaments en la forma
establerta. Per a renunciar a esta modalitat de
pagament la persona interessada haurà
d’abonar tots els rebuts el període voluntari
de pagament dels quals haja finalitzat en el
moment d’efectuar la renuncia.

10. Falta de pagament. Des del moment que
l’administració tinga coneixement de
l’impagament d’un dels terminis, podrà
deixar de carregar els terminis següents, i
considerar cancel·lat el fraccionament. En
eixe moment, el règim de pagament anual
passarà a ser el general, amb els terminis
normals en voluntària. Si el deute estiguera
vençut es procedirà al seu cobrament per les
vies legalment establertes. Les quantitats
ingressades en l’exercici pel Pla Personalitzat
de Pagament s’aplicaran als rebuts
fraccionats a criteri de l’administració, i
s’entendran a compte els imports que no
cobrisquen els esmentats documents de
cobrament, posat el cas que queden quantitats
pendents d’ingressar.

10. Falta de pagament. Des del moment que
l’administració tinga coneixement de
l’impagament d’un dels terminis, podrà
deixar de carregar els terminis següents i
considerar cancel·lat el fraccionament. En
eixe moment, el règim de pagament anual
passarà a ser el general, amb els terminis
normals en voluntària. Si el deute estiguera
vençut es procedirà al seu cobrament per les
vies legalment establertes. Les quantitats
ingressades en l’exercici pel Pla Personalitzat
de Pagament s’aplicaran als rebuts
fraccionats a criteri de l’administració, i
s’entendran a compte els imports que no
cobrisquen els esmentats documents de
cobrament, posat el cas que queden quantitats
pendents d’ingressar.
11. Bonificació per domiciliació. Qui
s’acullga al Pla Personalitzat de Pagament
gaudirà de la bonificació a què es refereix
l’article 116.4 d’aquesta ordenança, que
s’incrementarà fins als 5 per cent i s’aplicarà
sobre les quotes municipals pagades
mitjançant aquest Pla.
De cancel·lar-se el Pla Personalitzat de
Pagament la bonificació s’aplicarà sols sobre
l’import dels rebuts que s’hagen pagat en la
seva totalitat.
Art. 115è.bis. Targeta bancària (crèdit i
dèbit)
1. S’admet el pagament mitjançant targetes
de crèdit i dèbit, sempre que la targeta a
utilitzar estiga inclosa entre les que, amb eixa
finalitat, siguen admeses per l’administració
tributària municipal.
2. Es facilitarà fer efectiu el pagament amb
targeta bancaria a les oficines d’atenció al
ciutadà que determine l’Ajuntament.
3. El límit dels pagament a realitzar vindrà
determinat per l’assignat per l’entitat
emissora individualment a cada targeta i que,
en cap cas, podrà superar la quantitat que

Art. 116è. Domiciliació en entitat
financera.
6. Els rebuts domiciliats de l’Impost sobre
béns immobles, l’import dels quals siga igual
o superior a 200 euros, seran objecte de
fraccionament en dos terminis, no essent
necessària la prèvia sol·licitud per part de
l’obligat al pagament ni la constitució per
aquest de la garantia a que fan referència els
articles 121è i següents d’aquesta Ordenança.
Les dates en què es farà el càrrec d’aquestes
dues fraccions seran les dels càrrecs de la
resta de rebuts de cobrament periòdic
domiciliats, que coincidiran amb el primer
dia hàbil del segon mes de cadascun dels
períodes
voluntaris
de
cobrança,
respectivament.

Art. 117è. Competència i terminis.
1. Es podrà ajornar o fraccionar el pagament
dels deutes tributaris i altres de naturalesa
pública la titularitat de les quals corresponga
a l’Ajuntament, d’acord amb el que preveuen
els articles 65 i 82 de la Llei general
tributària i aquesta Ordenança.
No obstant, no podrà ajornar-se o fraccionarse el pagament dels deutes d'import inferior a
300 euros, excepte en aquells casos

s’establisca per l’òrgan municipal competent
per cada document d’ingrés, no podent
simultaniejar-se, per a un mateix document
d’ingrés, amb qualsevol altre dels mitjans de
pagament admesos.
4. Els imports ingressats pels obligats al
pagament mitjançant targetes de crèdit o
dèbit no podran ser minorats com a
conseqüència de descomptes per la utilització
de les targetes o per qualsevol altre motiu.
5. L’obligat tributari queda alliberat del deute
tributari sols si el pagament per targeta és
autoritzat per l’intermediari financer, llevat
dels casos en els que el titular de la targeta
haja donat ordre de retrocessió del pagament
a la seva entitat financera, seguint els
protocols establerts per aquests casos pels
intermediaris financers.
No s’admetrà la retrocessió quan el titular de
la targeta coincidisca amb el del deute
tributari.
6. Els ingressos efectuats mitjançant targeta
de crèdit i dèbit s’entendran realitzats el dia
en què aquells hagen tingut entrada en els
comptes municipals.
Art. 116è. Domiciliació en entitat
financera.
6. Els rebuts domiciliats de tributs de
meritació periòdica que s’hagen de fer
efectius en el primer període de pagament del
calendari assenyalat en l’article 44è
d’aquesta ordenança, l’import dels quals siga
igual o superior a 200 euros, seran objecte de
fraccionament en dos terminis, no essent
necessària la prèvia sol·licitud per part de
l’obligat al pagament ni la constitució per
aquest de la garantia a que fan referència els
articles 121è i següents d’aquesta Ordenança.
Les dates en què es farà el càrrec d’aquestes
dues fraccions seran les dels càrrecs de la
resta de rebuts de cobrament periòdic
domiciliats, que coincidiran amb el primer
dia hàbil del segon mes de cadascun dels
períodes
voluntaris
de
cobrança,
respectivament.
Art. 117è. Competència i terminis.
1. Es podrà ajornar o fraccionar el pagament
dels deutes tributaris i altres de naturalesa
pública la titularitat de les quals corresponga
a l’Ajuntament, d’acord amb el que preveuen
els articles 65 i 82 de la Llei general
tributària i aquesta Ordenança.
No obstant, no podrà ajornar-se o fraccionarse el pagament dels deutes d'import inferior a
150 euros, excepte en aquells casos

discrecionalment apreciats per l'òrgan
competent, quan es considere que
l'ajornament o fraccionament siga l'única
forma de poder procedir al cobrament del
deute.
2. Un cop liquidat i notificat el deute,
l'Administració tributària municipal en pot
ajornar o fraccionar el pagament, després de
la petició prèvia dels obligats, quan la seva
situació econòmica financera els impedisca
transitòriament fer el pagament dels seus
deutes, en els següents terminis:

3. En tot cas, les quantitats el pagament de
les quals s’ajorne o fraccione acreditaran
l'interès de demora. Això no obstant, quan es
garantisca el deute en la seva totalitat
mitjançant un aval solidari d’entitat de crèdit
o societat de garantia recíproca o mitjançant
un certificat d’assegurança de caució,
l’interès de demora exigible serà l’interès
legal que corresponga fins a la data del seu
ingrés.
4. No s’exigirà interés de demora en els
fraccionaments de rebuts a què es refereix
l’apartat 6 de l’article 116 d’aquesta
ordenança.

discrecionalment apreciats per l'òrgan
competent, quan es considere que
l'ajornament o fraccionament siga l'única
forma de poder procedir al cobrament del
deute.
2. Un cop liquidat i notificat el deute,
l'Administració tributària municipal en pot
ajornar o fraccionar el pagament, després de
la petició prèvia dels obligats, quan la seva
situació econòmica financera els impedisca
transitòriament fer el pagament dels seus
deutes.
Els terminis de pagament dels deutes ajornats
o fraccionats seran els següents:
a) Els deutes d’import fins a 1000 euros
podran ajornar-se per un període màxim de
sis mesos.
b) els deutes d’import superior a 1000 euros i
fins a 3000 euros podran ajornar-se per un
període màxim d’un any.
c) Els deutes d’import superior a 3000 euros i
fins a 6000 euros podran ajornar-se per un
període màxim de divuit mesos.
d) Els deutes d’import superior a 6.000 euros
podran ajornar-se fins a un període màxim de
dos anys.
No obstant això, amb caràcter excepcional i
segons criteri de l’òrgan competent, es
podran atorgar ajornaments i fraccionaments
seguint criteris diferents als assenyalats.
La quota mínima a pagar en cadascuna de les
fraccions en cap cas podrà ser inferior a 25
euros.
3. En tot cas, les quantitats el pagament de
les quals s’ajorne o fraccione acreditaran
l'interès de demora. Això no obstant, quan es
garantisca el deute en la seva totalitat
mitjançant un aval solidari d’entitat de crèdit
o societat de garantia recíproca o mitjançant
un certificat d’assegurança de caució,
l’interès de demora exigible serà l’interès
legal que corresponga fins a la data del seu
ingrés.
4. No s’exigirà interés de demora en els
fraccionaments de rebuts a què es refereix
l’apartat 6 de l’article 116 d’aquesta
ordenança.

5. L'òrgan competent per concedir els
ajornaments i fraccionaments és l'alcaldepresident o regidor en qui delegue, a qui
igualment correspon l’apreciació de la
situació de tresoreria de l’obligat al pagament
en relació amb la possibilitat de satisfer els
dèbits.

5. L'òrgan competent per concedir els
ajornaments i fraccionaments és l'alcaldepresident o regidor en qui delegue, a qui
igualment correspon l’apreciació de la
situació de tresoreria de l’obligat al pagament
en relació amb la possibilitat de satisfer els
dèbits.

a) Els deutes d’import fins a 1500 euros
podran ajornar-se per un període màxim de
sis mesos.
b) Els deutes d’import superior a 1500 euros
i fins a 6000 euros podran ajornar-se per un
període màxim de divuit mesos.
c) Els deutes d’import superior a 6.000 euros
podran ajornar-se fins a un període màxim de
dos anys.

No obstant això, amb caràcter excepcional i
segons criteri de l’òrgan competent, es
podran atorgar ajornaments i fraccionaments
seguint criteris diferents als assenyalats.

Art. 137è. Embargament de béns.
1. Transcorregut el termini fixat en la
providència de constrenyiment sense que
s’haja fet l’ingrés requerit, el/la tresorer/a o
funcionari en qui delegue ordenarà
l’embargament de béns i drets, amb respecte
sempre al principi de proporcionalitat, en
quantitat suficient per cobrir l’import del
deute no ingressat, els recàrrecs del període
executiu, els interessos i les costes del
procediment de constrenyiment.
2. A requeriment dels serveis de recaptació,
l’obligat tributari haurà de facilitar una
relació dels béns i drets integrants del seu
patrimoni en quantia suficient per cobrir
l’import del deute tributari.

Art. 141è. Alienació dels béns embargats.
1. El/la tresorer/a municipal acordarà
l’alienació dels béns embargats mitjançant
subhasta per tal de cobrir el dèbit perseguit,
recàrrec, interessos i costes del procediment,
evitant si fos possible, la venda d’aquells
béns de valor notòriament superior al dèbit,
sense perjudici de poder autoritzar l’alienació
dels que siguen necessaris.
2. L’ acord d’alienació serà notificat a
l’obligat al pagament, al seu cònjuge si es
tracta de béns de guanys o de l’habitatge
habitual, als creditors hipotecaris o
pignoratius, als copropietaris i dipositaris i,
en general o tota persona titular de dret
inscrit en el registre públic corresponent, amb
posterioritat al dret de l’Ajuntament.

Art. 137è. Embargament de béns.
1. Transcorregut el termini fixat en la
providència de constrenyiment sense que
s’haja fet l’ingrés requerit, el/la tresorer/a o
funcionari en qui delegue ordenarà
l’embargament de béns i drets, amb respecte
sempre al principi de proporcionalitat, en
quantitat suficient per cobrir l’import del
deute no ingressat, els recàrrecs del període
executiu, els interessos i les costes del
procediment de constrenyiment.
2. A requeriment dels serveis de recaptació,
l’obligat tributari haurà de facilitar una
relació dels béns i drets integrants del seu
patrimoni en quantia suficient per cobrir
l’import del deute tributari.
3. Donat el cas que, a través de la informació
obtinguda com a conseqüència de les
actuacions recaptatòries realitzades en el
procediment de constrenyiment respecte de
l’obligat, s’acredite que l’únic bé realitzable
fos la vivenda habitual del mateix, es
procedirà a iniciar expedient d’insolvència
provisional.
En atenció al principi de proporcionalitat
establert en els articles 3 i 169 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el procediment de constrenyiment
es limitarà a l’embargament de la dita
vivenda sense procedir a realitzar actuacions
encaminades a la seva alienació. S’actuarà
d’igual forma amb el deute que, en endavant,
merite l’obligat i que es veja incurs en el
procediment de constrenyiment.
En cas de solvència sobrevinguda,
transmissió del bé, execució de creditors
preferents o altres semblants, es continuarà el
procediment de constrenyiment.
Art. 141è. Alienació dels béns embargats.
1. El/la tresorer/a municipal acordarà
l’alienació dels béns embargats mitjançant
subhasta per tal de cobrir el dèbit perseguit,
recàrrec, interessos i costes del procediment,
evitant si fos possible, la venda d’aquells
béns de valor notòriament superior al dèbit,
sense perjudici de poder autoritzar l’alienació
dels que siguen necessaris.
2. L’ acord d’alienació serà notificat a
l’obligat al pagament, al seu cònjuge si es
tracta de béns de guanys o de l’habitatge
habitual, als creditors hipotecaris o
pignoratius, als copropietaris i dipositaris i,
en general o tota persona titular de dret
inscrit en el registre públic corresponent, amb
posterioritat al dret de l’Ajuntament.

3. L’acord d’alienació únicament podrà
impugnar-se
si
les
diligències
d’embargament han estat notificades segons
allò que disposa l’apartat 3r de l’article 112è
de la Llei general tributària. En aquest cas,
contra l’acord d’alienació només seran
admissibles els motius d’impugnació contra
les diligències d’embargament als que fa
referència l’apartat 3r de l’article 170è de
l’esmentada Llei 58/2003 i l’apartat 3r de
l’article 139è de la present Ordenança.
4. L’Administració tributària no podrà
procedir a l’alienació dels béns i drets
embargats en el curs del procediment de
constrenyiment fins que l’acte de liquidació
del deute tributari executat siga ferm, llevat
dels supòsits de força major, béns alterables i
béns en els quals hi haja un risc de pèrdua
imminent de valor o quan l’obligat tributari
en sol·licite de manera expressa l’alienació.
5. La subhasta pública serà el procediment
ordinari d’alienació dels béns i drets
embargats, que es desenvoluparà d’acord
amb les previsions de l’article 104è del
Reglament general de recaptació.
La Mesa de la subhasta estarà composta per
un President, un Secretari i fins a un màxim
de tres vocals.
El President serà el/la tresorer/a municipal,
que podrà delegar les seves atribucions.
El Secretari serà el secretari de la corporació
o funcionari en qui delegue.
En tot cas, formarà part de la Mesa com a
vocal, l’Interventor/a de l’Ajuntament o
persona en qui delegue.
La resta dels vocals seran designats per el/la
tresorer/a d’entre el personal funcionari de
l’Ajuntament d’Oliva.
6. L’alienació per concurs o per adjudicació
directa només és procedent en els supòsits
previstos als articles 106è i 107è del
Reglament general de recaptació.
7. En qualsevol moment anterior a
l’adjudicació dels béns, l’Administració
tributària municipal ha d’alliberar els béns
embargats si l’obligat extingeix el deute
tributari i les costes del procediment de
constrenyiment.
8. A l’anunci de la subhasta de béns
embargats constaran les condicions de la
subhasta.
9. El procediment de constrenyiment podrà
concloure amb l’adjudicació de béns a
l’Ajuntament quan es tracte de béns
immobles o béns mobles, l’adjudicació dels
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