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NOVETATS LEGISLATIVES. DEPARTAMENT DE GESTIÓ TRIBUTARIA. 

AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DELS DEUTES 

TRIBUTARIS. 

 

La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de transposició de la Directiva (UE) 

2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consell, de 20 de juny de 2019, té com 

objectiu principal modificar el recent RD Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que 

s´aprova el TR de la Llei Concursal, com ja es va anunciar l´exposició de motius.  

A més de complir amb la seva comesa, ha introduït una regulació complementària a la 

matèria de fraccionaments i ajornaments que s’atorguin, prèvia sol·licitud de l´obligat 

tributari, a partir de l´1 de gener de 2023, quan concorrin dificultats econòmiques 

transitòries per atendre al pagament dins del període voluntari o executiu.  

La DA11ª complementa els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributaria i els articules 44 i següents del  RD 939/2005, de 29 de juliol, General de 

Recaptació. 

El fet que passin a regular-se amb una norma amb rang de llei qüestions com el llindar 

quantitatiu per exonerar de garanties dona seguretat jurídica a una matèria que, fins ara, 

estava regulada a l´ Ordre Ministerial HAP/2178/2015, de 9 d´octubre. 

El legislador ha considerat adient mantenir aquest llindar en el límit de 30.000 €. En el 

còmput del qual s’ha de tenir en consideració, no només els deutes inclosos en la 

sol·licitud present, sinó també els ajornaments atorgats i pendents de compliment o 

aquells sol·licitats i pendents de resolució que constin a la base de dades de l’òrgan de 
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recaptació competent. En qualsevol cas, no es tindran en compte els deutes ajornats que 

es trobin degudament garantits.  

D´altra banda, acota la discrecionalitat de l´Administració a l’hora d’atorgar ajornaments 

amb garantia, regulant els terminis màxims que poden estar vigents els acords de 

fraccionament i ajornament.  

Amb caràcter general, fixa el termini màxim d´ajornament de 9 mesos, respecte 

dels deutes amb les garanties típiques que exigeix la llei: aval bancari o de Societat de 

Garantia Recíproca o certificat d’assegurança de caució. 

En el cas que s´hagi demanat la substitució per una altra garantia real o personal, 

l´ajornament o fraccionament atorgat per atendre al pagament, no podrà excedir de 6 

mesos. 

Excepcionalment, l´organisme recaptador podrà atorgar un ajornament per un 

termini màxim d´un any, si s´acredita en la sol·licitud la inexistència de béns bastants 

per constituir garantia o si l´execució de la garantia constituïda pogués afectar a la 

capacitat productiva de l´obligat tributari. 
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