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INFORMACIÓ
Aquest tràmit permet donar-se d’alta en el sistema de pagament de termini especial (pagament fraccionat) que consisteix en el
pagament en 10 quotes dels tributs de Padró en 10 mensualitats, des del mes de febrer al mes de novembre, en concret:
1. Impost sobre vehicles (IVTM)
2. Impost sobre béns immobles (IBI, rústic i urbà)
3. Taxa d’escombraries (TRBD) – Preu públic per recollida de residus (PPRBC)
4. Taxes d’aprofitament de la via pública (guals, terrasses)
5. Impost d’activitats econòmiques (IAE)

Cartes de Servei

El contribuent, o el seu representant, demana l’alta del sistema de pagament per a l’exercici en curs emplenant el formulari de
sol·licitud i l’ordre de domiciliació bancària dels pagaments.

Factura electrònica

Els rebuts es fraccionen en 10 quotes, les quals s’abonen mitjançant domiciliació bancària.

Finestreta Única Empresarial

L’Ajuntament comunica l’import total pagat durant l’any anterior pels conceptes esmentats i divideix la xifra per nou, resultant una
quota mensual - de febrer a agost -. Posteriorment, l’Ajuntament procedirà a la regularització confeccionant tres càrrecs mensuals
addicionals - setembre, octubre i novembre - per tal d’ajustar els pagaments fets a les modificacions que hi pugui haver al final de
l’exercici econòmic.

Actes i acords

Calendari del contribuent
Fraccionament de tributs

Els càrrecs al compte corrent es realitzen el dia 5 dels mesos de febrer a novembre.
Per acollir-se a aquest sistema de pagament és necessari estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal i
no tenir cap deute en executiva.

Incidència tècnica
Sol.licitud de certificat
Autoliquidacions

IMPRESOS RELACIONATS
Sol·licitud d'acolliment al sistema fraccionat de tributs

Cita Prèvia

COM PUC TRAMITAR-HO?
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Servei d'Atenció i Informació al Contribuent -SAIC- (Cr. Sant Llorenç, 25 - 43201 Reus)
Telemàtic amb certificat digital
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