
sistema de pagament termini especial 
Aquesta fórmula de pagament per termini especial afecta als següents conceptes: 

1) Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
2) Taxes aprofitament via pública (guals…) 
3) Impost sobre bens immobles (urbana i rústica) 
4) Taxa d’escombraries/Preu públic recollida residus 
5) Impost sobre activitats econòmiques 
 

Requisits 
Per acollir-vos al sistema de termini especial cal: 

1)Emplenar les butlletes de sol·licitud que tot seguit us facilitem, amb l’ordre de domiciliació bancària dels 
pagaments, i presentar-les entre l’1 i el 24 de gener de 2020 a qualsevol de les següents dependències 
municipals de 9 a 14hores: 

a. SAIC (Servei d’Atenció i Informació al contribuent) carrer de Sant Llorenç. 25 
b. OAC (Oficina d’Atenció ciutadana) plaça  del Mercadal, 1. 

2)No tenir cap tipus de deute pendent en període executiu. 
3)Efectuar el pagament de set aportacions mensuals, de febrer fins agost, a l’entitat de crèdit que designeu. 

Aquesta quantitat mensual serà l’equivalent al resultat de dividir per deu el conjunt de conceptes pels quals ha 
tributat en l’exercici anterior (excloses les liquidacions d’ingressos directes no generadores d’altes en padrons). No 
obstant això, si per variació de les vostres obligacions davant l’Ajuntament l’import determinat resultés insuficient 
per a cobrir-lo, podeu sol·licitar l’ampliació de l’esmentat import a la quantitat que considereu convenient. 

4)Efectuar el pagament dels tres càrrecs mensuals addicionals de regularització – setembre, octubre i 
novembre- per la diferència existent entre els pagaments realitzats durant les primeres set mensualitats i el total 
dels deutes de caràcter periòdic liquidats corresponents a l’exercici. 

 
En cas d’incórrer en l’impagament de qualsevol de les quantitats fraccionades, quedarà sense efecte el sistema de 
termini especial amb la pèrdua d’aquest, recuperant-se el termini normal de pagament amb la data de venciment 
del període voluntari ordinari corresponent al tipus d’ingrés del deute pendent i s’anticiparà automàticament la 
regularització prevista a l’ordenança fiscal vigent. 

 
------- (talleu aquí) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sol·licitud d'aplicació del termini especial   

pel pagament de tributs i preus públics per rebut   

En/Na   NIF     

amb domicili a,     

Telèfon  Correu electrònic    

                            
Dades 
bancàries  Entitat  Oficina  DC  Compte   

                                                
                            

   
Identificador 
IBAN                     

                           

Com a contribuent de l'Ajuntament de Reus que compleix tots els requisits,   

Sol·licito:   

- Acollir-me al sistema de termini especial   

                            

       Reus,     Signatura de la persona interessada       
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Sol·licitud d'aplicació del termini especial   

pel pagament de tributs i preus públics per rebut  

En/Na   NIF     

Com a contribuent de l'Ajuntament de Reus que compleix tots els requisits,   
 

Sol·licito: 
                                                                                                                                        (Segell i data oficina 
recepció)   

- Acollir-me al sistema de termini especial    (E
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