DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT D'IMPOSTOS MUNICIPALS

Sol·licitar el pagament dels rebuts de determinats tributs municipals directament a través
de la seua entitat financera (banc, caixa d'estalvis…).
Són domiciliables els següents tributs municipals, sempre que tinguen caràcter periòdic
(no tenen aquest caràcter les altes i les rectificacions de liquidacions efectuades, entre
altres):
Impostos:
− Impost sobre béns immobles
− Impostos sobre activitats econòmiques
− Impostos sobre vehicles de tracció mecànica
− Taxes urbanes
− Altres
Poden realitzar aquest tràmit els obligats al pagament de cadascun dels tributs enumerats
i és necessari tenir compte obert en l'entitat financera en què es pretén domiciliar.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
•

En sol·licituds per instància en Registre:
Presentar imprés de sol·licitud de domiciliació bancària (pot obtenir-se en
l'Oficina d'Informació Municipal i a través del web municipal), amb indicació de
les dades completes del compte bancari on es desitja domiciliar (20 dígits
numèrics).

•

www.burriana.es
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DESCRIPCIÓ

En sol·licituds efectuades directament en l'entitat bancària col·laboradora
corresponent:
Presentar el rebut emplenat degudament, al dors d’aquest, les dades necessàries
per a la domiciliació i entregar-lo directament en la seua oficina bancària o caixa
d'estalvis (sempre que es tracte d'alguna de les entitats col·laboradores
enumerades en el rebut).
Si es desitja sol·licitar la domiciliació en una entitat bancària que no siga cap de
les entitats col·laboradores mencionades, l’esmentada entitat haurà de remetre
per fax (964 510 955) o correu electrònic (recaptacio@burriana.es) la sol·licitud
establida a aquest efecte degudament emplenada.

•

En sol·licituds presencials en l'Oficina de Recaptació:
Exhibició del DNI/NIF de l'obligat al pagament i titular del compte de càrrec.
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PRESENTACIÓ

· e.mail: info@burriana.es

•

Podrà presentar la sol·licitud en el Registre de l'Ajuntament o a través de qualsevol
dels mitjans establits en l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE núm. 285, de 27/11/92).
L'imprés de domiciliació consta de tres exemplars: un per a l'administració, un altre
per a la persona interessada i un altre per a l'entitat bancària (que haurà de presentar
la mateixa persona interessada davant de la seua entitat bancària).
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Es pot sol·licitar en qualsevol moment; no obstant això, es recomana sol·licitar-ho
fins a dos mesos abans de l'inici del període de cobrament en voluntària perquè
produïsca efectes en l’esmentat període la domiciliació. Els presentats amb
posterioritat no tindran efecte en aquest exercici, però sí en els successius.

·
· Plaça Major, 1 · Teléfono 964 510062 · Fax.: 96451 09 55 ·
www.burriana.es

En sol·licituds per instància en Registre:

-

Fins al 31 de gener:
Taxes urbanes
Impost vehicles tracció mecànica

-

Fins al 30 de juny:
Impost sobre béns immobles
Impost sobre activitats econòmiques

DOMICILIACIONS FORA DE TERMINI
Si se sol·licita la domiciliació de rebuts de cobrament periòdic durant el període
voluntari de cobrament, quedaran domiciliats els rebuts a partir del període anual
següent. Finalitzat el període voluntari de cobrament dels rebuts no domiciliats,
qualsevol sol·licitud de domiciliació produirà efectes a partir de l'any següent a la
presentació de conformitat amb allò que s'ha assenyalat en l'article anterior.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Modificació de dades de domiciliació bancària:
Presentació de sol·licitud per escrit, per mitjà de l'imprés de domiciliació bancària,
indicant les dades completes de la nova domiciliació (20 dígits), en el Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament.
Anul·lació de domiciliació:
Presentació de sol·licitud per escrit en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.
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