Assumpte: campanya tributària 2016

Benvolgut ciutadà/ Benvolguda ciutadana,
Us recordam que el pròxim dia 15 de març s'inicia el primer període de cobrament voluntari
dels tributs municipals de caràcter anual.
En el marc d'aquesta campanya, l'Ajuntament continua fomentant la domiciliació bancària
dels rebuts periòdics, atès que es tracta d'un sistema que evita haver de fer coes
innecessàries a les oficines municipals i suposa un estalvi econòmic important per als
ciutadans.
Tant és així, que domiciliant els rebuts us beneficiau d'una bonificació del 3 % en el cas dels
rebuts de l'IBI i d'un 1,5 % en els rebuts restants, a més d'evitar-vos desplaçaments a
l'Ajuntament.
En cas de voler aprofitar aquests avantatges, podeu presentar l'ordre de domiciliació
bancària, de la manera que s'indica al dors d'aquesta carta, fins un mes abans de l'inici de
cada període de cobrament voluntari.
Com a novetat, us informam que amb motiu de la baixada dels valors cadastrals enguany
s'ha abaixat novament l'IBI.
Finalment, aprofitam per adjuntar-vos informació d'interès sobre els tributs de l'exercici 2016
al revers d'aquest escrit.
Per a més informació, podeu telefonar al 971 37 10 02, adreçar-vos personalment al Servei
d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (c. Major, 11) o enviar un correu electrònic a
recaptació@aj-alaior.org.

Rebeu una salutació cordial.
Misericordia Sugrañes Barenys
Batlessa
Alaior, febrer de 2016
Nota: puede consultar esta carta en castellano o inglés en la sección "Noticias" de la página web

http://www.aj-alaior.org/Contingut.aspx?IdPub=10718
Note: you can read this letter in Spanish or English on "News" section of the web page

http://www.aj-alaior.org/Contingut.aspx?IdPub=10718
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INFORMACIÓ D'INTERÈS SOBRE ELS TRIBUTS MUNICIPALS 2016
PERÍODES DE COBRAMENT
L'any 2016, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els
següents:
PERÍODE
Primer:

Segon:

TERMINI
del 15 de març
al 17 de maig

TRIBUTS
Impost sobre vehicles
50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
Taxa per servei de recollida i tractament de fems
del 15 de juliol Taxa per serveis de cementiri municipal
al 15 de setembre Taxa per entrada de vehicles
Taxa per parada de taxis
Taxa per ocupació del domini públic
Vedats de caça

NOVETATS FISCALS EXERCICI 2016
En l'exercici 2016 es DISMINUEIX NOVAMENT LA CÀRREGA FISCAL als ciutadans amb motiu de
l'actualització dels valors cadastrals del municipi d'Alaior, els quals han baixat amb l'aplicació d'un
coeficient del 0,92. Així doncs, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost
sobre béns immobles amb una mitjana del 8 %.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS
Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.
Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora
d'aquest impost podran sol·licitar les BONIFICACIONS següents abans del 31 de desembre:
- NOVES CONSTRUCCIONS I OBRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL, per a empreses d'urbanització,
construcció i promoció immobiliària: 50 % des del període impositiu a l'inici d'obres fins al posterior a
la finalització.
- HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de
la CAIB: 50 % de bonificació durant tres anys.
- BÉNS RÚSTICS de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (Llei 20/1990): 95 %.
- FAMÍLIA NOMBROSA: fins al 90 % en funció del valor cadastral i de la categoria de família nombrosa.
- Immobles on es desenvolupin ACTIVITATS ECONÒMIQUES d'especial interès o utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies SOCIALS, CULTURALS O HISTORICOARTÍSTIQUES: fins al 95 %.
- Immobles on es desenvolupin ACTIVITATS ECONÒMIQUES d'especial interès o utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies de FOMENT DE L'OCUPACIÓ: fins al 40 %, amb un màxim de 400 euros.
BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS
- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.
Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 4 d'agost, respectivament. La data límit per
domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.
L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera
telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic
o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre
la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.
Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al
SAC.
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