INFORMACIÓ D'INTERÈS SOBRE ELS TRIBUTS MUNICIPALS 2019
PERÍODES DE COBRAMENT
L'any 2019, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual
són els següents:
PERÍODE
Primer:

Segon:

TERMINI
del 15 de març
al 15 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 16 de setembre Taxa per entrada de vehicles
Taxa per parada de taxis
Taxa per ocupació del domini públic
Vedats de caça

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
- HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de
la CAIB.
- BÉNS RÚSTICS de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- FAMÍLIA NOMBROSA: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció
del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin ACTIVITATS ECONÒMIQUES d'especial interès o utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies SOCIALS, CULTURALS O HISTORICOARTÍSTIQUES.
- Immobles on es desenvolupin ACTIVITATS ECONÒMIQUES d'especial interès o utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies de FOMENT DE L'OCUPACIÓ.
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 5 d'abril i 5 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 971371002, ext.139 (Recaptació), o adreçar-vos al
SAC.
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