INFORMACIÓ D'INTERÈS SOBRE ELS TRIBUTS MUNICIPALS 2020
Davant la greu situació creada per la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma a
Espanya, l’Ajuntament d’Alaior ha acordat modificar els períodes de cobrament ampliant els
terminis de pagament voluntaris i el termini per fraccionar els tributs.
Períodes de cobrament
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual
són els següents:
Període
Primer:

Termini
del 16 de març
al 15 de juliol

del 15 de juliol
al 16 de novembre
Segon:

del 15 d’agost
al 16 de novembre

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 per servei de recollida i tractament de fems
Taxa per serveis de cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles
Taxa per parada de taxis
Vedats de caça
Taxa per servei de recollida i tractament de fems
activitats econòmiques.
Taxa per ocupació del domini públic (taules i cadires)

Us informam que a partir de 2020 ja no rebreu el tríptic amb la carta de pagament dels
rebuts periòdics
Fraccionaments / Ajornaments
Les sol·licituds de fraccionament i ajornament dels tributs durant el primer període s'amplien
fins al 15 de juliol i les del segon període s'amplien fins al 16 de novembre.
Bonificació per domiciliació de tributs
- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts de la resta de tributs, excepte els vedats de
caça.
Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 de juny i 3 d'octubre, respectivament. La data
límit per domiciliar els rebuts és d’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 (SAC) 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 i
sempre que no es canviï el o la titular del rebut.
Per a qualsevol aclariment, podeu telefonar al 971 37 10 02, ext.6139 (Recaptació), o
adreçar-vos al SAC.
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