PAGAMENT A LA CARTA: NOU SISTEMA DE PAGAMENT FRACCIONAT DE TRIBUTS DE
COBRAMENT PERIÒDIC PER REBUT.
Per la vostra comoditat, l’Ajuntament de Sóller i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posen a disposició dels
contribuents un nou sistema de pagament fraccionat de tributs (“Pagament a la carta”).

QUÈ ÉS EL “PAGAMENT A LA CARTA”?
És un sistema especial de pagament fraccionat de tributs que permet que els ciutadans de Sóller paguin els seus
tributs de cobrament periòdic anual per rebut de forma fraccionada durant l’any corresponent.

TRIBUTS QUE ES PODEN PAGAR AMB “PAGAMENT A LA CARTA”
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Impost sobre béns immobles.
Impost sobre activitats econòmiques.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Taxa de llocs de venda fixos al mercat municipal.
Taxa de llocs de venda dels mercats ocasionals.
Taxes relativa als arbitris municipals.
Taxa per ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements.

Nota: El termini general de pagament voluntari d’aquests tributs l’any 2022 és de l’1 d’octubre a l’1 de desembre.

REQUISITS PER ADHERIR-SE AL “PAGAMENT A LA CARTA”
a) No tenir cap deute en període executiu amb l’Ajuntament.
b) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. A aquest efecte s’ha d’adjuntar a la sol·licitud una còpia de
la cartilla bancària o certificat de la entitat financera on consti que l’obligat al pagament és el titular del compte en que
es domicilien els pagaments fraccionats. En cas que l’obligat al pagament no fos el titular, el titular del compte ha
d’autoritzar la domiciliació.
c) Presentar la sol·licitud abans del dia 10 de febrer de l’any de que es tracti. Es pot fer:
- De forma presencial a l’oficina de recaptació de l’ATIB situada a la Plaça de sa Constitució, 1, 07100 Sóller, o a
qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (es poden consultar les dades i els horaris de les
oficines en el web de l’ATIB –www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació– o telefonant al 971 717
000). S’ha de sol·licitar cita prèvia per Internet (www.atib.es > Cita prèvia) o telefonant al 971 678 404.
- Per Internet, al Registre Electrònic disponible a la web www.atib.es. S’ha d’emplenar el formulari de
sol·licitud i s’ha d’aportar còpia del DNI i el un document que acrediti la titularitat del compte bancari de
domiciliació dels pagaments.

MODALITATS DE “PAGAMENT A LA CARTA”
a) Nou pagaments: Els mesos de març a octubre la quantitat equivalent al resultat de dividir per nou l’import del
conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la
quantitat resultant de deduir a l’import dels rebuts de l’exercici, les quantitats ja pagades.
b) Quatre pagaments: En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equivalent al resultat de
dividir per quatre l’import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament
anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir a l’import dels rebuts de l’exercici les quantitats ja
pagades.
En el cas de falta de pagament de qualsevol dels terminis, el “Pagament a la carta” queda sense efecte i s’haurà de
pagar el deute en el període general de pagament voluntari del tribut corresponent. Els pagaments que, en el seu cas,
ja s’hagin efectuat, tindran la consideració d’ingressos a compte.

VIGÈNCIA DEL “PAGAMENT A LA CARTA”
El “Pagament a la carta” es prorrogarà automàticament per a l’exercici següent sempre que no es manifesti la seva
renúncia expressa i no es tinguin deutes pendents de pagament en període executiu.
Per resoldre qualsevol dubte o fer consultes en relació al sistema de “Pagament a la carta” teniu a la vostra
disposició el servei de Consultes i suggeriments al web www.atib.es

