SOL·LICITUD DE PAGAMENT A TERMINIS EN PERÍODE VOLUNTARI DE TRIBUTS
DE VENCIMENT PERIÒDIC I NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA
DADES PERSONALS DEL PRESENTADOR:
Nom*

Cognoms i nom o Raó social*

NIF/NIE/CIF*

Domicili*

Codi Postal*

EFECTES:

Població*

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

DADES PERSONALS DE L’OBLIGAT AL PAGAMENT:
Nom*

Cognoms i nom o Raó social*

NIF/NIE/CIF*

Domicili*

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Codi Postal* Població*
Correu electrònic

SOL·LICITA
Alta al sistema de pagament a terminis de tributs periòdics i notificació col·lectiva
Canvi de compte bancari del sistema de pagament a terminis de tributs periòdics i notificació col·lectiva
Renúncia al sistema de pagament a terminis de tributs periòdics i notificació col·lectiva
DADES BANCÀRIES:
Entitat bancària*:

Número de compte - IBAN*:

TITULAR DEL COMPTE:
Cognoms i nom o Raó social*

NIF

D’acord amb la Llei de serveis de pagament, autoritzo a l’Ajuntament de Tarragona, amb NIF P4315000B, perquè els rebuts tributaris emesos per aquest ajuntament puguin ésser presentats al cobrament de l’entitat bancària a dalt indicada, des de la data de la signatura d’aquesta autorització. Aquesta autorització té
caràcter indefinit mentre la persona que autoritza no la revoqui expressament per escrit i la presenti a l’Ajuntament de Tarragona.

Tarragona, .......... d .............................. de 20........
(Signatura del titular del compte)

(Signatura de l’obligat al pagament)

* Camp obligatori
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i la normativa que la desplega, us informem que les
vostres dades de caràcter personal s’inclouran en el fitxer Taxes i tributs, el responsable del qual és l’Ajuntament de Tarragona, amb la finalitat de gestionar
i controlar els tributs municipals. Conforme el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al Registre General de l’Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font 1 de Tarragona, CP 43003.

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE TARRAGONA

SISTEMA DE PAGAMENT A TERMINIS DE TRIBUTS DE VENCIMENT PERIÒDIC I
NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA.

1. REQUISITS:
• S’inclouran tots els tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva (padrons) a què resulti obligat
en l’exercici en curs. - L’import mínim del total de rebuts ha de ser de 60 €.
• No tenir deute pendent en període executiu, llevat que aquest deute estigui fraccionat, ajornat, suspès
o en proposta de baixa.
• No haver perdut el dret a gaudir d’aquest sistema de pagament en els dos anys anteriors o en tres
anys anteriors alternatius.
• Domiciliació dels pagaments.

2. TERMINIS DE PAGAMENT:
a) Sol·licituds presentades fins l’últim dia hàbil de gener de l’any en curs:
• 10 terminis mensuals: 5 de març, 5 d’abril, 5 de maig, 5 de juny, 5 de juliol, 5 d’agost, 5 de setembre, 5 d’octubre, 5 de novembre, 5 de desembre.
b) Sol·licituds presentades amb posterioritat a l’últim dia hàbil de gener i fins al dia 5 de juny o hàbil
posterior de l’any en curs:
• 6 terminis mensuals: 5 de juliol, 5 d’agost, 5 de setembre, 5 d’octubre, 5 de novembre, 5 de desembre.
L’acolliment al sistema de pagament a terminis es prorrogarà automàticament pels exercicis següents,
sempre que l’interessat no hi renunciï de forma expressa i continuï complint els requisits.
No s’admetrà una nova sol·licitud d’acolliment al pagament a terminis, per al mateix exercici a què
prèviament s’hagi renunciat.
IMPORT DELS PAGAMENT MENSUALS
Per a la determinació de l’import de cada pagament mensual és dividirà per 10 la suma del total de
tributs periòdics pagats l’any l’anterior. En els tres últims terminis s’inclourà una regularització de la
diferència que resulti amb l’import total dels tributs periòdics a que resulti obligat en l’any en curs. Si la
regularització resultés negativa, la devolució de l’excés es realitzarà d’ofici al mateix compte corrent en
què s’han efectuat els pagaments mensuals.
EFECTES DE L’INCOMPLIMENT
L’impagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua automàtica del dret a gaudir d’aquest sistema de pagament, passant a regir-se pel sistema general de pagament i, per tant, havent-se de liquidar
el deute dintre del període voluntari establert per cada tribut si aquest encara no s’hagués esgotat, o en
període executiu en cas contrari.

