ENTREGUES ALS AJUNTAMENTS

-

ENTREGA MENSUAL:
o

o
o

-

ENTREGA TRIMESTRAL:
o
o

o

-

Concepte: És un ingrés trimestral que es calcula sobre l’ingressat el
trimestre immediatament anterior al mes en que es fa el pagament.
Com es calculen: Se sumen els ingressos per autoliquidacions de
vehicles, els de les liquidacions d’ingrés directe de qualsevol concepte,
així com la executiva cobrada exceptuant la corresponent a IBI i IAE de
l’any en curs, pagant el 95% de lo cobrat en voluntària i el 85% de lo
cobrat en executiva.
Quan es paga: Acostuma a fer-se efectiva entre els dies 15 i 20 del
mes següent a l’acabament del trimestre (abril, juliol i octubre)

LIQUIDACIONS DE TAXES I VEHICLES (pels municipis que tenen
delegada la voluntària):
o
o

o

-

Concepte: Són les anomenades entregues a compte que es calculen
sobre l’ingressat en període voluntari durant l’any anterior en concepte
de padrons IBI i IAE.
Com es calculen: Se suma tot l’ingressat l’any anterior per aquests dos
conceptes i el 90% del resultat es divideix en 12 mensualitats.
Quan es paga: El pagament acostuma a fer-se efectiu entre els dies 28
a 31 de cada mes.

Concepte: és el pagament que es fa dels padrons de les taxes i l’IVTM
gestionades per l’OAGRTL i es fa tot d’una vegada.
Com es calcula: se sumen totes les quantitats cobrades per aquests
conceptes i es paga el 95% de l’import cobrat per l’OAGRTL en
voluntària.
Quan es paga: al mes següent una vegada s’ha tancat la cobrança,
concretament:
 Els padrons emesos al mes de febrer (1ª cobrança IVTM i taxes)
s’acostuma a pagar la primera quinzena del mes de juny.
 Els padrons emesos al mes d’abril/maig (2ona cobrança que
inclou IBI urbana, BICES i taxes), se satisfà als ajuntaments la
primera quinzena de setembre.
 Els padrons emesos al mes de setembre (3ª cobrança que
inclou IAE, IBI rústica i taxes), s’acostuma a pagar durant la
segona quinzena del mes de gener de l’any següent.

LIQUIDACIÓ ANUAL:
o

o

Concepte: Es liquida el saldo del compte de cada ajuntament, després
d’haver efectuat tots els ingressos, les entregues realitzades durant
l’any, la taxa de gestió i les devolucions d’ingressos que hi hagin.
Quan es paga: S’acostuma a pagar durant la primera quinzena del mes
de febrer, una vegada tancats tots els comptes.
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