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La domiciliació
és fàcil de fer i
modificar-la.

A través del 010 o bé
del 93 745 31 10 si
truqueu des d’un mòbil
o fora de Sabadell

A través d’Internet:
www.sabadell.cat/
pagament

A l’oficina d’Atenció
Tributària: c. de la
Indústria, 10

Es pot consultar tota la
informació del
rebut pagat
accedint a:
www.sabadell.cat/
consultarebut

A les oficines de
Sabadell Atenció
Ciutadana que consten
en aquesta guia

Permet
fraccionar el
pagament de
l’IBI, la taxa
de residus i
l’IAE.

Mitjançant comunicació
a les entitats
financeres amb
oficina a Sabadell

Els terminis per domiciliar amb pagament fraccionat i les dates de càrrec en compte
dels rebuts estan indicats en el quadre de pagaments.

L’Ajuntament, per als rebuts no domiciliats, repartirà un avís de pagament.
PERÍODE
DE PAGAMENT

IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
TAXA DE GUALS
TAXA D’INSTAL·LACIÓ
CAIXERS AUTOMÀTICS

Del 31 de gener
al 31 de març

15 de març

IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES DE NATURALESA
URBANA I RÚSTEGA

Del 17 de maig
al 17 de juliol

3 de juliol

TAXA DE RESIDUS

Del 17 de maig
al 17 de juliol

3 de juliol

3 de juliol
2 de novembre

16 de juny

Del 31 de maig
al 31 de juliol

14 de juliol

14 de juliol
15 de setembre

30 de juny

1 de març

1 de juny
3 de juliol
1 de setembre
2 d’octubre

12 de maig

Una altra novetat important que pot facilitar la gestió dels nostres
tributs és la implantació del pagament mitjançant targeta bancàEn aquesta línia, també volem recordar-vos algunes eines que
us poden ser d’utilitat com les domiciliacions dels rebuts i els
fraccionaments de pagament.
La novetat més important d’aquest 2017 és el Pla de Pagament
Personalitzat. Mitjançant aquest sistema podem planificar i
distribuir el pagament dels tributs anuals per repartir-los en el
temps. És una manera de pagar més còmodament els tributs
municipals.
La guia us informa dels terminis i llocs de pagament dels diferents
tributs municipals explicant les facilitats de les quals disposem a
l’hora de gaudir de les múltiples bonificacions, exempcions i la
tarifació social ja implantades a les nostres ordenances.
Per segon any us enviem la Guia tributària amb la voluntat de
millorar la informació i assistència tributària a les ciutadanes i
ciutadans de Sabadell i de facilitar el compliment dels nostres
deures tributaris.

President de l’Agència Tributària de Sabadell
Regidor de Nova Economia i Serveis Centrals

Albert Boada Cos

Comptem amb vosaltres!
Un cop més reiterem la nostra voluntat de treballar per una
administració tributària més eficient, transparent, justa, propera i
en un futur pròxim plenament electrònica. Som conscients, però,
que tot això no és possible sense la vostra col·laboració.
Per últim, l’Ajuntament de Sabadell està treballant per millorar les
relacions amb els contribuents en aspectes com la comunicació
electrònica amb la ciutadania, l’intercanvi de dades i documents
electrònics amb altres administracions, l’eliminació de l’aportació
de documentació que ja s’hagi presentat davant algun registre o
la supressió del suport paper, entre d’altres. Tenim molta feina
al davant!
ria. L’estalvi de desplaçaments i de temps no és tan sols més
còmode per a la ciutadania sinó més sostenible per a la ciutat.

Benvolgudes, benvolguts,
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És una forma
d’estalviar
temps i
diners, evitant
de fer cues i
esperes.

Com puc domiciliar el pagament dels tributs?

TERMINIS DE PAGAMENT REBUTS
DATES MÀXIMES PER
DOMICILIATS AMB PAGAMENT
DOMICILIAR I SOL·LICITAR/
FRACCIONAT I DATES DE
MODIFICAR EL PAGAMENT
CÀRREC EN COMPTE
FRACCIONAT

CÀRREC EN COMPTE REBUTS
DOMICILIATS SENSE PAGAMENT
FRACCIONAT

IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES (IAE)

Evita oblidar-se dels
terminis de
pagament.

Si no es rep, per causes alienes a la voluntat de l’Ajuntament, no s’interromprà el termini de pagament.
El contribuent pot sol·licitar-ne un duplicat al SAC i a l’oficina d’Atenció Tributària de l’Ajuntament de Sabadell.

Nou

On puc fer el pagament?
PAGAMENT MITJANÇANT
TARGETA BANCÀRIA PER
TELÈFON

ALS CAIXERS AUTOMÀTICS
MUNICIPALS

A L’OFICINA D’ATENCIÓ
TRIBUTÀRIA

Tel. 93 745 32 79

Amb les cartes de pagament amb codi de barres.

Despatx Lluch
C. de la Indústria,10

(Consulteu els horaris)

Ubicats:

Caldrà facilitar el número de
la targeta i caducitat.

Servei d’Atenció Ciutadana
(SAC) al c. de la Indústria, 10.

A través d’Internet
accedint a:

- L’import màxim serà de
3.000,00 e

Policia Municipal, c. de Pau
Claris, 100

A LA MAJOR PART DE LES
ENTITATS BANCÀRIES AMB
OFICINA A SABADELL
Aportant l’avís de
pagament.
Podeu consultar les entitats
bancàries a la web:

www.sabadell.cat/
pagament

www.sabadell.cat/
pagament

Ordre de domiciliació de pagaments
Nom
amb NIF				
SOL·LICITO DOMICILIAR EL PAGAMENT DE TRIBUTS:
Vehicles
Gual
IBI			IBI en 1 termini			IBI en 4 terminis
Residus		
Residus en 1 termini		
Residus en 2 terminis
IAE			IAE en 1 termini			IAE en 2 terminis
DADES BANCÀRIES:
IBAN
ENTITAT

OFICINA

DC

Data:

/

/

NÚM. DE COMPTE

E S

Signatura del titular del compte

Caldrà que envieu aquest full a l’adreça electrònica atenciotributaria@ajsabadell.cat o bé presencialment a
qualsevol de les oficines d’Atenció Ciutadana o bé a l’oficina d’Atenció Tributària, al c. de la Indústria, 10

24/1/17 8:45

De quins beneficis fiscals puc gaudir?

Pla de Pagament Personalitzat N*ou
Què és?

Sol·licituds i modalitats

És una forma de pagament dels tributs periòdics
triant alguna de les modalitats de pagament
fraccionat que s’ajusti a les vostres necessitats.
L’estimació de l’import es fa a partir dels rebuts de
l’exercici anterior.
No cal cap documentació si es tracta del mateix titular. En
cas contrari caldrà una acreditació de la representació.

Les sol·licituds es podran presentar durant el 2017
per acollir-se a alguna de les modalitats de pagament:
mensual, bimensual, trimestral, semestral i
pagament únic. La data de càrrec serà el dia 5 de cada
mes. Les quotes no podran ser inferiors als 10 €.
Informeu-vos a www.sabadell.cat/pagament, trucant al
010 o, directament, a l’oficina d’Atenció Tributària.

Les ordenances fiscals contenen molts i diferents beneficis fiscals, ja siguin exempcions o bonificacions en el pagament
dels diferents tributs i preus públics. Consulteu les diferents ordenances a web.sabadell.cat/pagament.
Perquè les bonificacions puguin tenir efecte el mateix exercici de la sol·licitud, cal que es demanin en el termini
que indica cada ordenança fiscal, tot i que en els tributs de cobrament periòdic (padrons) caldrà fer la sol·licitud abans
que finalitzi el termini de pagament en període voluntari.
A continuació us detallem alguns dels esmentats beneficis fiscals per al 2017.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Requisits imprescindibles

Avantatges del Pla Pagament
Personalitzat

Només cal un número de compte on poder domiciliar
els pagaments i un correu electrònic com a mitjà de
comunicació pel pla de pagament.

Sense interessos
Flexible, podeu triar la modalitat
Sense pagament inicial
Dinàmic, s’adapta als canvis dels padrons
Permanent, es prorroga automàticament
En línia (tràmit web)
Comunicacions electròniques

Opcionalment el contribuent podrà facilitar un telèfon
mòbil de contacte.
Important: Cal que no tingueu cap rebut pendent en
període executiu. En cas contrari, haureu de sol·licitar
un fraccionament (apartat de sota).

Puc fraccionar i ajornar
els meus deutes?

Exposició pública de la matrícula
de l’IAE i dels padrons tributaris

Amb caràcter general, si esteu interessats a pagar de manera
fraccionada els vostres deutes, tant en període voluntari com en
període executiu amb l’Ajuntament de Sabadell, podeu fer-ho
adreçant-vos a l’oficina d’Atenció Tributària de Sabadell, c. de
la Indústria, 10.
Com a norma general, les fraccions no podran ser inferiors a 50
euros mensuals (carregades en compte bancari) i es liquidaran
els interessos de demora que corresponguin. En el moment de
formalitzar l’acord de fraccionament haureu d’ingressar, com a
mínim, el 10% de l’import del deute.

Segons el que estableix l’Ordenança General Fiscal, l’anunci del
calendari fiscal podrà complir la funció de donar a conèixer en conjunt
l’exposició al públic dels padrons tributaris, la matrícula de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques i l’anunci de cobrament.
El termini d’exposició pública dels padrons serà, com a norma
general, d’un mes a partir de l’endemà des del dia d’inici del període
de pagament voluntàri de cadascun dels tributs.
El termini d’exposició pública de la matrícula de l’IAE serà de l’1 al
15 d’abril de cada any.
Durant el període d’exposició pública, tant la matrícula de l’IAE
com els padrons tributaris estaran a disposició del públic al Servei
d’Atenció Ciutadana (Despatx Lluch) situat al c. de la Indústria, 10.

Full de comunicació de dades tributàries

Habitatges on s’instal·lin sistemes per
l’aprofitament de l’energia solar: bonificació de fins al 50% de la quota, sempre que
no sigui d’obligat compliment.

IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
De les diferents exempcions i bonificacions
existents, destaquen les bonificacions per a
vehicles sostenibles, ja siguin vehicles elèctrics, híbrids, bicombustibles, tricombustibles o amb baixes emissions. Les bonificacions poden arribar a ser del 75%.

TAXA DE RESIDUS
Nova bonificació del 10% per a empreses
que siguin titulars d’activitats de comerç al
detall que acreditin la voluntat d’adherir-se
al servei municipal de recollida de residus
porta a porta.
Tarifació social en funció dels ingressos per
als residents d’habitatges: reduccions sobre
la quota que poden arribar al 100%.

Data:

/

Rendiment negatiu. Bonificació fins al 25%
de la quota sempre que no comporti un reducció de plantilla als centres de treball a
Sabadell.

Comportament ambiental respectuós com
els lliuraments als Punts Blaus o el compostatge. Bonificacions de entre el 10% i
el 90%.

PLUSVÀLUES

Despatx Lluch
C. de la Indústria, 10

/

Empreses que tributen per IAE: Bonificació del 25% de la quota quan un mínim del
80% de la plantilla hagin disposat de contracte indefinit.

Telèfon mòbil 1				

Empreses que iniciïn l’activitat empresarial. Bonificació fins al 50%.
Empreses que incrementen de manera
estable la seva plantilla en més d’un 10%
de mitjana. Bonificació fins al 50%.

ATENCIÓ CIUTADANA
Despatx Lluch
c. de la Indústria,10

Horari de caixa: de dilluns a
divendres de 8.30 a 14 h

Nord - Ca n’Oriac
C. d’Arousa,2
Sud - la Creu de Barberà
Pl. de Castelao,1
Est - Torre-romeu
Pl. de Montcortès,1
Oest - Can Rull
C. de Sant Isidor, 51

Horari: dilluns, dimecres i
divendres, de 8.30 a 15 h i els
dimarts i dijous de 8.30 a 19 h

Horari: de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h, i els dimecres a la
tarda de 15.30 a 19 h

Signatura

Caldrà que envieu aquest full a l’adreça electrònica atenciotributaria@ajsabadell.cat, o bé presencialment a l’oficina d’Atenció Tributària, al c. de la Indústria, 10.
De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament de desenvolupament de la LOPD
(RLOPD), aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, aquestes dades són incorporades als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular
dels quals és l’Agència Tributària de Sabadell, davant la qual podrà exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per correu electrònic a
agenciatributaria@ajsabadell.cat o bé per escrit a l’adreça del c. de la Indústria, 11 de Sabadell (08202).
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Nou

Horari: dilluns, dimecres i
divendres, de 8.30 a 15 h i
els dimarts i dijous de 8.30
a 18 h

C. de la Indústria, 11
Tel. 93 745 31 02

Telèfon mòbil 2

A partir d’aquest any
es generarà el rebut de la taxa
de residus a la propietat de
l’immoble (cases, pisos, locals,
oficines, etc) independentment
de que estigui llogat.

IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

TRESORERIA. AJUNTAMENT SABADELL

CP			Ciutat
ALTRES DADES DE CONTACTE:

Transmissions de locals de negoci per
causa de mort a favor de familiars. Bonificacions de fins al 95% de la quota de l’impost, en funció del valor cadastral del local.

Empreses de nova creació: Bonificació per
a tres anys 75 %, 50 % i 25 % respectivament.

VULL COMUNICAR EL MEU DOMICILI FISCAL:
Adreça

Las transmissions de l’habitatge habitual per causa de mort a favor dels familiars. Bonificacions de fins al 95% de la quota de l’impost, en funció del valor cadastral
de l’habitatge.

Recollida de voluminosos: Bonificació del
5% per als ciutadans i ciutadanes que acreditin un mínim de 2 cops l’any la utilització
del servei de recollida de voluminosos.

ATENCIÓ TRIBUTÀRIA

Tel. 93 745 32 79
agenciatributariasabadell@
ajsabadell.cat

Nom
amb NIF				
VULL REBRE LA GUIA TRIBUTÀRIA I ALTRA INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI:
A la meva adreça electrònica:

Famílies nombroses: bonificació per l’habitatge familiar d’entre el 10% i el 75%, en
funció del seu valor cadastral i de la renda
familiar.

Famílies nombroses i monoparentals.
Bonificacions del 10% per a famílies nombroses i monoparentals de caràcter general.
Serà del 15% quan aquestes siguin de categoria especial.

Guia Tributària, tràmits i
consultes a:
www.sabadell.cat/
pagament

Atenció telefònica
010 / 93 745 31 10

De dilluns a dijous, de 8.30 a
19 h, i els divendres, de 8.30
a 15 h

24/1/17 8:45

