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Respecte a la possibilitat de programar un Pla Mensual de Pagament,
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna informa que:
1. El Pla Mensual de Pagament permet fer ingressos periòdics a compte del
deute anual estimat corresponent als rebuts de padró de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana, Impost sobre Béns Immobles Rústica, Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, Taxa per aprofitament especial de la via publica amb
entrada de vehicles, Taxa de recollida de residus urbans i Impost sobre
Activitats Econòmiques. No es cobraran interessos de demora sempre que es
paguen les fraccions en els terminis indicats.
2. Per a poder accedir al Pla Mensual de Pagaments s'hauran de complir els
següents requisits:
a. La quota mínima mensual que resulte a pagar no podrà ser inferior a
50 euros.
b. S'haurà de domiciliar obligatòriament el pagament de les quotes en un
únic compte.
3. El pagament consistirà en quotes mensuals correlatives; la primera es farà
efectiva el mes de gener i podrà arribar fins al mes de desembre del mateix
exercici; el cobrament de les quotes es realitzarà els dies 5 de cada mes. Les
quotes es calcularan sobre l’import total anual del deute tributari en
voluntària, referit a la suma dels tributs assenyalats en l’apartat 1.
4. L'interessat a acollir-se al Pla Mensual de Pagament haurà de presentar la
sol·licitud abans de l'1 de desembre de l'exercici anterior a què es refereix la
petició. A partir d'eixe moment quedarà adherit al Pla Mensual de Pagament
en les condicions sol·licitades, llevat que l'Ajuntament de Tavernes de la
Valldigna comunique la denegació per incompliment dels requisits.
5. D'acord amb les dades en poder seu, l'Administració efectuarà una estimació
de l'import de les quotes que l'interessat ha de pagar en cada fracció. L'import
de l'últim termini estarà constituït per la diferència entre la quantia dels
rebuts corresponent a l'exercici i les quantitats abonades en els terminis
anteriors.
6. En qualsevol moment, l'interessat podrà efectuar el pagament d'una sola
vegada de totes les quotes no vençudes, i causarà baixa en el Pla.
7. Sempre abans de l'1 de desembre, l'interessat haurà de comunicar
expressament a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna qualsevol canvi en
les dades de l'adhesió inicial, referida a periodicitat dels pagaments, rebuts
inclosos o IBAN, que produirà efectes en l'exercici següent.
8. Per a obtenir un certificat d'estar al corrent en el pagament de qualsevol dels
tributs acollits a esta modalitat de pagament, serà necessari que s'haja produït
el pagament íntegre d'este tribut.
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9. La sol·licitud farà efectes per als següents períodes voluntaris de pagament i
tindrà validesa per temps indefinit per als rebuts per als quals es va sol·licitar,
sempre que no existisca manifestació expressa en contrari per part del
subjecte passiu i no deixen de realitzar-se els pagaments en la forma
establida. Per a renunciar a esta modalitat de pagament, l'interessat haurà
d'abonar tots els rebuts dels quals haja finalitzat el període voluntari de
pagament.
10.Des del moment en què l'Administració tinga coneixement de l'impagament
d'un dels terminis, podrà deixar de carregar els terminis següents i es
considerarà cancel·lat el fraccionament. En eixe moment, el règim de
pagament anual passarà a ser el general, amb els terminis normals en
voluntària. Si el deute estiguera vençut es cobraria per les vies legalment
establides. Les quantitats ingressades en l'exercici pel Pla Mensual de
Pagament s'aplicaran, en primer lloc, als pagaments ja vençuts i la quantitat
sobrant als pagaments futurs a criteri de l'Administració; s’entenen a compte
els imports que no cobrisquen eixos documents de cobrament en cas que
queden quantitats pendents d'ingressar.
Com es pot demanar el Pla Especial de Pagament?
1. Via registre d’entrada sol.licitant el Pla Especial de Pagament.
2. Via seu electrònica https://tavernesdelavalldigna.sede.gva.es/
3. Presencialment en el departament de Recaptació (planta baixa de
l’Ajuntament).
4. Telèfon 96 282 41 65
5. Email: recaptacio@tavernes.org

