La Diputació de València i
l'Ajuntament de Silla
col·laboren en la gestió i la recaptació
dels tributs municipals
Que hem de pagar? ...
béns immobles
IBI

 El paguen els propietaris
deis immobles.
 Quan es transmet, el nou
propietari el paga a partir
de l'any següent.
 Els rebuts pendents poden
reclamar-se al nou
propietari encara que
siguen d'anys anteriors a la
transmissió, Per aixo, els
notaris han de sol.licitar
informació i advertir dels
possibles deutes pendents.

vehicles de tracció
mecànica
IVTM

 El paguen els propietaris
dels vehicles mentre en
Trànsit apareguen d'alta al
seu nom.
 Es paga a l'ajuntament que
figura en el permís de
circulació del vehicle.
 Quan el vehicle és nou,
només es paguen els
trimestres sencers des de la
data de la matriculació.

activitats
económiques
IAE

 El paguen totes les entitats
que exerceixen una activitat
econòmica i tenen una xifra
de negocis neta igual o
superior a un milió d'euros
durant el penúltim exercici
anterior al de l'impost.

altres conceptes
Els ciutadans també han de
pagar
taxes
quan
es
beneficien del domini públic o
d'algun servici que preste
l'ajuntament.
 Entrada de vehicles (guals)

 Han de presentar declaració
censal d'alta totes les
persones físiques i les
entitats que exercesquen
una activitat empresarial,
professional o artística.
 El termini per a declarar
l'alta, la baixa i les
variacions, és d'un mes des
de l'alta, la baixa o la
variació.

Com podem pagar? ...
En els Bancs i Caixes col.laboradores

Domiciliant els rebuts
Es mantindran les domiciliacions bancàries existents.
La domiciliació té avantatges:
 Si domicilia l'IBI, se li fraccionarà el pagament en
dos terminis.
 Si domicilia altres tributs pagarà després de finalitzar
el període de pagament voluntari.
 Permet despreocupar-se dels períodes de pagament.
 Estalvia temps i desplaçaments innecessaris.
 Evita el pagament amb recàrrec
Si encara no ha domiciliat els seus rebuts pot fer-ho:
 Telefonant al
963 882 525 /902 460 202
 A través d'internet
www.dival.es/gestiontributaria
 En qualsevol banc o caixa quan faça el pagament

En qualsevol sucursal i caixers automàtics que apareixen
en el document de pagament que rebrà en el seu
domicili.

A través d'internet
www.dival.es/gestiontributaria
 Banc Espanyol de Crèdit
 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" (només
clients)
 Bancaixa (només clients de Bancaixa Pròxima),
 Ruralcaixa (només clients)

Atenció e informació
En les oficines del Servici de Gestió Tributaria vosté podrà:
 Domiciliar els seus rebuts.
 Obtindre informació sobre temes tributaris municipals.
 Sol·licitar documents per al pagament dels tributs
municipals.
 Sol·licitar ajornaments i fraccionaments de pagament.

 Informar-se sobre rebuts pendents al seu nom.
 Efectuar canvis en l’IBI (altes per obra nova, canvis de
titularitat, agrupacions, segregacions, etc).
 Sol·licitar bonificacions i exempcions.
 Presentar recursos, reclamacions, etc.

En la seua oficina:

En altres oficines:
SILLA

A través del teléfon:
«Diputació en Directe »
963 882 525 / 902 460 202

A través de correu electrònic:
faic.sgt@dival.es

A través d’internet:
www.dival.es/gestiontributaria

ALBAIDA / Cl Elías Tormo, 1
AYORA / Cl Marquesa de Zenete, 57-2ª
BETERA / Cl Les Alfàbegues, 13
CHIVA / Av Maestro García Navarro, 8
GANDÍA / Cl Marquesa de la Jura Real, 3
LLÍRIA / Cl Gerardo Ferrando, 3
MONCADA / Cl Luis Vives, 18
SAGUNT / Cl Santos Patronos, 41
UTIEL / Cl Dr. Alejandro García, 27
VALENCIA / Pl San Vicente Ferrer, 3
VILAMARXANT / Cl Acequia Huertos, 8

XÀTIVA / Av Selgas, 3

FORTALENY

Període de pagament

Del 01/03 al 02/05

VEHICLES
*02/05

Càrrec en compte
Període de pagament

Del 01/03 al 02/05

GUALS
*02/05

Càrrec en compte
Període de pagament

RECOLLIDA
DE FEM

Del 01/03 al 02/05

Càrrec en compte
Període de pagament

*02/05

Del 01/03 al 02/05

MERCATS
Càrrec en compte

* 02/05

Període de pagament

BÉNS
INMOBLES
ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

Càrrec en compte
Període de pagament
Càrrec en compte

Període de pagament en voluntària (Rebuts no domiciliats)
---

*

Data de càrrec en compte. IBI Urbana en dos terminis (Rebuts domiciliats)

Del 15/07 al 01/10
* 1r t.
01/08

* 2n t.
01/10

Del 15/07 al 01/10
* 01/10

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

JUNY

MAIG

ABRIL

MARÇ

FEBRER

GENER
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