ANUNCI DE COBRAMENT
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Servei de Gestió Tributària i Cadastral
Posem en coneixement dels subjectes passius i altres interessats els períodes de pagament voluntari
dels rebuts dels padrons fiscals de venciment periòdic de l’exercici de 2017, corresponents a diversos
municipis i entitats que han efectuat delegacions de gestió recaptatòria al Consell Comarcal de la
Selva, i del propi Consell. Els padrons esmentats es detallen a continuació juntament amb el període,
l’horari i el lloc de cobrament.
CONCEPTE

PERÍODE

RIELLS I VIABREA
IVTM
Escombraries-Guals
IBI Urbana (1ra fracció) –IBI Rústica
IAE -Cementiri
IBI Urbana (2na fracció)

Març-Abril
Març-Abril
Maig-Juny
Setembre-Octubre
Octubre-Novembre

Atenció en el municipi: primer dijous de cada mes (excepte festius) Febrer-Desembre (sense atenció
al municipi el mes d’agost) de 9,00h a 13,00h

ENTITATS URBANÍSTIQUES
CAN HOSTA – RIELLS I VIABREA
Quota conservació (1r Sem. 2017)
Quota conservació (2n Sem. 2017)

Febrer-Març
Agost-Setembre

Atenció en el municipi: primer dijous de cada mes (excepte festius) Febrer-Desembre (sense atenció
al municipi el mes d’agost) de 9,00h a 13,00h
ORDENACIÓ RIELLS (RIELLS VIABREA)
Quota conservació

1 de novembre a 31 de desembre

Atenció en el municipi: primer dijous de cada mes (excepte festius) Febrer-Desembre (sense atenció
al municipi el mes d’agost) de 9,00h a 13,00h (En cas que l’atenció sigui un dijous festiu, es
substituirà pel dia següent hàbil)

- Llocs i mitjans de pagament:
a) Atenció presencial
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- A les oficines de les entitats financeres col·laboradores que figuren en el tríptic o document de
pagament emès pel Servei de Gestió Tributària, o als seus caixers automàtics amb lectors de codis
de barres
-

Excepcionalment, a les oficines centrals del Servei de Gestió Tributària (passeig de Sant
Salvador, 19 de Santa Coloma de Farners, telèfon 972 840 178, fax 972 842 101,

de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres) o als ajuntaments respectius en els dies en què es faci
atenció tributària, per pagar –amb caràcter general- mitjançant targeta de crèdit o bé un taló
nominatiu i conformat a favor del Consell Comarcal de la Selva.
b) Atenció telefònica
- Serveis de Banca Telefònica, mitjançant el servei d’atenció als clients de les entitats col·laboradores
que disposen d’aquest sistema, per pagar amb targeta de crèdit o càrrec en el compte corrent)
c) Atenció telemàtica (Internet)
- Carpeta Ciutadana (entorn de consultes personalitzades i tramitació telemàtica de la seu electrònica
del Servei de Gestió Tributària www.selvatributs.cat), amb clau d’accés i sense clau d’accés, per
pagar amb targeta de crèdit o càrrec al compte corrent
- Banca en línia (serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores que disposen d’aquest
sistema per als seus usuaris registrats), per pagar amb targeta de crèdit o càrrec al compte corrent
En els casos d’atenció telemàtica per part del Servei de Gestió Tributària, un cop confirmat el
cobrament s’enviarà un justificant per correu ordinari a l’adreça que consta a la base de dades.
d) Altres mitjans:
- Domiciliació bancària de rebuts de venciment periòdic i notificació col·lectiva, la qual es podrà
ordenar fins al dia 20 del 1r mes del període voluntari. Aquestes domiciliacions només seran vàlides
indefinidament sempre que no siguin anul·lades pel mateix interessat, refusades per l’entitat bancària
o anul·lades pel Servei, per causes justificades.
- Dies i hores d’ingrés
Els pagaments fets a través de les entitats col·laboradores, o a les oficines del Servei, es podran fer
tots els dies que siguin laborables per a cada lloc, durant les hores de caixa. Els pagaments fets als
ajuntaments respectius es podran fer durant els dies i a les hores assenyalats a aquest efecte en
l’anunci de cobrament, en el document de pagament o a la seu electrònica del Servei de Gestió
Tributària (www.selvatributs.cat). Els pagaments fets a la seu electrònica del Servei es podran fer a
qualsevol dia i hora.
-Advertència
Un cop transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, els deutes
seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del període executiu i, si
escauen, els interessos de demora i les costes que es produeixin.
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Santa Coloma de Farners,
Juan José Martín Prieto
Cap del Servei de Gestió Tributària
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