QUÈ ÉS EL SISTEMA DE PAGAMENT AVANÇAT – SPA ?
El Sistema de Pagament Avançat (SPA) de tributs permet avançar el
pagament dels tributs periòdics de l’Ajuntament de Salou en un únic
pagament , al mes de febrer, i aprofitar-se d’una bonificació del 1,5% de
l’import total.
COM FUNCIONA?
El SPA permet avançar el pagament dels impostos i taxes que figuren a nom del/de la sol·licitant corresponents
al proper exercici tributari, i gaudir d’una bonificació del 1,5% de l’import total.
Els conceptes tributaris, de caràcter anual que s’inclouen en el SPA són els següents:
•
•
•
•
•

Impost sobre Béns Immobles (Urbana i Rústica)
Taxa per recollida de residus urbans
Impost sobre Vehicles de tracció mecànica
Guals (Entrada i estacionament de vehicles)
Taxa de Cementiri

El càlcul de l’import total , a avançar durant el mes de febrer, s’estima amb l’aplicació de les ordenances fiscals
vigents i amb les dades tributàries de titularitats del sol·licitant en el moment de l’estimació.
Al mes d’ octubre, i ja amb tots els padrons fiscals generats, es regularitzarà l’import estimat que es va
calcular, tenint en compte l’import real que li correspon al sol·licitant (amb les altes, baixes i bonificacions que
hagin tingut lloc durant l’exercici tributari). D’aquesta forma:
- si l’import real resultant és superior a l’estimat, es generarà una última quota al mes d’ octubre, incloent
aquesta diferència.
- en canvi, si l’import real resultant és inferior a l’estimat, es procedirà a una devolució d’ingressos, en el
mateix compte bancari indicat.
La sol·licitud només pot ser per l’import total dels tributs. No es pot sol·licitar el Sistema de Pagament Avançat
per només alguns d’aquests tributs.
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de l’única quota, es procedirà a l’anul·lació del Sistema Pagament
Avançat.
En cas de renúncia o anul·lació per impagament, es recuperarà el termini normal de pagament, amb la data de
venciment del període voluntari ordinari (definit al Calendari del Contribuent), corresponent a cada tribut.
L’adhesió al sistema es mantindrà en els següents exercicis, tenint per tant, validesa per temps indefinit, en
tant no sigui comunicat expressament el contrari, per part de l’interessat.
COM ES TRAMITA?
La sol·licitud d’adhesió al SPA es poden tramitar fins el 16 de gener, pels següents canals:
1.Presencialment: A les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salou. Telèfon de contacte amb l’OAC:
977.30.92.00.
2. Telemàticament:
a.A l’apartat corresponent de l’Oficina Virtual del web municipal, www.ov.salou.cat
b.Mitjançant correu electrònic a la següent adreça: fraccionaments@salou.cat indicant:
Sistema sol·licitat: SPA o SPF
DNI
........Noms i cognoms
........Compte de domiciliació (20 dígits)
En qualsevol dels casos, el sol·licitant rebrà un correu electrònic amb el càlcul resultat de l’estimació, i de la
previsió de la quota única del SPA. Si l'interessat compleix amb els requisits indicats, es considerarà ADHERIT
al SPA.
REQUISITS PER ACCEDIR AL SPA
• Fer la sol·licitud d’adhesió pels canals indicats
• No mantenir cap tipus de deutes pendents en via executiva amb l’ajuntament
• Efectuar el pagament de les quotes corresponents mitjançant domiciliació bancària
FONAMENT LEGAL
• Ordenança General de Recaptació de tributs de l’Ajuntament de Salou
• Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
• Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de maç, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals

