
 
 

EDICTE 

COBRAMENT VOLUNTARI 
 

EL SERVEI DE RECAPTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA FA SABER: 
 
Que estan al cobrament els següents tributs, tots ells referits a l’exercici 2016: 

• IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA. 
• IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA. 
• FEM 1r QUADRIMESTRE 2016. 

               
Que el termini per a l’ingrés voluntari és DEL 23 DE MAIG (DILLUNS) FINS EL 29 DE JULIOL (DIVENDRES). 
Dins d’aquest termini els pagaments es faran en període voluntari i sense cap recàrrec. Una vegada 
passat aquest, es procedirà al cobrament de les quantitats pendents per via de constrenyiment, amb els 
recàrrecs i el procediment executiu legalment establert. 
 
LLOC D’INGRÉS: El pagament podrà fer-se en qualsevol sucursal de la CAIXA RURAL DE L’ALCÚDIA i del 
BANC DE SANTANDER mitjançant els documents de cobrament que rebran en el seu domicili. 
 
DOMICILIACIÓ DELS PAGAMENTS PER AL SEGÜENTS EXERCICIS: Si volen domiciliar els pagaments per al 
exercicis següents ho poden fer en la mateixa entitat bancària on realitzen els ingressos (Caixa Rural de 
l’Alcúdia i Santander), mitjançant la part del document del pagament destinada a l’efecte, degudament 
complimentada amb el número de compte i titular d’aquest. 
 
PAGAMENTS SOBRE ELS REBUTS DOMICILIATS: En el cas que tinguen els rebuts domiciliats no s’emetrà 
document de pagament. L’entitat on els tinguen domiciliats els enviarà el justificant de càrrec de 
domiciliacions. És per això que, si no els arriba el justificant, caldrà que demanen informació a l’Oficina 
de Gestió Tributaria i Recaptació de l’Ajuntament de l’Alcúdia abans del dia 29 de juliol de 2015. 
 
Si ho desitgen, podran fer efectiu el pagament de rebuts mitjançant la targeta “L’ALCÚDIA QUALITAT”, 
també coneguda com de “LA NÒRIA”, cosa que els permetrà el fraccionament en 3, 6 ó 12 quotes 
mensuals, segons les condicions pactades amb la Caixa Rural de l’Alcúdia. 

 
Els rebuts de l’IBI Rústica i del Fem domiciliari es cobraran pel banc el dia 15 de Juny de 2016. 
 
Per a tots els contribuents que tinguen el rebut d’IBI Urbana domiciliat, el cobrament es girarà en dues 
remeses, la primera  el 15 de juny de 2016 i la segona el 9 de setembre de 2016. 
 
INFORMACIÓ I RECLAMACIONS: Aquells contribuents que no hagen rebut l’esmentat document de 
pagament, cal que sol·liciten un duplicat a l’Oficina de Gestió Tributària i Recaptació (Camí Vell d’Alzira, 
1). L’horari és de dilluns a divendres, de 8:30 fins les 14:00 hores, amb el telèfon de contacte 96 254 30 
62. També poden contactar a través del correu electrònic alcudia@canaltributos.com. 
 

 
L’Alcúdia, 23 de Maig  de 2016 

L’Alcalde, 
Andreu Salom Porta 

 


