NOTA DE PREMSA
Mesures econòmiques concretes de l’Ajuntament de Maó davant la declaració de
l’estat d’alarma pel Coronavirus
Maó, 18 de març de 2020. A causa de l’estat d’alarma decretat per l’RD 465/2020, de 15
de març, les activitats municipals o les ocupacions de via pública han estat suspeses; per
aquest motiu, es deixen de liquidar proporcionalment les quotes corresponents als serveis no
prestats pels conceptes relatius a les Escoles Municipals de Música i Pintura, l’ús
d’instal·lacions esportives, les escoles infantils 0-3, mercats ambulants i terrasses.
Queda ajornat, mentre duri l’estat d’alarma, el període de matrícula d’escoles infantils per
al curs que ve; així, tots els fraccionaments que s’havien de liquidar en aquest període queden
ajornats, almanco, fins al dia 30 d’abril.
De forma paral·lela a la regulació derivada de l’RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19,
l’Ajuntament de Maó ha resolt modificar el calendari del contribuent:

Concepte

Període voluntari
inicial

Nou període

Càrrecs
domiciliats inicials

Nova data càrrecs
domiciliats

Impost sobre
vehicles

2 de març a 31 de
maig

2 de març a 31 de
juliol

4 de maig

8 de juny

Impost sobre béns,
urbana, rústica i
BICE

4 de maig a 4 de
setembre

4 de maig a 4 de
novembre

2 de juliol

20 de juliol

Ocupació de via
pública

3 d’agost a 30 de
novembre

3 d’agost a
30/01/2021

3 d’agost

5 d'octubre

Entrada de vehicles

3 d’agost a 30 de
novembre

3 d’agost a
30/01/2021

3 d’agost

5 d'octubre

Impost sobre
activitats
econòmiques

1 d’agost a 30 de
novembre

3 d’agost a
30/01/2021

2 de setembre

2 de novembre

Cementeris

1 d’agost a 30 de
novembre

3 d’agost a
30/01/2021

2 de setembre

2 de novembre

Cal recordar que els tributs cobrats per padró no són de notificació individual obligatòria.
La no recepció de l’avís no exclou de pagar el tribut. La forma més senzilla de satisfer les
obligacions fiscals és la domiciliació bancària, que permet obtenir una bonificació del 3%
(IBI, IVTM, ocupació de via pública i entrada de vehicles).
Els sistemes especials de pagament d’IBI (8 terminis) i d’IVTM (4 terminis) no generen
interessos.
L’adhesió al sistema especial de pagament i/o a la domiciliació es prolongaran
automàticament, sempre que la persona interessada no en manifesti la seva renúncia expressa
i no hi hagi canvis en la titularitat de l’impost.
Els rebuts es poden fer efectius de les 3 formes següents:
▪
▪
▪

A qualsevol de les entitats col·laboradores: BBVA, Caixabank, B. March, Bankia i Caixa
Colonya-Pollença.
A l’Oficina de Recaptació Voluntària (plaça Constitució, 1) amb targeta de crèdit/dèbit.
A través de la seu electrònica, www.ajmao.org; aquest sistema us estalvia desplaçaments
innecessaris i facilita el compliment de les vostres obligacions des del mateix domicili.

ACCÉS SENSE CERTIFICAT DIGITAL
Pagament de deutes: REBUTS I LIQUIDACIONS EN PERÍODE VOLUNTARI; I
DOCUMENTS DE PAGAMENT EN EXECUTIVA (heu d’inserir els codis del document
de pagament rebut prèviament).
ACCÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL
Accediu (prèvia identificació i autenticació) a la consulta de la vostra informació tributària
particular. També podreu abonar liquidacions, rebuts i multes pendents de pagament, i
obtenir-ne un justificant.
Disposar d’un certificat digital ofereix molts avantatges per contactar i fer gestions amb
qualsevol Administració pública. Podeu obtenir informació de com obtenir-lo a la web
municipal: http://www.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=18974

