
Estimada/o vecina/o

Desde el Ayuntamiento de Burjassot nos 
ponemos en contacto con usted para 
informarle de dos medidas económicas 
que consideramos importantes y de las 
que se va a beneficiar en 2018.

La primera de ellas se trata de la ampliación 
del fraccionamiento de los plazos en los que 
se pueden pagar los impuestos. Hasta ahora, 
el Ayuntamiento de Burjassot, previa 
solicitud del interesado, podía fraccionar los 
pagos de los impuestos municipales en cinco 
vencimientos, que eran cargados en las 
cuentas de cada vecino que así lo solicitaba, 
facilitando así el pago de los mismos.  Ahora, 
y con el objetivo de beneficiar aún más al 
ciudadano y evitar desembolsos gravosos, 
hemos ampliado los plazos a siete 
vencimientos sin intereses, con lo cual, es 
posible disminuir las cantidades que se 
deben abonar en las mensualidades, y al 
mismo tiempo, aliviar las cargas domésticas 
de las familias.

Asimismo, esta medida lleva aparejada la 
decisión de reducir la cantidad que se puede 
aplazar en el pago y se elimina el importe 
mínimo para acogerse al fraccionamiento, 
que anteriormente era de 200 euros al año. 
Con esta nueva medida, se elimina esa 
cantidad mínima y se puede fraccionar la 
cantidad que se desee. 

La solicitud para el fraccionamiento de los pagos 
de los impuestos municipales debe realizarse 
antes del 31 de diciembre de 2017 para que pueda 
entrar en vigor en 2018.

Hay dos formas para solicitarlo. Una por Registro 
de Entrada en el Ayuntamiento de Burjassot o 
bien dándose de alta en la Carpeta Ciudadana 
(www.burjassot.org/sede-electronica/)  y en el 
apartado Trámites On Line rellenar la “Solicitud de 
Inclusión en el Sistema de Pagos Fraccionados de 
Recibos de Vencimiento Periódico”. 

Por otra parte, desde el Ayuntamiento, y también 
con el objetivo de ayudar a las economías 
familiares, se han modificado los periodos de 
cobro de los impuestos, eliminando  la 
concentración de los mismos en un periodo 
concreto, cosa que venía sucediendo con 
anterioridad.

Con esta nueva medida, la tasa de VADOS se 
cobrará en los meses de febrero y marzo, el IVTM 
(vehículos) se pasará al cobro en los meses de abril 
y mayo, el IBI se cobrará en los meses de junio y 
julio y el IAE en los meses de octubre y noviembre. 

Rafa García García
Alcalde de Burjassot

Noviembre de 2017
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IVTM IAEIBIVADOS
febrero
marzo

abril
mayo

junio 
julio

octubre
noviembre

2.DISTRIBUCIÓN DE COBROS

antes del 31 de diciembre de 2017
de 2 formas

REGISTRO
DE ENTRADA
en el Ayuntamiento

de Burjassot

ONLINE
www.burjassot.org/sede-electronica/
paso1 
en Carpeta Ciudadana
darse de alta 
paso2 
en Trámites OnLine
rellenar “Solicitud de Inclusión en
 el Sistema de Pagos Fraccionados 
de Recibos de Vencimiento Periódico”

¿cómo solicitarlo?fracciona tus pagos durante 7 meses
sin intereses / sin mínimo

PAGO ANUAL
490€

febrero
70€

marzo
70€

abril
70€

mayo
70€

junio
70€

julio
70€

octubre
70€

140€ 120€ 230€

1.FRACCIONAMIENTO DE PAGOS



Benvolgut/ada veï/na

Des de l'Ajuntament de Burjassot ens 
posem en contacte amb vostè per a 
informar-li de dues mesures econòmiques 
que considerem importants i de les quals 
es va a beneficiar en 2018.

La primera d'elles es tracta de l'ampliació del 
fraccionament dels terminis en els quals es 
poden pagar els impostos. Fins ara, 
l'Ajuntament de Burjassot, prèvia sol·licitud 
de l'interessat, podia fraccionar els 
pagaments dels impostos municipals en cinc 
venciments, que eren carregats en els 
comptes de cada veí que així ho sol·licitava, 
facilitant així el pagament dels mateixos. 
Ara, i amb l'objectiu de beneficiar encara més 
al ciutadà i evitar desemborsaments onerosos, 
hem ampliat aquests terminis a set 
venciments sense interessos, amb la qual 
cosa, és possible disminuir les quantitats 
que s'han d'abonar en les mensualitats, i al 
mateix temps, alleujar les càrregues 
domèstiques de les famílies.

Així mateix, aquesta mesura porta aparellada 
la decisió de reduir la quantitat que es pot 
ajornar en el pagament i s'elimina l'import 
mínim per a acollir-se a aquest fraccionament, 
que anteriorment era de 200 euros a l'any. 
Amb aquesta nova mesura, s'elimina eixa 
quantitat mínima i es pot fraccionar la 
quantitat que es desitge. 

La sol·licitud per al fraccionament dels 
pagaments dels impostos municipals ha de 
realitzar-se abans del 31 de desembre de 2017 
perquè puga entrar en vigor en 2018.

Hi ha dues formes per a sol·licitar-ho. Una per 
Registre d'Entrada en l'Ajuntament de Burjassot 
o ben donant-se d'alta en la Carpeta Ciutadana 
(www.burjassot.org/sede-electronica/) i en 
l'apartat Tràmits On Line omplir la “Sol·licitud 
d'Inclusió en el Sistema de Pagaments 
Fraccionats de Rebuts de Venciment Periòdic”.

D'altra banda, des de l'Ajuntament, i també amb 
l'objectiu d'ajudar a les economies familiars, 
s'han modificat els períodes de cobrament dels 
impostos, eliminant així la concentració dels 
mateixos en un període concret, cosa que venia 
succeint amb anterioritat.

Amb aquesta nova mesura, la taxa de GUALS es 
cobrarà en els mesos de febrer i març, l'IVTM 
(vehicles) es passarà al cobrament en els mesos 
d'abril i maig, l'IBI es cobrarà en els mesos de 
juny i juliol, i el IAE en els mesos d'octubre i 
novembre. 

Rafa García García
Alcalde de Burjassot

Novembre de 2017
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IVTM IAEIBIGUALS
febrer
març

abril
maig

juny
juliol

octubre
novembre

2.DISTRIBUCIÓ DE COBRAMENTS

abans del 31 de desembre de 2017
de 2 formes

REGISTRE 
D'ENTRADA

en l'Ajuntament 
de Burjassot

ONLINE
www.burjassot.org/sede-electronica/
pas1 
en Carpeta Ciudadana
donar-se d'alta 
pas2 
en Tràmits On Line
emplenar “Sol·licitud d'Inclusió en el 
Sistema de Pagaments Fraccionats 
de Rebuts de Venciment Periòdic”

com sol·licitar-ho?fracciona els teus pagaments durant 7 mesos
sense interessos / sense mínim

PAGAMENT ANUAL
490€

febrer
70€

març
70€

abril
70€

maig
70€

juny
70€

juliol
70€

octubre
70€

140€ 120€ 230€

1.FRACCIONAMENT DE PAGAMENTS


