Domiciliació bancària del Tribut Metropolità
Gestió d'alta, modificació o baixa d'una ordre de domiciliació bancària que s'aplica periòdicament per a fer efectiu el pagament del tribut
metropolità

QUI EL POT DEMANAR
Les persones físiques o jurídiques que tinguin l'obligació de fer front al pagament del tribut metropolità i les persones que siguin titulars del
compte on es vulgui fer la domiciliació. També poden realitzar aquest tràmit els seus representants degudament autoritzats.
En el cas de domiciliació d'un tribut on la persona titular sigui una persona difunta o el document d'identitat sigui incorrecte, no es farà efectiu el
tràmit. En aquests casos haureu de regularitzar la situació de la titularitat tributària o el vostre document d'identitat.

QUAN ES POT FER
Per a què la domiciliació tingui efecte en l'any en curs, heu de tramitar l'ordre almenys un mes abans d'iniciar-se el període de pagament
voluntari del tribut. Si l'ordre arriba en data posterior, la domiciliació es farà, però tindrà efectes l'any o fracció següent.

COM ES POT TRAMITAR
PER INTERNET:
Ompliu el formulari i premeu el botó per enviar la sol·licitud

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Podeu consultar tota la normativa fiscal vigent a l'apartat corresponent de la Seu electrònica.

TRAMITAR
PER TELÈFON:
Truqueu al telèfon indicat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Les dades del DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant.
Si sou persona jurídica: les dades de la targeta d’identificació fiscal de la societat i del DNI, targeta de residència o passaport de la persona
que la representi.
Les dades del compte bancari on voleu domiciliar el tribut metropolità.
Les següents dades del tribut que voleu domiciliar:
L'objecte tributari (adreça, matrícula, etc.)
La referència que consta al rebut.

Oficina d'Atenció Ciutadana (atenció telefònica)
Informació: 010 (gratuït), 900100277 (Fora de L'Hospitalet)
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 20 h.

PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la
normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI, targeta de residència o passaport
Si sou persona jurídica: Targeta d’identificació fiscal de la societat on hi consti el domicili fiscal actual, juntament amb el DNI o targeta de
residència de l’administrador/a o apoderat/da de la societat. Cal acreditar, documentalment, la representació de la societat
Les dades del compte bancari on voleu domiciliar el tribut metropolità.
Les següents dades del tribut que voleu domiciliar:
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L'objecte tributari (adreça, matrícula, etc.)
La referència que consta al rebut.
En el cas de representació, aporteu l'autorització de representació signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del
document d’identitat del sol·licitant i l’original de la persona autoritzada.
Oficina d'Atenció Ciutadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
Regidoria Districte I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a
https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h

Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
Regidoria Districte IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16:30-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

Ajuntament de L'Hospitalet. Pl. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934.029.400 - Darrera actualització: 18/01/2022 9:52:21

2/3

Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: ATENCIÓ! Divendres 8 d'octubre i dilluns 11 d'octubre del 2021 la regidoria romandrà tancada. Horari
habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h
Dimecres: 9 h -11 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

QUÈ PASSA DESPRÉS
A les tramitacions telefòniques, rebreu al vostre domicili fiscal una ordre de domiciliació bancària i una nota informativa sobre com heu de retornar
aquesta ordre de domiciliació correctament emplenada i signada.
A les tramitacions presencials signeu i dateu l'ordre bancària a l'oficina on aneu, sense més tràmit per la vostra part.

MÉS INFORMACIÓ
Els avantatges de domiciliar els pagaments dels tributs són nombrosos:
Us evita desplaçaments innecessaris.
Us suposa un estalvi de temps.
No heu de preocupar-vos del deure d'informar-vos dels diferents períodes de pagament en termini voluntari dels diferents tributs.
Podeu estar al corrent de les vostres obligacions fiscals.
Podeu consultar el Calendari del contribuent a l'apartat de Tributs de la web municipal (www.l-h.cat).

VALIDESA
Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit mentre no siguin: anul·lades per l'interessat/da, rebutjades per l'entitat de dipòsit o
l'Administració disposi expressament la seva invalidesa per raons justificades

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Oficina d'Atenció Tributària
Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
Horari: AVÍS!
A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Si no trobeu el que esteu
buscant a la Seu electrònica i voleu fer una consulta, podeu seguir el següent enllaç 'Contacta amb l'Oficina d'Atenció Tributària' Horari
habitual:
Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Sense resolució d'òrgan
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