Pagament en línia de sancions anteriors a l'1 de gener del 2021
Procediment per al pagament de deutes municipals amb l'Ajuntament amb targeta de crèdit o amb càrrec al compte corrent que siguin amb data
anterior a l'1 de gener del 2021.
A partir d'aquesta data el pagament es realitzarà a través de la plataforma de la Diputació de Barcelona amb el tràmit que trobareu enllaçat al final
de la pàgina.

QUAN ES POT FER
Durant el període de pagament especificat en l'avís de pagament.

COM ES POT TRAMITAR
PER INTERNET:
1.
2.
3.
4.

Escolliu si desitgeu pagar amb targeta de crèdit o amb càrrec el compte corrent
Seleccioneu l'entitat col·laboradora
Ompliu els camps 'CPR', 'emissora', 'referència', 'identificació' i 'import'. Aquesta informació és en l'avís de pagament. Fixeu-vos en
el període de pagament (voluntari o executiu). Premeu per veure un exemple
Seguiu les instruccions de l'entitat.
Atenció!: Els deutes en període executiu només es poden pagar a través de CaixaBank (La Caixa) i BBVA. PAGAMENT AMB CÀRREC AL
COMPTE CORRENT O AMB TARGETA DE CRÈDIT (per pagar amb càrrec al compte corrent heu
d'identificar-vos a l'espai personal de l'entitat, per tant és necessari ser-ne client)
CaixaBank (La Caixa) (Per pagar amb targeta no és necessari ser client d'aquesta entitat)
BBVA (Per pagar amb targeta no és necessari ser client d'aquesta entitat)
Banc de Sabadell
Banco de Santander
Bankia
Ibercaja
Cajamar

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
Òrgan de Gestió Tributària

TRÀMITS RELACIONATS
Pagament en línia de taxes, impostos, sancions i preus públics municipals
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