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CALENDARI DEL CONTRIBUENT ANY 2017 
 

Els ingressos de dret públic de cobrament anual, semestral o trimestral es posaran 
a cobrament en les següents dates: 
 
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 
Del 31 de març al 31 de maig. 
 
QUOTES SOCI I ABONAMENTS TEMPORADA PISCINA: 
Del 1 de març al 28 d’abril. 
 
TAXA DE CEMENTIRI, TERRASSES i TRIBUNES: 
Del 31 de març al 31 de maig. 
 
TAXA DE GUALS, RAMPES METÀL·LIQUES I BORDONS REBAIXATS: 
Del 2 de maig al 30 de juny. 
 
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS: 
El primer semestre, del 28 d’abril al 30 de juny. 
El segon semestre, del 31 d’agost al 31 d’octubre. 
 
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTEGA: 
Del 30 de juny al 31 d’agost. 
 
IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES: 
Del 28 de juliol al 29 de setembre. 
 
TAXES D’ESCOMBRARIES I CLAVEGUERAM: 
El primer trimestre, del 31 de gener al 31 de març. 
El segon trimestre, del 28 d’abril al 30 de juny. 
El tercer trimestre, del 28 de juliol al 29 de setembre. 
El quart trimestre, del 27 d’octubre al 29 de desembre. 
 
TAXA D’AIGUA: 
El primer trimestre, del 28 d’abril al 30 de juny. 
El segon trimestre, del 28 de juliol al 29 de setembre. 
El tercer trimestre, del 27 d’octubre al 29 de desembre. 
El quart trimestre, del 29 de gener al 29 de març de 2018. 
 
L’exposició pública dels padrons es farà 15 dies abans de l’inici del cobrament. 
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INFORMACIÓ GENERAL: 
- En els tributs cobrats per padró no és obligada la notificació individual. 
- La no recepció de l’avís no exclou el pagament del tribut. 
- En cas de pèrdua o manca de l’avís de pagament cal sol·licitar un duplicat a les 
oficines de BASE-Gestió d’ingressos. 
- Vençuts els terminis voluntaris de pagament, s’iniciarà el període executiu amb 
els recàrrecs i interessos corresponents. 
 
DOMICILIACIÓ DE REBUTS: 
- Perquè la domiciliació tingui efecte en el període o any en curs s’ha de tramitar 
l’ordre de domiciliació 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 efectiva 
però tindrà efectes al període o any següent. 
 
ON PAGAR ELS REBUTS: 
- En aquelles entitats bancàries que tinguin conveni amb BASE – Gestió 
d’ingressos. 
- Amb càrrec al vostre compte corrent en cas de domiciliació. 
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