Tributs cobrats per padró:

Tributos cobrados por padrón:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

Període de pagament:
Periodo de pago:

Data de càrrec de les domiciliacions:
Fecha de cargo de las domiciliaciones:

De l’1 de març al 2 de maig

3 d’abril
4 fraccions:
1a: 30/05/18
2a: 31/07/18
3a: 28/09/18
4a: 30/11/18

8 fraccions:**
1a: 30/04/18 5a: 31/08/18
2a: 30/05/18 6a: 28/09/18
3a: 29/06/18 7a: 31/10/18
4a: 31/07/18 8a: 30/11/18

Impost sobre béns immobles (IBI)
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

Del 30 d’abril al 2 de juliol
Primera fracció única: 30 de maig

Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública (quioscos)
Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública (quioscos)
Taxa de recollida d’escombraries del comerç i de la indústria
Tasa de recogida de basuras del comercio y de la industria
Taxa per prestació de serveis en els mercats municipals
Tasa por prestación de servicios en los mercados municipales

1r trim.: de l’1 al 20 de març
2n trim.: de l’1 al 20 de juny
3r trim.: de l’1 al 19 d’octubre
4t trim.: de l’1 al 21 de desembre

1r trim.: 1 de març
2n trim.: 1 de juny
3r trim.: 1 d’octubre
4t trim.: 3 de desembre

Taxa d’aprofitament especial de la via pública (guals)
Tasa de aprovechamiento especial de la vía pública (vados)

De l’1 de març al 2 de maig

3 d’abril

Taxa de recollida d’escombraries dels mercats
Tasa de recogida de basuras de los mercados

Del 28 d’abril al 29 de juny

3 de maig

Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública (altres conceptes*)
Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública (otros conceptos*)

Del 21 de setembre al
21 de novembre

19 d’octubre

Taxes de serveis de cementiris
Tasas de servicios de cementerios

Del 21 de setembre al
21 de novembre

19 d’octubre

Del 15 d’octubre al 17 de desembre

15 de novembre

Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública (vetlladors, tendals, ombrel·les, marquesines i similars)
Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública (veladores, toldos,
sombrillas, marquesinas y similares)

De l’1 d’abril al 31 de maig

2 de maig

Tribut metropolità
Tributo metropolitano

Del 30 d’abril al 2 de juliol

31 de maig

Impost sobre activitats econòmiques empresarials (IAE)
Impuesto sobre actividades económicas empresariales (IAE)

* Aparells automàtics, quioscos i cartelleres, productes concessions, reserves d’aparcament / Aparatos automáticos, quioscos y carteleras, productos concesiones, reservas de aparcamiento.
** El canvi de modalitat de domicialiació s’ha de sol·licitar abans del 16 de març de 2018.

