Calendari anual
del contribuent

2022

Tributs cobrats per padró:

Període de pagaments no domiciliats: Data de càrrec de
Período de pagos no domiciliados:
les domiciliacions:
Fecha de cargo de
las domiciliaciones:

Tributos cobrados por padrón:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) / Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica (IVTM)

Del 21 de març al 23 de maig

1 d’abril

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

Del 21 de març al 23 de maig

1 d’abril
4 fraccions:
1a: 1 de juny
2a: 1de juliol
3a: 3 d’octubre
4a: 2 de novembre

Impost sobre béns inmobles urbans (IBI) / Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos (IBI)

Del 23 de maig al 25 de juliol

Impost sobre béns inmobles rústics (IBI) / Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos (IBI)

Del 23 de maig al 25 de juliol

1 de juny

Tribut de la mobilitat de l’AMB / Tributo de la movilidad del AMB

Del 23 de maig al 25 de juliol

1 de juny

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

Trimestres
1r: del 21 de març al 23 de maig
2n: del 23 de maig al 25 de juliol
3r: del 22 d’agost al 24 d’octubre
4t: del 25 d’octubre
al 27 de desembre

Trimestres
1r: 1 d’abril
2n: 1 de juny
3r: 1 de setembre
4t: 2 de novembre

Del 27 de maig al 29 de juliol

1 de juny

Taxa per reserves d’aparcament / Tasa por reservas de aparcamiento

De l’1 de setembre al 4 de novembre

2 de novembre

Taxa per aparells automàtics / Tasa por aparatos automáticos

De l’1 de setembre al 4 de novembre

2 de novembre

Taxa per quioscos i cartelleres / Tasa por quioscos y carteleras

De l’1 de setembre al 4 de novembre

2 de novembre

Taxa cementiri municipal / Tasa cementerio municipal

De l’1 de setembre al 4 de novembre

2 de novembre

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

Del 19 de setembre
al 21 de novembre

2 de novembre

Taxa d’utilització de vetlladors i ombrel·les / Tasa de utilización de veladores y sombrillas

Del 19 de setembre
al 21 de novembre

2 de novembre

Del 21 de desembre al 21 de febrer
Del 21 de gener al 21 de març
Del 21 de febrer al 22 d’abril
Del 21 de març al 23 de maig
Del 21 d’abril al 21 de juny
Del 23 de maig al 25 de juliol
Del 21 de juny al 22 d’agost
Del 21 de juliol al 21 de setembre
Del 23 d’agost al 24 d’octubre
Del 21 de setembre al 22 de novembre
Del 21 d’octubre al 21 de desembre
Del 21 de novembre al 23 de gener

3 de gener
1 de febrer
1 de març
1 d’abril
2 de maig
1 de juny
1 de juliol
2 d’agost
1 de setembre
3 d’octubre
2 de novembre
1 de desembre

Preu públic dels menjadors socials als casals (*)
Precio público de los comedores sociales en los casales (*)

Taxa mercats ambulants “Els ocellets” i Bellvitge
Tasa mercados ambulantes “Els ocellets” y Bellvitge

Taxa mercat ambulant “llibres” / Tasa mercado ambulante “libros”

1a fracció: del 20 de maig
al 22 de juliol
2a fracció: del 21 de setembre
al 22 de novembre
Del 21 de setembre
al 22 de novembre

1a fracció: 1 de juliol
2a fracció: 3 d’octubre
3 d’octubre

(*) Mentre romanguin tancats, no es posaran rebuts al cobrament. Una vegada es reprengui la prestació del servei, el cobrament es farà a partir del termini següent,
prorratejant l’impost en funció dels dies.

Per a més informació i realització
de gestions tributàries:
https://seuelectronica.l-h.cat

Per a pagaments:
http://orgt.diba.cat

