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- 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. 
- El fraccionament del pagament 
de l’IBI permet pagar-lo en tres 
rebuts sense cap recàrrec.  
- Vençuts els terminis voluntaris de 
pagament, s’iniciarà el període 
executiu amb els recàrrecs i 
interessos corresponents. 
 

 

Del 31 de març al 31 de maig Del 29 d’abril al 30 de juny 

1R TRIMESTRE  

TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC 

TAXA LLICÈNCIA TAXI 

IBI URBANA (1R PAGAMENT SENSE RECÀRREC  

                      PER FRACCIONAMENT) 

IBI RÚSTICA 

IBI URBANA (2n PAGAMENT SENSE RECÀRREC) 

BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 

IBI URBANA (3r PAGAMENT SENSE RECÀRREC) 

TAXA ESCOMBRARIES GUINGUETES PLATGES 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Del 30 de juny al 31 d’agost Del 29 de juliol al 30 de setembre 

AIGUA 

2N TRIMESTRE  

3R TRIMESTRE  

Del 4 de juliol al 5 de setembre  

4RT TRIMESTRE  

- En aquelles entitats bancàries 
que tinguin conveni amb BASE – 
Gestió d’ingressos. 
- Amb càrrec al vostre compte 
corrent en cas de domiciliació. 

Podeu domiciliar els rebuts dels 
tributs cobrats per padró. Perquè 
la domiciliació tingui efecte en 
l’any en curs heu 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.  

Del 3 d’octubre al 5 de desembre  

Del 3 d’abril al 5 de juny 2017 

Del 2 gener al 2 de març 2017  

MÉS INFORMACIÓ   
Per més informació podeu adreçar-vos a les Oficines Municipals 

d’Atenció al Ciutadà o al web municipal www.mont-roig.cat. 

Domiciliació de pagaments: Recorda: On pagar els rebuts: 


