CALENDARI

DEL CONTRIBUENT
2022

CALENDARI

IMPOSTOS I TAXES

2022

PERÍODE

DEL CONTRIBUENT

PERÍODE

DE PAGAMENT

IMPOST VEHICLESTRACCIÓ MECÀNICA

31/03/2022 - 31/05/2022

TAXA OCUPACIO DOMINI PÚBLIC (GUALS)

31/03/2022 - 31/05/2022

TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI

31/03/2022 - 31/05/2022

TAXA LLICÈNCIA TAXI

31/03/2022 - 31/05/2022

IBI URBANA

29/04/2022 - 30/06/2022

IBI URBANA

30/06/2022 - 31/08/2022

IBI RÚSTICA

30/06/2022 - 31/08/2022

TAXES PREUS PÚBLICS (ESCOMBRARIES)

29/07/2022 - 30/09/2022

IAE IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

29/07/2022 - 30/09/2022

TAXA RESIDUS ACTIVITATS

29/07/2022 - 30/09/2022

IBI URBANA

31/08/2022 - 31/10/2022

(ESCOMBRARIES GUINGUETES PLATGES)

MODALITATS DE PAGAMENT
El pagament dels impostos i tributs és gestionat a través de l’organisme BASE – Gestió d’ingressos de
la Diputació de Tarragona. Aquest pagament es pot fer de diverses maneres, de forma domiciliada,
presencialment a les oﬁcines de les entitats col·laboradores, al caixer electrònic, per banca telefònica
o per internet.

DOMICILIACIÓ
DE REBUTS
Podeu domiciliar els rebuts dels tributs cobrats
per padró. Per tal que 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.
La petició de domiciliació dels rebuts o
qualsevol altre canvi es pot fer a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp: www.mont-roig.cat/seu-electronica

PAGAMENT
PER INTERNET
• A través de BBVA
(targetes Visa, MasterCard i Maestro).
• A través de La Caixa
(només amb targetes de La Caixa).
Es pot fer el pagament si s’és client de l’entitat
bancària que disposi d’aquesta modalitat de
pagament.

PRESENCIALMENT
O A TRAVÉS
DE CAIXER
A les oﬁcines de les entitats col·laboradores o als
seus caixers automàtics amb lectors de codis de
barres, amb la carta de pagament corresponent.
Entitats col·laboradores:
• Caixers Automàtics - La Caixa
• Banco Santander
• BBVA
• Banc Sabadell

PAGAMENT
PER BANCA
TELEFÒNICA
Modalitat exclusiva per als clients d’entitats amb
servei de banca telefònica i que tinguin subscrit
un conveni de col·laboració amb BASE.
BBVA Tel. 91 224 94 26
Més info: www.base.cat

A TENIR EN COMPTE

Cal disposar sempre
de la carta de pagament
que BASE envia per correu ordinari.

Es pot sol·licitar, a través
de BASE, el fraccionament
mensual dels tributs sense
interessos.

Si no es rep, cal sol·licitar-ne
un duplicat a qualsevol de les oﬁcines
de BASE

Les sol·licituds per acollir-s’hi
tindran efectes d’un any per a l’altre.

El fraccionament del pagament de
l’IBI permet pagar-lo en tres rebuts
sense cap recàrrec.

En els tributs cobrats per padró
no és obligada la notiﬁcació
individual.

La no recepció de l’avís no exclou
el pagament del tribut.

Vençuts els terminis voluntaris,
s’iniciarà el període executiu
amb els recàrrecs i interessos
corresponents.

MÉS INFO:
www.mont-roig.cat

