
CALENDARI 
DEL CONTRIBUENT



L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha ampliat els 
terminis per pagar impostos i taxes en voluntària davant 
la situació de crisi provocada per la Covid-19. 

La finalitat és que els contribuents puguin afrontar el 
pagament amb més comoditat i alleugerir la càrrega 
econòmica a la ciutadania i empreses. 

Per aquest motiu, s’ha confeccionat un nou calendari del 
contribuent per aquest 2020 adaptat a les circumstàncies 
actuals i amb nous terminis de pagament.

NOU CALENDARI 
DEL CONTRIBUENT 
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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

• 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.

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

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

MODALITATS DE PAGAMENT

DOMICILIACIÓ 
DE REBUTS

PAGAMENT 
PER INTERNET

PRESENCIALMENT 
O A TRAVÉS 
DE CAIXER

PAGAMENT 
PER BANCA 
TELEFÒNICA

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. 

https://www.mont-roig.cat/seu-electronica 
https://www.base.cat/
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Cal disposar sempre 
de la carta de pagament 
que BASE envia per correu ordinari.

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

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

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

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

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

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

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

A TENIR EN COMPTE
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DATA DE CÀRREC 
bancari pels tributs domiciliats 

DATA DEFINITIVA 
DE FACTURACIÓ

NOVA DATA 
fi de pagament en voluntària

PERÍODE DE CONSUM
per trimestres

Nostraigua també ha canviat el calendari de facturació del servei d’aigua i clavegueram per 
aquest 2020 i ha establert noves dates que modifiquen el periode previst pels càrrecs dels rebuts 
domiciliats i el termini de pagament en voluntària. 

CALENDARI DE FACTURACIÓ 
DE NOSTRAIGUA 2020

Tenint en compte que les facturacions es duran a terme més enllà del periode inicialment 
previst, des de Nostraigua es recomana donar-se d’alta al servei d’alarmes per excés 
de consum. Més info: www.nostraigua.cat

http://www.nostraigua.cat/
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ALTRES MESURES 
TRIBUTÀRIES

MÉS INFO: 
www.mont-roig.cat

977 83 70 05

PREUS 
PÚBLICS

AJORNAMENTS 
I FRACCIONAMENTS

LIQUIDACIONS DE QUALSEVOL 
INGRÉS DE DRET PÚBLIC

També, en matèria tributària s’han adoptat altres mesures extraordinàries que modifiquen el calendari 
fiscal per al 2020 i s’ha acordat suspendre qualsevol actuació en l’àmbit de la recaptació executiva 
mentre es mantingui l’estat d’alarma.

Es retornarà la part proporcional del mes de 
març de 2020, corresponent al temps durant 
el qual han estat tancats els equipaments 
o s’han suspès els serveis a conseqüència de 
la Covid-19  (escoles bressol, transport públic i 
transport escolar, escola de música, activitats de 
l’àrea d’esport, etc.).

També se suspèn el cobrament dels preus públics 
des del mes d’abril fins a la nova obertura dels 
equipaments o serveis municipals.

Finalment s’ha aprovat posposar per un període 
d’un mes el pagament de la quota del mes d’abril 
dels fraccionaments i ajornaments vigents, de 
manera que totes les quotes que quedin per 
vèncer queden diferides en aquest termini.

Els terminis de pagament en voluntària de les 
liquidacions que, a data 18 de març de 2020, es 
trobaven en període de cobrament s’amplien 
fins al 30 de maig de 2020.

Els terminis de pagament en voluntària de les 
liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat 
al 18 de març de 2020, s’amplien també fins al 30 
de maig de 2020, llevat que l’atorgat per la norma
general sigui major, llavors, serà aquest l’aplicable.


