La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2021, ha acordat
l’aprovació del calendari fiscal per al cobrament dels tributs i taxes durant l’any 2022.
De conformitat amb el que estableix l’article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament General de Recaptació (RGR) en referència a la publicació de
l’anunci de cobrament al butlletí oficial corresponent, es posa en coneixement dels subjectes
passius i altres obligats al pagament els terminis de cobrament en període voluntari de
determinats ingressos, corresponents a l’exercici 2022.
D’acord amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’exposició pública del calendari
fiscal es considera un acte de tràmit no qualificat, contra el qual no és possible la interposició
de cap recurs administratiu.
PERÍODE VOLUNTARI
Concepte
Impost Vehicles Tracció Mecànica
i Ciclomotors

data inici

data final

31-01-2022

31-03-2022

Taxa Cementiri Municipal

31-01-2022

31-03-2022

Taxa escombraries, guals i animals de companyia
Impost Béns Immobles Urbana i Rústica
(No domiciliats)
Impost Béns Immobles Urbana i Rústica
(1ª fracció domiciliats) 60%
Impost Béns Immobles Urbana i Rústica
(2ª fracció domiciliats) 40%

28-02-2022

29-04-2022

29-04-2022

30-06-2022

30-06-2022

30-06-2022

31-10-2022

31-10-2022

Impost Activitats Econòmiques

01-09-2022

31-10-2022

Els obligats que tenen el rebut de l’IBI domiciliat, poden sol·licitar un tercer fraccionament
abans del 31/03/2022, amb la qual cosa els terminis de pagament i percentatges seran els
següents:




30/04/2022.............30%
30/06/2022.............30%
31/10/2022.............40%
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