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Guia delGuia del
contribuentcontribuent

Contribuïm per construir
un futur per a tothom

Consulteu tots els canals d’atenció i la versió en castellà a:
barcelona.cat/hisendabarcelona.cat/hisenda

Fem-ho més fàcil.Fem-ho més fàcil.
Relaciona’t amb l’Ajuntament de manera digital:Relaciona’t amb l’Ajuntament de manera digital:

Ja podeu fer més 
tràmits d’hisenda 
identificant-vos 
d’una manera més 
fàcil amb l’idCAT 
Mòbil.

Quan hagueu de fer un tràmit us 
enviaran una clau d’accés d’un sol 
ús que permetrà identificar-vos i 
continuar amb el tràmit.

Entreu en aquest 
codi QR i doneu-
vos d’alta. Rebreu 
les notificacions de 
manera electrònica 
en comptes de en 

paper com fins ara.
barcelona.cat/notificacioelectronicabarcelona.cat/notificacioelectronica

idCAT Mòbil: 
identifica’t de manera 
ràpida i segura

Connecta’t a la 
notificació electrònica i 
digues adeu al paper

Demaneu cita per a ser atesos:

• Per videotrucada per l’Institut 
Municipal d’Hisenda.

• Presencialment a l’Institut 
Municipal d’Hisenda.

• Presencialment a les Oficines 
d’Atenció Ciutadana situades a 
cada districte municipal.

Nou!

Canals d’atenció: Canals d’atenció: 

Autoservei per fer alguns tràmits 
ubicats en equipaments municipals.

Quioscos de tràmits i 
serveis

Atenció personalitzada

(931 537 010 si es truca des de fora de 
l’àmbit metropolità).

Telèfon gratuït 010

Tots els tràmits i informacions a un 
sol clic.

Internet



Calendari de 
pagaments 
2022

Impost sobre vehicles de
tracció mecànica
Quan tenim en propietat un vehicle 
donat d’alta a Barcelona.

Taxa de guals
Quan s’és titular de l’ús de la vorera 
per a l’entrada i la sortida de vehicles.

Impost sobre activitats 
econòmiques
Quan empreses o entitats hagin 
facturat ≥ 1 milió d’euros.

Recollida de residus
Quan es fa una activitat econòmica 
i no es té contractat un servei de 
recollida.

Plusvàlua
Quan venem un immoble. Si és 
herència o donació ho paga la nova 
persona propietària.

Impost béns immobles
Quan som persones concessionàries, 
superficiàries, usufructuàries o 
propietàries d’un bé immoble.

Utilització privativa de la
via pública
Quan som titulars, per exemple, de la 
terrassa d’un bar.

El pressupost
municipal de 
Barcelona

04.07

03.11

23.12

23.12

23.12

Domiciliat

01.03 - 02.05

15.04 - 15.06

16.07 - 03.10

01.10 - 01.12

01.10 - 01.12

09.10 - 09.12

• 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió
• 6 mesos a partir de la data de defunció (en herències), o 
• 12 mesos si s’ha demanat pròrroga en els primers 6 mesos

No
domiciliat

1a FRACCIÓ
03.03

2a FRACCIÓ
03.06

3a FRACCIÓ 
05.09

4a FRACCIÓ
05.12

Més informació a: barcelona.cat/pressupostos2022 

IBI 717,3

1.206,9

124,8 Transferències a altres administracions

129,1 Altres

69,6 Medi ambient i espais verds 

37,2 Salut

36,7 Adquisició d’accions i participacions

30,4 Esports

49,5 Fons de contingència

470 Benestar comunitari*

412,4 Serveis socials

250,8 Serveis generals i administració

162,8 Transformació urbana 

224,6 Cultura

213,5 Habitatge

169,7 Promoció econòmica**

166,6 Educació

Ingressos financers 303

Plusvàlues 182

Ingressos de capital 178,3

Participació IRPF i IVA 119,9

Transferències Generalitat i altres 119,8

Altres taxes 109,8

IAE 82,6

Gual, grua i estacionament 78,7

Residus 53,7

Impost vehicles 53,6

Construccions 44,3

Consums especials i altres 34,8

Clavegueram 25,8

Patrimonials 23,4

218,6 Transport públic

86,6 Amortització préstecs i dipòsits

83,7 Sistemes d’informació 

74,2 Gestió patrimonial

10,1 Sòl (adquisició de terrenys)

20 Reserva de ciutat

20 Transferència de capital

Multes 72,4

INGRESSOS 3.406,2 M€  DESPESES 3.406,2 M€  

3.253 M€
2021

3.406,2 M€
2022

+4,7%

345,3 Seguretat i gestió del trànsit

*Neteja, manteniment, residus i enllumenat
**Comerç, turisme, mercats, PIMES i economia social i solidària

Administració
Gral. de l’Estat


