
Calendari 2020 dates modificades 
 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
a) Rebuts domiciliats (pagament en quatre terminis): 
1ª fracció: 3 de març 
2ª fracció: 3 de juliol 
3ª fracció: 3 de setembre 
4ª fracció: 3 de desembre 
b) Rebuts no domiciliats (pagament anual): de l’1 de març al 3 de juliol, ambdós 
inclosos. 
c) Data pagament padró electrònic: 3 de juliol 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
a) Rebuts domiciliats: 3 de juliol 
b) Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 3 de juliol, ambdós inclosos. 
c) Data de pagament padró electrònic: 3 de juliol 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES : 
a) Rebuts domiciliats: 23 de desembre 
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos. 
c) Data pagament padró electrònic: 23 de desembre. 
 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA (PLUSVÀLUA). 
Els terminis per obtenir l’autoliquidació calculada són: 
Actes inter vivos:30 dies hàbils a partir de la data de transmissió. 
Actes mortis causa:6 mesos a partir de la data de defunció (herències), o 12 mesos si s’ha demanat 
pròrroga dintre dels 6 primers mesos. 
Es prorrogarà fins al 3 de juliol els terminis de pagament de les autoliquidacions amb 
període voluntari de pagament i data final de pagament posterior al 18 de març. 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
MITJANÇANT GUALS (no canvia) 
a) Rebuts domiciliats: 3 de novembre 
b) Rebuts no domiciliats: del 16 de juliol a l’1 d'octubre, ambdós inclosos. 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
MITJANÇANT ELEMENTS ANNEXES A ESTABLIMENTS 
Amb la finalitat de descomptar dels rebuts de terrasses de 2020 el temps que s’han vist obligats 
a tancar per la declaració de l’estat d’alarma, es procedirà a anul·lar els rebuts que encara no 
hagin estat pagats i es procedirà a girar de nou les quotes, amb el corresponent descompte, al 
mes d’octubre vinent. 
 
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
MITJANÇANT CAIXERS AUTOMÀTICS, OBERTES A LA VIA PÚBLICA, A MENYS 
DE 80 CENTÍMETRES DE LA LÍNIA DE FAÇANA (no canvia) 
Hauran de ser objecte d’una autoliquidació anual de l’1 al 30 de juny, ambdós inclosos. 
En el supòsit que l’inici de l’aprofitament especial es produís amb posterioritat a la 
finalització del període d’autoliquidació anual, s’haurà de presentar, en el termini de 30 
dies hàbils comptadors des de l’inici de l’aprofitament, una autoliquidació pel període 
comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre. 



 
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS (no canvia) 
a) Rebuts domiciliats: 23 de desembre. 
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos. 
c) Data pagament padró electrònic: 23 de desembre. 
Es descomptarà de les quotes el període corresponent al temps que hagin estat 
tancats obligatòriament per la declaració de l’estat d’alarma. 
 
 


