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L’Institut Municipal d’Hisenda recapta el 49%
dels ingressos corrents de l’Ajuntament de
Barcelona. La resta d’ingressos provenen de
transferències de l’Administració de l’Estat i
d’altres ingressos.
L’any 2020, per primer cop, el pressupost de
l’Ajuntament supera el llindar dels

3.000 milions d’euros
Aquests diners es destinen principalment a:

1.031
		

525

513

Cohesió social i
promoció econòmica

Serveis de caràcter
general

Habitatge i urbanisme

Serveis socials i atenció
a les persones, educació,
cultura, esports, salut,
ocupació, comerç,
turisme, petites i
mitjanes empreses,
cooperatives...

Sistemes d’informació
i telecomunicacions
municipals, informació i
atenció a la ciutadania, Arxiu
Municipal, transferències
i col·laboració amb altres
administracions, patrimoni
municipal...

437

315

186

Medi ambient i
serveis urbans

Seguretat i mobilitat
ciutadana

Transport

Rehabilitació energètica
d’edificis, punts de
recàrrega de vehicles
elèctrics, neteja viària,
recollida i tractament de
residus, clavegueram,
abastament d’aigües,
enllumenat...

Programa de seguretat
ciutadana de la Guàrdia
Urbana, bombers, mobilitat
i regulació i ordenació del
trànsit...

milions

milions

milions

milions

milions

Pla de barris, construcció
i manteniment d’habitatge
públic, projectes d’obres,
manteniment de l’espai
públic, operacions
urbanístiques...

milions

Infraestructura del
transport públic
metropolità (bus, metro,
tramvia) i bonificacions
tarifàries...

i molt més!

Guia del

contribuent

2020
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Calendari de pagament:*

Canals d’atenció

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

Taxa per utilització privativa
de la via pública (terrasses)

15.02 a 15.04

03.06

Impost sobre béns immobles

01.03 a 04.05

INTERNET / TELÈFON

PRESENCIALS

Per demanar informació i fer els tràmits:

Atenció presencial amb
cita prèvia

ajuntament.barcelona.cat/hisenda
1a FRACCIÓ 03.03 3a FRACCIÓ 03.09
2a FRACCIÓ 03.06 4a FRACCIÓ 03.12

Notificació electrònica
Tota la informació a

Impost sobre vehicles
de tracció mecànica

15.04 a 15.06

03.07

Taxa de guals

16.07 a 01.10

03.11

ajuntament.barcelona.cat/
notificacioelectronica

A l’Institut Municipal d’Hisenda, demaneu
cita a ajuntament.barcelona.cat/hisenda

Atenció per telèfon 010 gratuït o
931537010

Quioscos de tràmits i serveis

Si es truca des de fora de l’àrea
metropolitana de Barcelona.

Impost sobre
activitats econòmiques

01.10 a 01.12

A les oficines d’atenció ciutadana (OAC),
demaneu la cita i consulteu l’OAC més
propera al 010 o a 		
ajuntament.barcelona.cat/cita

A les OAC, biblioteques o centres cívics.
Cerqueu el més proper a 		
ajuntament.barcelona.cat

23.12

Qui ha de pagar?
Preu públic per la recollida de
residus comercials i industrials

Plusvàlua

01.10 a 01.12

30 dies hàbils a partir de la
data de transmissió

*Impostos, taxes i preus públics

Per a més informació:
ajuntament.barcelona.cat/hisenda
Versión en castellano:
ajuntament.barcelona.cat/hisenda/es/

23.12

6 mesos a partir de la data
de defunció (herències)

La persona que sigui concessionària,
superficiària, usufructuària o propietària
d’un bé immoble paga l’impost sobre béns
immobles.
Qui té en propietat un vehicle donat d’alta
a Barcelona ciutat, paga l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
Qui ven un immoble en paga la plusvàlua:
impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana. 		
Si és herència o donació, la paga la nova
persona propietària.
Qui ocupa un espai d’ús públic i l’utilitza o
en gaudeix en benefici propi paga la taxa
per utilització privativa de la via pública
(per exemple, la terrassa d’un bar).

El preu públic per la recollida de residus
el paga qui és titular d’una activitat
econòmica en un immoble situat a
Barcelona i es beneficia de la prestació
del servei municipal de recollida de
residus. Si acredita que té un servei de
recollida privada validat per l’Ajuntament,
no pagarà aquest preu públic.
Les empreses o entitats que exercint
activitats econòmiques al municipi
de Barcelona hagin facturat dos anys
enrere 1 milió d’euros o més, paguen
l’impost sobre activitats econòmiques.
Qui sigui titular de l’ús de la vorera per
a l’entrada i la sortida de vehicles dels
edificis, paga la taxa de guals.

