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CALENDARI DE COBRANÇA PER A L’EXERCICI 2022
CONCEPTES - PADRONS COBRAMENT PERIÒDIC

TERMINIS D’INGRÉS
NO DOMICILIATS

DOMICILIATS

De l’1 de març
al 5 de maig

1 d’abril

Impost sobre BÉNS IMMOBLES (urbana)

Del 1 d’abril
al 5 de juny

No fraccionats ≤ 100’00 EUR - 1 d’abril
Fraccionats > 100’00 EUR :
30% - 1 d’abril
40% - 1 de juliol
30% - 1 de novembre

Taxa ESCOMBRARIES (sense aigua)
Taxa ENTRADA DE VEHICLES I GUALS
Impost SOBRE BÉNS IMMOBLES (rústica)

Del 1 d’abril
al 5 de juny

1 de maig

Impost sobre ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Del 1 de setembre
al 5 de novembre

1 d’octubre

Impost SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Taxa CEMENTIRI

LLOCS, VIES I FORMES DE PAGAMENT
I. Mitjançant internet, pels sistemes determinats a la web :
https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
II. Per telèfon mòbil, tablet i qualsevol estri amb connexió segura a internet al web de Caixa Bank SA
següent :
https://caixabank.es/particular/servicios/serviciosonline_es.html#pagos
III. Amb l’avís o document de pagament, que incorpora un codi de barres, a través dels caixers automàtics
i terminals de la entitat financera gestora de la recaptació Municipal, Caixa Bank SA, les 24 hores del dia.
IV. Entitats financeres collaboradores amb la recaptació Municipal :
CAJAMAR, CAJA RURAL SCC
BANCO DE SABADELL SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA - BBVA
BANCO SANTANDER SA
TARGOBANK SA
CAIXA BANK SA

DÈBIT DIRECTE PER DOMICILIACIÓ

PAGAMENTS FORA DE TERMINI

L’aprovació, publicació i notificació collectiva d’aquest
calendari de cobrança tindrà els efectes de notificació
prèvia de dèbit per domiciliació, en els termes previstos
a l’article 50.1 de la Ordenança Fiscal General número
1, de Gestió, inspecció i recaptació de l’Ajuntament de
Figueres.
Els rebuts seran lliurats a les entitats financeres a la
data assenyalada, llevat que incidències organitzatives i/
o tècniques només possibilitin lliurar cada un dels
càrrecs en una data immediatament propera posterior.
D’acord amb el calendari aprovat, els rebuts fraccionats
domiciliats que resultin impagats es considera que
deixen el fraccionament sense efecte, i s’exigirà el
pagament de la fracció i de les successives, per la via
executiva amb els recàrrecs de constrenyiment i els
interessos de demora que corresponguin.

Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, es
disposa d’un termini de pagament amb el 5% de
recàrrec de constrenyiment executiu, el qual finalitzarà
quan es notifica la providència de constrenyiment.
Una vegada notificada aquesta providència, es disposa
del termini previst a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General tributària, per efectuar el
pagament amb el recàrrec de constrenyiment reduït del
10%.
Finalitzat aquest termini, serà d’aplicació el recàrrec de
constrenyiment ordinari del 20% més els interessos de
demora que corresponguin, d’acord amb allò previst a
l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General tributària.

OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

El dèbit per domiciliació és la forma més fàcil i còmode
per trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals
pels rebuts de padró de cobrament periòdic, evitant
desplaçaments, consultes a distància, esperes i
demores innecessàries, i oblits que poden derivar en
l’aplicació de recàrrecs de constrenyiment.

OMAC - omac@figueres.org
Avinguda Salvador Dalí, número 107. 17600 Figueres (Girona)
Telèfon : 972 03 22 00. Atenció presencial, reserva prèvia obligada :
cites.figueres.org
Presentació telemàtica d’instàncies :
figueres.cat - Tràmits :
Tramitació en Línia E-Tram
ó Portal Municipal en Línia

MÉS FÀCIL : DOMICILIACIONS 2023

Els tributs municipals es destinen a finançar un conjunt de serveis públics per tal de satisfer les
necessitats dels veïns, com són, entre d'altres:
• Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable,
clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
• Parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
• Protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones
en situació d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic.

LLOCS, VIES I FORMES DE PAGAMENT
Mitjançant internet, pels sistemes determinats a la web:
https://www.caixabank.cat/particular/pagos/
impuestosrecibosmatriculas_ca.html
Per telèfon mòbil, tablet i qualsevol estri amb connexió segura
a internet al web de Caixa Bank SA següent:
https://www.caixabank.es/particular/servicios/
serviciosonline_es.html#pagos

€

Amb l’avís o document de pagament, que incorpora un codi de
barres, a través dels caixers automàtics i terminals de la entitat
financera gestora de la recaptació Municipal, Caixa Bank SA,
les 24 hores del dia.
Targeta de crèdit o dèbit autoritzada, dèbit en compte a través
d’entitat financera, sistemes acordats per via electrònica, telefònica
i/o telemàtica, i d’altres mitjans autoritzats.
Entitats financeres col·laboradores amb la recaptació Municipal:
CAJAMAR, CAJA RURAL SCC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA- BBVA
BANCO SABADELL SA

CAIXA BANK SA
BANCO SANTANDER SA
TARGOBANK SA

MÉS FÀCIL: DOMICILIACIONS 2023
El dèbit per domiciliació és la forma més fàcil i còmode per
trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals pels rebuts de
padró de cobrament periòdic, evitant desplaçaments, esperes i
demores innecessàries, i oblits que poden derivar en l’aplicació de
recàrrecs de constrenyiment.
Atenció al públic mitjançant recepció d'instàncies i
sol·licituds via web: www.figueres.cat, apartat 'Tràmits'
Tramitació en línia - portal municipal (http://tramit.figueres.org/)
*Cobrança de la tarifa per subministrament d’aigua i servei de recollida
d’escombraries i clavegueram, consulteu: Figueres de Serveis SA (FISER SA)
c/Alemanya, número 5, 17600 Figueres Tel. 972 510 412

GUIA DEL

CONTRIBUENT

2022

BONIFICACIONS
1. Impost sobre béns immobles
· Habitatges de protecció oficial: 50%
· Famílies nombroses: 45% (general) o 90% especial
· Instal·lació de sistemes d'aprofitament elèctric 50%
· Béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries 95%
· Habitatges amb Certificat Energètic: 50% (Certificat Enèrgic tipus A), 26%
(Tipus B) que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric
2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica IVTM
· Vehicles elèctrics: 75%
· Vehicles històrics: 95%
· Motor bimodal, o adaptat a biogàs, metanol, hidrogen, entre d'altres: 50%
3. Impost sobre instal·lacions, construccions i obres ICIO
· Primera construcció d’habitatges de protecció oficial: 50%
· Instal·lació d'ascensors en habitatges de més de 20 anys, adaptació de
l'accessibilitat: 90%
· Reforma o construcció per habitatge adaptat per a discapacitats: 90%
· Instal·lació de sistemes actius d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar: 95%
· Obres per la millora o l'obertura de petits locals comercials fins a 150 m2 :
90% o 50%, respectivament.
· Reformes on s’incorporin sistemes per l’aprofitament de les aigües pluvials
per l’autoconsum: 50%
4. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
· Transmissions per causa de mort a familiars de l'habitatge habitual o el
negoci familiar: 95% o 50%, respectivament.
5. Taxes i tarifes
· Activitats esportives per jubilats, T65, esportistes federats, universitaris,
persones aturades, T18: exempció de la matrícula
· Llicències d'activitats fins a 150m2: 50%
· Escombraries i aigua en escassa capacitat econòmica: tarifa reduïda
·Aigua: famílies nombroses i monoparentals: tarifa reduïda
Per més informació o per conèixer d'altres beneficis fiscals podeu consultar les
Ordenances Fiscals a la pàgina web: www.figueres.cat o contactar amb l'OMAC
- Oficina Municipal d'Atenció a la Ciutadanía, demanant reserva obligada de cita
prèvia a: cites.figueres.org
Aquesta informació té caràcter orientatiu i per tant, no pot originar drets ni
obligacions que no estiguin previstos a la normativa vigent

CALENDARI DE PAGAMENT 2022

DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

CE
Taxa per conservació
de cementiris

1 d’abril

De l’1 de març
al 5 de maig

IVTM
Impost sobre vehicles
de tracció mecànica

1 d’abril

De l’1 de març
al 5 de maig

IBI URBANA. Impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana
i de característiques especials

IBI RÚSTICA
Impost sobre béns immobles
de naturalesa rústica

No fraccionats
≤ 100,00 EUR -1 d’abril
Fraccionats > 100,00 EUR
30% - 1 d’abril
40% - 1 de juliol
30% - 1 de novembre

De l’1 d’abril
al 5 de juny

1 de maig

De l’1 d’abril
al 5 de juny

1 de maig

De l’1 d’abril
al 5 de juny

ENTVP
Taxa per entrada de vehicles
/ guals

1 de maig

De l’1 d’abril
al 5 de juny

IAE
Impost sobre activitats
econòmiques

1 d’octubre

De l’1 de setembre
al 5 de novembre

ESCOM. Tarifa pel servei
de recollida d'escombraries

(posada al cobrament en rebuts independents)

*Tarifa per subministrament
d’aigua i servei de recollida
d’escombraries i clavegueram
(posades al cobrament al mateix rebut)

febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
gener 2023

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4rt trimestre

febrer-març
març-abril
abril-maig
maig-juny
juny-juliol
juliol-agost
agost-setembre
setembre-octubre
octubre-novembre
novembre-desembre
desembre-gener 2023
gener-febrer 2023

IVTM
Impost sobre vehicles
de tracció mecànica

1 d’abril

IBI URBANA. Impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana
i de característiques especials
IBI RÚSTICA
Impost sobre béns immobles
de naturalesa rústica

De l’1 de març
al 5 de maig

No fraccionats
≤ 100,00 EUR -1 d’abril
Fraccionats > 100,00 EUR
30% - 1 d’abril
40% - 1 de juliol
30% - 1 de novembre

NO DOMICILIAT

1 d’abril

DOMICILIAT

CALENDARI DE PAGAMENT 2022

CE
Taxa per conservació
de cementiris

De l’1 de març
al 5 de maig

De l’1 d’abril
al 5 de juny

1 de maig

De l’1 d’abril
al 5 de juny

1 de maig

De l’1 d’abril
al 5 de juny

ENTVP
Taxa per entrada de vehicles
/ guals

1 de maig

De l’1 d’abril
al 5 de juny

IAE
Impost sobre activitats
econòmiques

1 d’octubre

De l’1 de setembre
al 5 de novembre

ESCOM. Tarifa pel servei
de recollida d'escombraries

(posada al cobrament en rebuts independents)

*Tarifa per subministrament
d’aigua i servei de recollida
d’escombraries i clavegueram
(posades al cobrament al mateix rebut)

febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
gener 2023

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4rt trimestre

febrer-març
març-abril
abril-maig
maig-juny
juny-juliol
juliol-agost
agost-setembre
setembre-octubre
octubre-novembre
novembre-desembre
desembre-gener 2023
gener-febrer 2023
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UA 1.10
LOP/lrb
Número d’expedient: PATR2022000002
ANUNCI
Edicte aprovació calendari de cobrament per a l’exercici
2022
Calendari de cobrament per a l’exercici 2022 aprovat per
decret de l’Alcaldia de data 31 de gener de 2022
CALENDARI DE COBRAMENT PER L’EXERCICI 2022
TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC PER PADRONS (REBUTS)
CONCEPTE

PERÍODE

SECTOR

VENCIMENT TERMINIS D’INGRÉS
DÈBIT DIRECTE
DOMICILIAT

NO
DOMICILIATS

01.04.2022

De l'1 de
març al 5 de
maig

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet*
*

01.04.2022

De l'1 de
març al 5 de
maig

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet*
*

De l’1
d'abril al 5
de juny

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet*
*

01.05.2022

De l’1
d'abril al 5
de juny

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet*
*

01.05.2022

De l’1
d'abril al 5
de juny

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet*
*

Anual
Taxa per
conservació de
cementiris

Anual
Impost sobre
vehicles de
tracció
mecànica

Impost sobre
béns immobles
de naturalesa
urbana i de
Característiqu
es especials

Anual

Fraccionament
30%-1.04.2022
40%-1.07.2022
30%-1.11.2022

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Anual
Impost sobre
béns immobles
de naturalesa
rústica

Tarifa pel
servei de
recollida
d'escombraries
(posada al
cobrament en
rebuts
independents)

LLOC DE PAGAMENT
DELS REBUTS NO
DOMICILIATS

Anual
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Anual
01.05.2022

Anual
Impost sobre
Activitats
Econòmiques

Taxa per
prestació de
serveis,
utilització
d'instal·lacio
ns i
realització
d'activitats
esportives

Tarifa per
subministramen
t d’aigua i
servei de
recollida
d’escombraries
i clavegueram
(posades al
cobrament al
mateix rebut)

01.10.2022

Mensual

De l’1 de
setembre
al 5 de
novembre

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet*
*
Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet*
*

El mes de
gener
El mes
d'abril
El mes de
juliol
El mes
d’octubre

cobrament
trimestral

1r
trimestre

primer
segon
tercer

febrer
març
abril

febrer-març
març-abril
abril-maig

2n
trimestre

primer
segon
tercer

maig
juny
juliol

maig-juny
juny-juliol
juliol-agost

3r
trimestre

primer
segon
tercer

agost
setembre
octubre

agostsetembre
setembreoctubre
octubrenovembre

4rt
trimestre

primer
segon
tercer
novembre
desembre
gener 2023

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

De l’1
d'abril al 5
de juny

Figueres de Serveis
SA
(FISER SA)
Caixa Bank SA*

novembredesembre
desembregener 2023
gener-febrer
2023

L’horari de recaptació de Figueres de Serveis SA (FISER SA)
al carrer Alemanya, número 5, del municipi de Figueres, és,
en dies feiners, de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h.
El període de pagament dels rebuts per dèbit directe
domiciliats de concepte impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana serà mitjançant fraccionament amb les
següents condicions :
- El 30% de la quota anual serà carregada en compte en data
01.04.2022, el 40% de la quota serà carregada en compte en
data 01.07.2022, i el restant 30% serà carregat en compte
en data 01.11.2022, llevat que incidències organitzatives
i/o tècniques només possibilitin cada càrrec en una data
immediatament propera posterior.
- Es considerarà que el fraccionament queda sense efecte
si, finalitzat el termini de pagament voluntari, la fracció
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corresponent al 30% de la quota resta impagada i, en aquest
cas, es passarien a la via executiva les tres fraccions del
rebut. També es considerarà
que el que resta de
fraccionament queda sense efecte si, finalitzat el termini
de pagament corresponent al 40% de la segona quota, resta
impagada i, en aquest cas, es passarien a la via executiva
les dues fraccions restants del rebut. Els rebuts
corresponents al 30% de la tercera quota fraccionada que
restin impagats per causes alienes a aquesta administració
local, superat el termini de pagament que correspon,
s'exigiran per la via executiva amb els recàrrecs de
constrenyiment i els interessos de demora corresponents.
- Els rebuts que tinguin una quota inferior o igual a 100
euros no podran ser objecte de fraccionament i seran
carregats en compte en data 01.04.2022. En el cas que
restin impagats per causes alienes a aquesta administració
local, superat el termini de pagament que correspon,
s'exigiran per la via executiva amb els recàrrecs de
constrenyiment i els interessos de demora corresponents.
Els rebuts tramitats per dèbit directe domiciliats per la
resta de conceptes seran lliurats a les entitats financeres
de referència a la data assenyalada, llevat que incidències
organitzatives i/o tècniques només possibilitin lliurar
cada un dels càrrecs en una data immediatament propera
posterior ***.
Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, els
deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu
determinats a l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària, determinant-se com a lloc per
a demanar els documents adients amb codi de barres per a
poder fer els pagaments que corresponguin el servei de
caixa de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania OMAC - ubicada a la planta baixa de l’avinguda Salvador
Dalí, número 107 del municipi de Figueres, amb codi postal
17600, recomanant-se consultar l’horari vigent d’atenció al
públic a la web www.figueres.cat o al telèfon 0034 972 03
22 00 o al correu electrònic omac@figueres.org, informant
que per sol•licituds presencials és obligat fer reserva de
cita
prèvia
a
través
de
l'enllaç
via
internet
cites.figueres.org i per a sol•licituds telemàtiques s'ha
d'adreçar als Portals Municipals de Tramitació en Línea
degudament habilitats seguint el següent enllaç via
internet www.figueres.cat - Tràmits - Portal Municipal ó ETram, i també per aquells d'altres llocs i sistemes de
pagament acordats i informats adientment:
- El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci
la totalitat del deute no ingressat en període voluntari
abans
de
la
notificació
de
la
providència
de
constrenyiment.
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- El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es
satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període
voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalització
dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General tributària ****.
- El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no
sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el recàrrec de
constrenyiment reduït.
Els interessos de demora es meriten des de l’inici del
període executiu, però només
s’exigiran quan sigui
d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari.
* Segons disponibilitats, sistemes acordats de pagament i
horaris establerts, en dependències físiques i virtuals –
seu
electrònica,
telemàtica,
telefònica
i
d’altres
plataformes via internet-, de les entitats financeres
col•laboradores següents: Caixa Bank SA, CajaMar - Caja
Rural SCC, Bankia SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA -, Targobank SA, Banco Sabadell SA, i Banco Santander
SA.
** Terminals i caixers automàtics de CaixaBank SA les 24
hores del dia. La web per pagar els rebuts corresponents
via
internet
és
:
http://www.caixabank.cat/serveidepagaments
i
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosm
atriculas_ca.html
*** L’aprovació, publicació i notificació col•lectiva
d’aquest calendari, per a tots aquells rebuts de qualsevol
concepte per als que el seu cobrament estigui acordat per
dèbit directe mitjançant domiciliació a través d’entitat
financera, tindrà els efectes de notificació prèvia de
dèbit per domiciliació, en els termes previstos a l’article
50.1 de l’Ordenança Fiscal General número 1, de Gestió,
inspecció i recaptació.
**** Article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General tributària :
“Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la
providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria
deberá efectuarse en los siguientes plazos :
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, des de la fecha de
recepción de la notificación hasta el día cinco del mes
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.”
D’acord amb l’article 112 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, el calendari de cobrança es considera un acte de
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tràmit no qualificat, contra el qual no és possible la
interposició de cap recurs administratiu
Figueres, el dia que signo aquest document
L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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3.- Ajuntament de Figueres. 2022LLDC000437 31/01/2022

Número decret / data
2022LLDC000437 31/01/2022

Àrea de gestió:
Unitat administrativa:
Número d’expedient:
Interessat/da:
Assumpte:

Serveis Econòmics I Generals
Gestió Tributària
PATR2022000002
Ajuntament De Figueres
APROVACIÓ CALENDARI DE COBRAMENT PER
L'EXERCICI 2022.

LOP/lrb
DECRET
L’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, disposa
que l’administració local pot determinar el termini de pagament en via voluntària
dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i periòdica. La publicitat i el
contingut de l’anunci de cobrança està regulat a l’article 24 del Reglament
general de recaptació que va ser aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de
juliol. Per donar compliment a aquest article i allò previst en els articles 49, 50 i
51 de l’Ordenança fiscal general número 1, de gestió, inspecció i recaptació,
s’ha d’aprovar el calendari de cobrament per a l’exercici de 2022.
Vist que la Cap del Servei informa favorablement la tramitació que segueix
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
Aprovar el calendari de cobrament per a l’exercici de 2022, que s’adjunta com a
annex número 1, que estableix els terminis d’ingrés dels padrons fiscals de
cobrament per rebut periòdic.
Figueres, el dia que signem aquest document
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Decret signat per l'alcaldessa presidenta i per la secretària de la corporació que
en dona fe.
[Firma01-01]
[Firma02-01]
[Firma03-01]

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de
d6279036-a6a4-4db1-b26f-bffe22845cc6
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp
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ANNEX
CALENDARI DE COBRAMENT PER L’EXERCICI 2022
TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC PER PADRONS (REBUTS)
CONCEPTE

PERÍODE

SECTOR

VENCIMENT TERMINIS
D’INGRÉS
DÈBIT DIRECTE
DOMICILIAT

NO
DOMICILIATS

Anual
Taxa per
conservació
de cementiris

01.04.2022

De l'1 de
març al 5
de maig

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet
**

De l'1 de
març al 5
de maig

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet
**

De l’1
d'abril al
5 de juny

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet
**

De l’1
d'abril al
5 de juny

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet
**

De l’1
d'abril al
5 de juny

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet
**

De l’1
d'abril al
5 de juny

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet
**

Anual
Impost sobre
vehicles de
tracció
mecànica
Impost sobre
béns immobles
de naturalesa
urbana i de
Característiques
especials

01.04.2022

Anual

Fraccionament
30%-1.04.2022
40%-1.07.2022
30%-1.11.2022

Anual
Impost sobre
béns immobles
de naturalesa
rústica

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LLOC DE PAGAMENT
DELS REBUTS NO
DOMICILIATS

01.05.2022

Tarifa pel
servei de
recollida
d'escombraries (posada
al cobrament
en rebuts
independents)

Anual

Taxa per
entrada de
vehicles/
guals

Anual

01.05.2022

01.05.2022

Anual
Impost sobre
Activitats
Econòmiques

01.10.2022

De l’1 de
setembre
al 5 de
novembre

Caixabank SA*
Entitats
col·laboradores*
Terminals
CaixaBank/Internet
**
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Taxa per
prestació de
serveis,
utilització
d'instal·lacions i
realització
d'activitats
esportives

Tarifa per
subministrament d’aigua
i servei de
recollida
d’escombraries i
clavegueram
(posades al
cobrament al
mateix rebut)

1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 27/01/2022 19:37

Mensual

El mes de
gener
El mes
d'abril
El mes de
juliol
El mes
d’octubre

cobrament
trimestral

1r
trimestre

primer
segon
tercer

febrer
març
abril

febrermarç
març-abril
abril-maig

2n
trimestre

primer
segon
tercer

maig
juny
juliol

maig-juny
junyjuliol
juliolagost

3r
trimestre

primer
segon
tercer

agost
setembre
octubre

4rt
trimestre

primer
segon
tercer

agostsetembre
setembreoctubre
octubrenovembre
novembredesembre
desembregener 2023
generfebrer
2023

novembre
desembre
gener 2023

Figueres de
Serveis SA
(FISER SA)
Caixa Bank SA*

L’horari de recaptació de Figueres de Serveis SA (FISER SA) al carrer Alemanya,
número 5, del municipi de Figueres, és, en dies feiners, de dilluns a divendres,
de 8 h a 14 h.
El període de pagament dels rebuts per dèbit directe domiciliats de concepte
impost sobre béns immobles de naturalesa urbana serà mitjançant fraccionament
amb les següents condicions :
- El 30% de la quota anual serà carregada en compte en data 01.04.2022, el 40%
de la quota serà carregada en compte en data 01.07.2022, i el restant 30% serà
carregat en compte en data 01.11.2022, llevat que incidències organitzatives i/o
tècniques només possibilitin cada càrrec en una data immediatament propera
posterior.
- Es considerarà que el fraccionament queda sense efecte si, finalitzat el
termini de pagament voluntari, la fracció corresponent al 30% de la quota resta
impagada i, en aquest cas, es passarien a la via executiva les tres fraccions
del rebut. També es considerarà que el que resta de fraccionament queda sense
efecte si, finalitzat el termini de pagament corresponent al 40% de la segona
quota, resta impagada i, en aquest cas, es passarien a la via executiva les dues
fraccions restants del rebut. Els rebuts corresponents al 30% de la tercera
quota fraccionada que restin impagats per causes alienes a aquesta administració
local, superat el termini de pagament que correspon, s'exigiran per la via
executiva amb els recàrrecs de constrenyiment i els interessos de demora
corresponents.
- Els rebuts que tinguin una quota inferior o igual a 100 euros no podran ser
objecte de fraccionament i seran carregats en compte en data 01.04.2022. En el
cas que restin impagats per causes alienes a aquesta administració local,
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superat el termini de pagament que correspon, s'exigiran per la via executiva
amb els recàrrecs de constrenyiment i els interessos de demora corresponents.
Els rebuts tramitats per dèbit directe domiciliats per la resta de conceptes
seran lliurats a les entitats financeres de referència a la data assenyalada,
llevat que incidències organitzatives i/o tècniques només possibilitin lliurar
cada un dels càrrecs en una data immediatament propera posterior ***.
Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits
amb els recàrrecs del període executiu determinats a l’article 28 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General tributària, determinant-se com a lloc per a
demanar els documents adients amb codi de barres per a poder fer els pagaments
que corresponguin el servei de caixa de l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania - OMAC - ubicada a la planta baixa de l’avinguda Salvador Dalí,
número 107 del municipi de Figueres, amb codi postal 17600, recomanant-se
consultar l’horari vigent d’atenció al públic a la web www.figueres.cat o al
telèfon 0034 972 03 22 00 o al correu electrònic omac@figueres.org, informant
que per sol·licituds presencials és obligat fer reserva de cita prèvia a través
de l'enllaç via internet cites.figueres.org i per a sol·licituds telemàtiques
s'ha d'adreçar als Portals Municipals de Tramitació en Línea degudament
habilitats seguint el següent enllaç via internet www.figueres.cat - Tràmits Portal Municipal ó E-Tram, i també per aquells d'altres llocs i sistemes de
pagament acordats i informats adientment:
- El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci la totalitat del deute
no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de
constrenyiment.
- El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat
del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans de la
finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General tributària ****.
- El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el
recàrrec executiu ni el recàrrec de constrenyiment reduït.
Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però
només s’exigiran quan sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari.
* Segons disponibilitats, sistemes acordats de pagament i horaris establerts, en
dependències físiques i virtuals –seu electrònica, telemàtica, telefònica i
d’altres plataformes via internet-, de les entitats financeres col·laboradores
següents: Caixa Bank SA, CajaMar - Caja Rural SCC, Bankia SA, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria SA - BBVA -, Targobank SA, Banco Sabadell SA,
i Banco
Santander SA.
** Terminals i caixers automàtics de CaixaBank SA les 24 hores del dia. La web
per
pagar
els
rebuts
corresponents
via
internet
és
:
http://www.caixabank.cat/serveidepagaments
i
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
*** L’aprovació, publicació i notificació col·lectiva d’aquest calendari, per a
tots aquells rebuts de qualsevol concepte per als que el seu cobrament estigui
acordat per dèbit directe mitjançant domiciliació a través d’entitat financera,
tindrà els efectes de notificació prèvia de dèbit per domiciliació, en els
termes previstos a l’article 50.1 de l’Ordenança Fiscal General número 1, de
Gestió, inspecció i recaptació.
**** Article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària :
“Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio,
el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos :
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de
dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del
mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.”
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest document és l’annex al qual fa
referència l’expedient PATR2022000002 que aprova el calendari de cobrament
per a l’exercici de 2022.

