SM/JLL
ANUNCI

APROVACIÓ DEL CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS
DE L'EXERCICI 2022
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 25 de febrer de 2022 ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:
PRIMER. Aprovar els següents terminis de pagament de rebuts de l’exercici 2022 pels conceptes que tot seguit
es relacionen:
1. Llista cobradora de l'Impost sobre béns immobles urbans i rústics.
2. Padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
3. Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris.
4. Padró de la taxa pels serveis de control i tinença d’animals.
5. Padró refós de taxes que comprèn els conceptes següents:
Elements voladissos: tendals i marquesines
Reserves d'espai, entrades de vehicles i guals.
Materials i instal·lacions: expositors i jardineres.
Rètols sobre la via pública.
Quioscs.
En període voluntari, de l’1 d'abril al 7 de juny, inclosos.
En període executiu, a partir del 8 de juny, inclòs.
Càrrec en compte rebuts domiciliats, 5 de maig.
Càrrec en compte IBI en 3 terminis, 5 d’abril, 5 de juliol i 5 d’octubre.
6. Padró de l'Impost sobre activitats econòmiques.
7. Padró de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus d'activitats i residus domiciliaris no inclosos en el
rebut pel subministrament d’aigua.
En període voluntari, del 15 de setembre al 21 de novembre, inclosos.
En període executiu, a partir del 22 de novembre, inclòs.
Càrrec en compte rebuts domiciliats, 5 d’octubre.
8. Padró de les taxes pels serveis de recollida i gestió de residus domiciliaris (a cobrar en els rebuts per
subministrament d'aigua).
SEGON. Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos,
trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.
TERCER. Aprovar el calendari de cobrament de tributs i preus públics per a l'exercici 2022, annex a la proposta
i fer-lo públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes electrònic de
l'Ajuntament i en un diari dels de major difusió de la província.
FONAMENT
Articles 2.2, i 12.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Articles 62 i 102 de la Llei general tributària.
Articles 19 i 23 a 25 del Reglament general de recaptació.
Articles 11, 12 i 21 de l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
Girona, 25 de febrer de 2022
LA TINENTA D’ALCALDE REGIDORA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR
Maria Àngels Planas i Crous

ANNEX
CALENDARI DE COBRAMENT DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
ANY 2022
CONCEPTES

PERÍODE

COBRAMENT

LLOC

Per rebut
(padrons fiscals)
IMPOST
SOBRE
IMMOBLES:
naturalesa urbana
naturalesa rústica

BÉNS
En període voluntari, de l‘1
d'abril al 7 de juny, inclosos.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA

En període executiu, a partir
del 8 de juny, inclòs.
ANUAL

CEMENTIRIS

Oficines de bancs i caixes
col·laboradors en la recaptació.
Domiciliat a caixa o banc.

Càrrec en compte rebuts
domiciliats, 5 de maig.

Oficina Virtual Tributària.

CONTROL I TINENÇA ANIMALS
Càrrec en compte IBI en 3
terminis, 5 d’abril, 5 de juliol i
5 d’octubre.

REFÓS DE TAXES (elements
voladissos, reserva d'espai, entrada de
vehicles,
guals,
materials
i
instal·lacions, rètols sobre la via
pública)

En període voluntari, del 15 de
setembre al 21 de novembre.
IMPOST SOBRE
ECONÒMIQUES

Oficines de bancs i caixes
col·laboradors en la recaptació.

ACTIVITATS
ANUAL

Domiciliat a caixa o banc.
En període executiu, a partir
del 22 de novembre, inclòs.

ESCOMBRARIES
DOMICILIÀRIES I D'ACTIVITATS

Oficina Virtual Tributària.

Càrrec en compte rebuts
domiciliats, 5 d’octubre.

VENDA AMBULANT MERCATS

TRIMESTRAL

Per liquidació individualitzada

Oficines de bancs i caixes
col·laboradors en la recaptació.
Domiciliat a caixa o banc.

PISCINES

ANUAL

ANUAL

Domiciliat a caixa o banc

TAXIS

ANUAL

ANUAL

Domiciliat a caixa o banc

Mitjançant factura de l’aigua

Oficines de bancs i caixes
col·laboradors en la recaptació

ESCOMBRARIES
l'aigua)

(rebut

amb
TRIMESTRAL

CLAVEGUERES (rebut amb l'aigua)
Domiciliat a caixa o banc
LLOCS DE VENDA A LA VIA
PÚBLICA

Per liquidació individualitzada
MENSUAL

APROFITAMENT

Oficines de bancs i caixes
col·laboradors en la recaptació.

MERCAGIRONA
LLOCS DE
CENTRAL

VENDA

Domiciliat a caixa o banc.
MERCAT

ESCOLES BRESSOL
OVP AMB MERCADERIES
Per autoliquidació

Segons ordenances

Ingrés en el termini previst a
les ordenances.

Entitat
col·laboradora

financera

Els conceptes d'ingressos subjectes a notificació individualitzada, es pagaran en qualsevol oficina de banc o caixa
col·laboradors en la recaptació dins els terminis següents:
- Les notificades de l'1 al 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes següent, o immediat hàbil posterior.
- Les notificades del 16 a l'últim dia de cada mes, fins el dia 5 del segon mes posterior, o immediat hàbil posterior.
En cas de tributs i preus públics de cobrament periòdic, mitjançant rebut, la notificació s'entendrà practicada
col·lectivament mitjançant l'edicte d'aprovació dels respectius padrons i del calendari de cobrament, exposat en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicat al Butlletí Oficial de la Província.
Tot l’exposat és sense perjudici, d’acord amb els articles 25 Bis i 25 Ter de l’Ordenança fiscal general de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic, del pagament a terminis de l’Impost sobre Béns immobles i del Pla
Personalitzat del Pagament dels rebuts de venciment periòdic i notificació col·lectiva.
Girona, 25 de febrer de 2022
LA TINENTA D’ALCALDE REGIDORA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR.
M. Àngels Planas i Crous.

