ANUNCI

A

En compliment del previst a l’article 62.3 de la Llei General Tributaria, es publica
aquest anunci per donar a conèixer el calendari fiscal de cobrament dels tributs de
venciment periòdic per a l’exercici 2021 aprovat per Decret del Regidor delegat d'Hisenda i
Recursos Generals, en data 12 de novembre de 2020.

Impost de Béns Immobles amb domiciliació bancària
El pagament de l’IBI s'efectuarà en dividit en tres terminis per aquells contribuents que
tinguin domiciliats els rebuts a les següents dates:
a) 1r. Rebut .......................
b) 2n.Rebut ...................…
c) 3r. Rebut...…............…..

5 de maig
5 de juliol
5 d'octubre

En cas d'impagament d'un rebut d'IBI en qualsevol de les dates esmentades, s'iniciarà a
l'endemà el període executiu amb aplicació des recàrrecs, interessos i costes que
s'escaiguin de conformitat amb la Llei 58/2003 General Tributària.
Lloc de pagament dels rebuts no domiciliats:
Presentant el rebut a qualsevol oficina bancària dintre del terme municipal de Sant Adrià de
Besòs, a excepció de Kutxabank, o a qualsevol oficina de CaixaBank dintre o fora del
nostre terme municipal. També es pot fer efectiu el pagament als caixers automàtics de
CaixaBank.

Pàg. 1-2

5 de març a 5 de maig
10 de març a 10 de maig
5 de maig a 5 de juliol
5 de maig a 5 de juliol
5 de maig a 5 de juliol
5 de maig a 5 de juliol
4 d’agost a 6 d’octubre
25 d’agost a 27 d’octubre
25 d’agost a 27 d’octubre
7 d’octubre a 9 desembre
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8 de febrer a 8 d’abril
5 de març a 5 de maig
5 de març a 5 de maig

Data 26-11-2020

Taxa mercat d’encants (1er.sem)
Impost vehicles tracció mecànica
Taxa d’entrada de vehicles
Taxa manteniment anual
aparcament discapacitats
Taxa mercat d’abastaments (1er.tr.)
Impost sobre Béns Immobles (No domiciliats)
Taxa mercat d’abastaments (2º.tr.)
Taxa d’escombraries comercials e industrials
Taxa ocupació caixers entitats bancàries
Taxa mercat d’abastaments (3er.tr.)
Taxa mercat d’encants (2º.sem)
Impost activitats econòmiques
Taxa mercat d’abastaments (4º.tr.)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PERIODE
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CONCEPTE

https://bop.diba.cat

CALENDARI FISCAL PER AL 2021

Així mateix, es recorda als contribuents que poden efectuar la domiciliació del pagament
dels tributs municipals per als propers exercicis a través de les entitats financeres o
personalment a la Tresoreria municipal ubicada a la 2 a. planta de la casa consistorial de la
Pl. de la Vila, 12.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 26-11-2020
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https://bop.diba.cat

L’Alcalde-President
Joan Callau i Bartolí
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Sant Adrià de Besòs, 18 de novembre de 2020
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