Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats)

Del 4 de maig al 14 de setembre de 2020

CVE 2020010212

Terminis de pagament

Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats amb
2 de juliol de 2020
import de la quota igual o inferior a 60,00 € )
Primera Fracció: 3 de juliol de 2020
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats amb Segona Fracció: 3 de setembre de 2020
import de la quota superior a 60,00 €)
Tercera Fracció: 3 de novembre de 2020

Del 4 de maig al 14 de setembre de 2020

Impost sobre Béns Immobles Rústics (domiciliats)>

8 de juliol de 2020

Impost sobre Béns Immobles
Especials (no domiciliats)

de

Característiques

Del 4 de maig al 20 de juliol de 2020

Impost sobre Béns Immobles
Especials (domiciliats)

de

Característiques

Data 17-4-2020

Quarta Fracció: 3 de desembre de 2020
Impost sobre Béns Immobles Rústics (no domiciliats)

8 de juliol de 2020

Tribut Metropolità (no domiciliats)

Del 4 de maig al 14 de setembre de 2020

Tribut Metropolità (domiciliats)

7 de juliol de 2020

Impost sobre Activitats Econòmiques (no domiciliats)

Del 18 de setembre al 18 de novembre de 2020

Impost sobre Activitats Econòmiques (domiciliats)

2 de novembre de 2020

Impost sobre
domiciliats)

Vehicles

de

Tracció

Mecànica

(no

Del 2 de març al 2 de juny de 2020
1 de juny de 2020

Taxa d’entrada de Vehicles (no domiciliats)

Del 14 de setembre al 20 de novembre de 2020

Taxa d’entrada de vehicles (domiciliats)

4 de novembre de 2020

Taxa de Gestió de Residus Comercials (no domiciliats)

Del 14 de setembre al 20 de novembre de 2020

Taxa de Gestió de Residus Comercials (domiciliats)

6 de novembre de 2020

B

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (domiciliats)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Concepte

Pàg. 1-2

“Primer.- Aprovar la modificació del calendari fiscal i el període de pagament en
voluntària dels tributs i altres ingressos de naturalesa publica de notificació col·lectiva i
periòdica, corresponent a l’any 2020, d’acord amb el detall següent:

https://bop.diba.cat

Respecte a la publicació efectuada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
de data 27 de novembre de 2019, relativa a l’aprovació del Calendari fiscal de l’any
2020, en data 9 d’abril de 2020, l’Alcalde de la Corporació, mitjançant Decret número
2020/2423, ha disposat el següent:

A

EDICTE DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL 2020

1

Taxa per ocupació del domini públic (quioscos/caixers)
Del 14 de setembre al 20 de novembre de 2020
(no domiciliats)
Taxa per ocupació del domini públic (quioscos/caixers)
9 de novembre de 2020
(domiciliats)
Del 15 de setembre al 15 de desembre de 2020

Taxa conservació cementiri (domiciliats)

15 de setembre de 2020

Taxa mercat municipal (no domiciliats)

Del 7 d’abril al 8 de juny de 2020

Taxa mercat municipal (domiciliats)

3 de juny de 2020

Taxa mercat setmanal (no domiciliats)

Del 23 de gener al 8 de juny de 2020

https://bop.diba.cat

Segona Fracció: 9 de juliol de 2020

Segon.- La resta de l’Edicte queda amb el mateix text que el publicat el 27 de
novembre de 2019.

Data 17-4-2020

Tercer.- Publicar l’anunci de modificació del Calendari Fiscal en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de que aquest pugui
complir la funció de l’anunci de cobrament a que es refereix l’article 24 del Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglamento General de Recaudación.

Pàg. 2-2

Primera Fracció: 10 de febrer de 2020

CVE 2020010212

Taxa mercat setmanal (domiciliats)

A

Taxa conservació cementiri (no domiciliats)

Viladecans, 14 d’abril de 2020.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Alcalde,
Carles Ruiz Novella
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