
Ajuntament de Golmés 
(Pla d’Urgell) 

Calendari de cobrança dels impostos i taxes gestionats per 

l'Ajuntament. Exercici fiscal 2022

Del dia 1 d’abril al dia 31 de maig de 2022 

Del dia 1 de març al dia 30 d’abril de 2022. 

Del dia 1 de juliol al dia 31 d’agost de 2022. 

Del dia 1 d’octubre al dia 30 de novembre de 2022. 

Del dia 1 d’octubre al dia 30 de novembre de 2022 

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica:

• Taxa entrada de vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (guals):

• Ta xa per la prestació del servei de recollida d’escombraries:

- Pel Grup 1: Domicilis, del dia 1 de juliol al dia 31 d’agost de 2022.

- Per la resta de Grups:

1r pagament del dia 1 de juliol al dia 31 d’agost de 2022.

2n pagament del dia 1 d’octubre al dia 30 de novembre de 2022.

• Taxa per la prestació del servei de clavegueram:

• Taxa pel servei de subministrament de l’aigua, gas i electricitat:

• Taxa de cementiri municipal:



El pagament s’efectuarà preferentment en targeta de crèdit o excepcionalment en efectiu, a 
les dependències municipals, situades al C/ Portal, 1 en hores d’oficina.

Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació 
bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el 
justificant de pagament.

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que 
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora en els 
termes que preveu l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
En aquest sentit es satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat 
notificada la providència de constrenyiment.

Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d'apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del 
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la 
providència de constrenyiment.

Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec d'apremi 
ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.


