Ajuntament de Golmés
(Pla d’Urgell)

Calendari de cobrança dels impostos i taxes gestionats per
l'Ajuntament. Exercici fiscal 2020
La declaració de l’estat d’alarma, a causa de la COVID 19, ha comportat la modificació del
calendari de cobrança dels tributs:

Padró fiscal de la Taxa d’entrada de vehicles i reserva de la via
pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe (guals):
Del dia 1 de març al dia 30 d’abril de 2020.
Padró fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
de l’exercici de 2020:
Del dia 1 de juny al dia 31 de juliol de 2020.
Padró fiscal de la Taxa per la prestació del servei de recollida
d’escombraries:
- Pel Grup 1: Domicilis, del dia 1 d’agost al 30 de setembre de 2020.
- Per la resta de Grups:
1r pagament del dia 1 d’agost al 30 de setembre de 2020.
2n pagament del dia 1 d’octubre al dia 30 de novembre de 2020.
Padró fiscal de la Taxa per la prestació del servei de clavegueram:
Del dia 1 d’agost al 30 de setembre de 2020.
Padró fiscal de la Taxa pel servei de subministrament de l’aigua:
Del dia 1 d’octubre al dia 30 de novembre de 2020.
Padró fiscal de la Taxa de cementiri municipal:
Del dia 1 d’octubre al dia 30 de novembre de 2020.
El pagament en voluntària s’efectuarà preferentment amb targeta de crèdit, a les
dependències municipals, situades al C/ Portal, 1.
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.
Es recomana als contribuents que sol.licitin la domiciliació bancària.

CALENDARI DE COBRANÇA DELS TRIBUTS CEDITS A L’OAGRTL
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
La declaració de l’estat d’alarma, a causa de la COVID 19, ha comportat la modificació
del calendari de cobrança dels tributs:

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de característiques
especials (IBI urbana i BICES):
- Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts,
la càrrega de les domiciliacions es realitzarà en les següents dates:
o Càrrega d’ 1/3 del rebut (IBI i BICES) en data 01 de juliol de 2020.
o Càrrega del 2/3 del rebut (IBI i BICES) en data 03 de setembre de2020.
o Càrrega del 3/3 del rebut (IBI i BICES) en data 04 de novembre de 2020.
-

Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el
termini de pagament en període voluntari s'iniciarà el dia 15 de juny i
finalitzarà el dia 17 d’agost de 2020.
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI rústega), l’Impost
sobre activitats econòmiques (IAE):
-

Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts,
la càrrega de les domiciliacions es realitzarà el dia 04 de novembre de
2020.

-

Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el
termini de pagament en període voluntari s'iniciarà el 14 d'octubre i
finalitzarà el dia 15 de desembre de 2020.
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