
 
CALENDARI DE COBRAMENT PER L'EXERCICI 2018 

TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC PER PADRONS (REBUTS) 
CONCEPTE PERÍODE SECTOR VENCIMENT TERMINIS D'INGRÉS LLOC DE PAGAMENT DELS 

REBUTS NO DOMICILIATS 

   DÈBIT DIRECTE 
DOMICILIAT 

NO 
DOMICILIATS 

 

Taxa per 
conservació de 

cementiris 

Anual   
01.04.2018 

 
De l'1 de març 
al 7 de maig 

Oficines de CaixaBank SA 
Entitats col�laboradores* 

Terminals 
CaixaBank/Internet** 

Impost sobre 
vehicles de tracció 

mecànica 

Anual   
01.04.2018 

 
De l'1 de març 
al 7 de maig 

Oficines de CaixaBank SA 
Entitats col�laboradores* 

Terminals 
CaixaBank/Internet** 

Impost sobre béns 
immobles de 

naturalesa urbana 

Anual  Fraccionament: 
     40% - 01.04.2018 
     30% - 01.07.2018 
     30% - 01.11.2018 

 
De l'3 d'abril al 

5 de juny 

Oficines de CaixaBank SA 
Entitats col�laboradores* 

Terminals 
CaixaBank/Internet** 

Impost sobre béns 
immobles de 

naturalesa rústica 

Anual   
01.05.2018 

 
De l'3 d'abril al 

5 de juny 

Oficines de CaixaBank SA 
Entitats col�laboradores* 

Terminals 
CaixaBank/Internet** 

Taxa pel servei de 
recollida 

d'escombraries 
(posada al 

cobrament en rebuts 
independents) 

Anual   
01.05.2018 

 
De l'3 d'abril al 

5 de juny 

Oficines de CaixaBank SA 
Entitats col�laboradores* 

Terminals 
CaixaBank/Internet** 

Taxa per entrada de 
vehicles/guals 

Anual   
01.05.2018 

 
De l'3 d'abril al 

5 de juny 

Oficines de CaixaBank SA 
Entitats col�laboradores* 

Terminals 
CaixaBank/Internet** 

Impost sobre 
Activitats 

Econòmiques 

Anual   
01.10.2018 

 
De l’3 de 
setembre  

al 5 de 
novembre 

Oficines de CaixaBank SA 
Entitats col�laboradores* 

Terminals 
CaixaBank/Internet** 

Taxa per prestació 
de serveis, utilització 

d'instal�lacions i 
realització d'activitats 

esportives 

Mensual  
 

(cobrament 

trimestral) 

      El mes de gener 
     El mes d'abril 
     El mes de juliol 
     El mes d’octubre 
 

 

 



 
L’horari de recaptació de Figueres de Serveis SA (FISER SA) al carrer Alemanya, número 5, del municipi de 
Figueres, és, en dies feiners, de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h. 
El període de pagament dels rebuts per dèbit directe domiciliats de concepte impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana serà mitjançant fraccionament amb les següents condicions : 
- El 40% de la quota anual serà carregada en compte en data 01.04.2018, el 30% de la quota serà carregada 
en compte en data 01.07.2018, i el restant 30% serà carregat en compte en data 01.11.2018, llevat que 
incidències organitzatives i/o tècniques només possibilitin cada càrrec en una data immediatament propera 
posterior.  
- Es considerarà que el fraccionament queda sense efecte si, finalitzat el termini de pagament voluntari, la 
fracció corresponent al 40% de la quota resta impagada i, en aquest cas, es passarien a la via executiva les 
tres fraccions del rebut. També es considerarà que el que resta de fraccionament queda sense efecte si, 
finalitzat el termini de pagament corresponent al 30% de la segona quota, resta impagada i, en aquest cas, 
es passarien a la via executiva les dues fraccions restants del rebut. Els rebuts corresponents al 30% de la 
tercera quota fraccionada que restin impagats per causes alienes a aquesta administració local, superat el 
termini de pagament que correspon, s'exigiran per la via executiva amb els recàrrecs de constrenyiment i els 
interessos de demora corresponents. 
Els rebuts tramitats per dèbit directe domiciliats per la resta de conceptes seran lliurats a les entitats 
financeres de referència a la data assenyalada, llevat que incidències organitzatives i/o tècniques només 
possibilitin lliurar cada un dels càrrecs en una data immediatament propera posterior ***. 
Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període 
executiu determinats a l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, determinant-se 
com a lloc pel seu cobrament el servei de caixa de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania - OMAC - 
ubicada a la planta baixa de l’avinguda Salvador Dalí, número 107 del municipi de Figueres, amb codi postal 
17600, recomanant-se consultar l’horari vigent d’atenció al públic a la web www.figueres.cat o al telèfon 0034 
972 03 22 00, i aquells d'altres llocs i sistemes de pagament acordats i informats adientment  : 
- El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari 
abans de la notificació de la providència de constrenyiment. 
- El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període 
voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General tributària ****. 
- El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el 
recàrrec de constrenyiment reduït. 
Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però només s’exigiran quan sigui 
d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari. 
 
* A qualsevol oficina de les entitats financeres col�laboradores següents: Caixa Bank SA, CajaMar - Caja Rural SCC, Bankia SA, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA - BBVA -, Banco Popular Español SA, Targobank SA, Banc de Sabadell SA,  i Banco Santander SA. 
** Terminals de CaixaBank les 24 hores del dia. La web per pagar els rebuts corresponents via internet és : 
http://www,caixabank,cat/serveidepagaments  
*** L’aprovació, publicació i notificació col�lectiva d’aquest calendari, per a tots aquells rebuts de qualsevol concepte per als que el seu 
cobrament estigui acordat per dèbit directe mitjançant domiciliació a través d’entitat financera, tindrà els efectes de notificació prèvia de 
dèbit per domiciliació, en els termes previstos a l’article 50.1 de l’Ordenança Fiscal General número 1, de Gestió, inspecció i recaptació. 
**** Article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària : 
“Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los 
siguientes plazos : 
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 
el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación 
hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.” 

1r 
trimestre 

primer  
segon 
tercer 

febrer 
març 
abril 

febrer-març 
març-abril 
abril-maig 

2n 
trimestre 

primer 
segon 
tercer 

maig 
juny 
juliol 

maig-juny 
juny-juliol 

juliol-agost 

3r 
trimestre 

primer  
segon 
tercer 

agost  
setembre 
octubre 

agost-
setembre 
setembre-

octubre 
octubre-

novembre 

Taxa per 
subministrament 

d'aigua i servei de 
recollida 

d'escombraries i 
clavegueram (posades 
al cobrament al mateix 

rebut) 

4rt 
trimestre 

primer  
segon  
tercer 

novembre 
desembre 

gener 2019 

novembre-
desembre 
desembre-
gener 2019 
gener-febrer 

2019 

 
 
 
 

Figueres de Serveis 
SA (FISER SA) 
Caixa Bank SA  


