
CONCEPTES - PADRONS COBRAMENT PERIÒDIC 

CALENDARI DE COBRANÇA PER A L’EXERCICI 2020 

I. Mitjançant internet, pels sistemes determinats a la web :  
https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html 

 

II. Per telèfon mòbil, tablet i qualsevol estri amb connexió segura a internet al web de Caixa Bank SA 
següent :      https://www.caixabank.es/particular/servicios/serviciosonline_es.html#pagos. 
 

III. Amb l’avís o document de pagament, que incorpora un codi de barres, a través dels caixers automàtics 
i terminals de la entitat financera gestora de la recaptació Municipal, Caixa Bank SA, les 24 hores del dia. 
 

IV. Entitats financeres col�laboradores amb la recaptació Municipal : 
CAJAMAR, CAJA RURAL SCC        BANKIA SA 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA- BBVA    BANCO SANTANDER SA 
BANCO SABADELL SA         TARGOBANK SA 
 

V. Formes de pagament : Targeta de crèdit o dèbit autoritzada, dèbit en compte a través d’entitat financera, 
sistemes acordats per via electrònica, telefònica i/o telemàtica, i d’altres mitjans autoritzats. 

Impost SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Taxa CEMENTIRI 

TERMINI D’INGRÉS 

No domiciliats Domiciliats 

De l’1 de març 
al 5 de maig 

1 d’abril 

Impost sobre BÉNS IMMOBLES (urbana) 
Del 1 d’abril 
al 5 de juny 

40% - 1 d’abril 
30% - 1 de juliol 

30% - 1 de novembre 

Taxa ESCOMBRARIES (sense aigua) 
Taxa ENTRADA DE VEHICLES I GUALS 
Impost SOBRE BÉNS IMMOBLES (rústica) 

Del 1 d’abril 
al 5 de juny 

1 de maig 

Impost sobre ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
Del 1 de setembre 
al 5 de novembre 

1 d’octubre 

LLOCS, VIES I FORMES DE PAGAMENT 

DÈBIT DIRECTE PER DOMICILIACIÓ 

L’aprovació, publicació i notificació col�lectiva d’aquest 
calendari de cobrança tindrà els efectes de notificació 
prèvia de dèbit per domiciliació, en els termes previstos 
a l’article 50.1 de la Ordenança Fiscal General número 
1, de Gestió, inspecció i recaptació de l’Ajuntament de 
Figueres. 
Els rebuts seran lliurats a les entitats financeres a la 
data assenyalada, llevat que incidències organitzatives i/
o tècniques només possibilitin lliurar cada un dels 
càrrecs en una data immediatament propera posterior. 
D’acord amb el calendari aprovat, els rebuts fraccionats 
domiciliats que resultin impagats es considera que 
deixen el fraccionament sense efecte, i s’exigirà el 
pagament de la fracció i de les successives, per la via 
executiva amb els recàrrecs de constrenyiment i els 
interessos de demora que corresponguin. 

PAGAMENTS FORA DE TERMINI 

Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, es 
disposa d’un termini de pagament amb el 5% de 
recàrrec de constrenyiment executiu, el qual finalitzarà 
quan es notifica la providència de constrenyiment. 
Una vegada notificada aquesta providència, es disposa 
del termini previst a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General tributària, per efectuar el 
pagament amb el recàrrec de constrenyiment reduït del 
10%. 
Finalitzat aquest termini, serà d’aplicació el recàrrec de 
constrenyiment ordinari del 20% més els interessos de 
demora que corresponguin, d’acord amb allò previst a 
l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General tributària. 

MÉS FÀCIL : DOMICILIACIONS 2021 

OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
OMAC 

Avinguda Salvador Dalí, número 107. 17600 Figueres (Girona) 
Telèfon : 972 03 22 00. Horari d’atenció al públic, en dies feiners : 

General : De dilluns a dijous : 8h30’ a 14h; i de 16h a 18h 
Divendres : 8h a 14h 

El dèbit per domiciliació és la forma més fàcil i còmode 
per trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals 
pels rebuts de padró de cobrament periòdic, evitant 
desplaçaments, esperes i demores innecessàries, i 
oblits que poden derivar en l’aplicació de recàrrecs de 
constrenyiment. 


