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NOU CALENDARI FISCAL

Us presentem la Guia del Contribuent, que 
incorpora algunes novetats en el calendari 
fiscal en relació amb l’impost sobre béns 
immobles, l’impost sobre vehicles i guals. 

La recaptació i gestió d’aquests ingressos 
públics garanteixen el finançament d’uns 
serveis municipals de qualitat  a la ciutat de 
Barcelona.

Com s’està al corrent de les 
obligacions fiscals
Domiciliació dels pagaments
Aquesta modalitat pot comportar bonifica-
cions,  estalvia desplaçaments i evita els 
recàrrecs per pagaments fora de termini.
Com es domicilien els pagaments?
• Entreu a ajuntament.barcelona.cat/hi-

senda o,
• Truqueu al telèfon 010* o bé al 

 tel. 931 537 010**
Pagament de rebuts de padró no domiciliat. 
Un cop finalitzat el primer mes del període 
de pagament, en cas de no disposar de l’avís 
de pagament dels tributs o preus públics no 
domiciliats podeu sol·licitar un duplicat a 
través dels canals següents:

Versión en castellano 
de esta guía y el calendario en 

ajuntament.barcelona.cat/hisenda/es

• Entreu a ajuntament.barcelona.cat/hi-
senda o,

• Truqueu al telèfon 010* o bé al  
tel. 931 537 010**

Com es fan el tràmits i es rep 
assessorament
Mitjans telemàtics
• Informació i tràmits els 365 dies de l’any 

a ajuntament.barcelona.cat/hisenda
Suport telefònic
• Truqueu al telèfon 010* o bé al  

tel. 931 537 010** 
Atenció presencial, amb cita prèvia 
• Oficines d’Atenció Ciutadana  

dels districtes
• Institut Municipal d’Hisenda  

de Barcelona
Els/Les professionals de la gestió, les 
empreses i les entitats han d’obtenir infor-
mació i fer els tràmits obligatòriament pels 
mitjans telemàtics. En cas que la informació 
o el tràmit no estigui disponible en aquest 
mitjà, poden concertar cita per ser atesos a 
l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.

*  gratuït.

** si es truca des de fora de l’àrea metropolita-
na de Barcelona.



Impost sobre béns immobles
a) Rebuts domiciliats (pagament en  

quatre terminis)
 1a fracció: 5 de març
 2a fracció: 4 de juny
 3a fracció: 3 de setembre
 4a fracció: 3 de desembre
b) Rebuts no domiciliats (pagament 

anual): de l’1 de març al 2 de maig
c) Padró electrònic: 3 de juliol *

Impost sobre vehicles  
de tracció mecànica
a) Rebuts domiciliats: 3 de juliol
b) Rebuts no domiciliats: del 15 

d’abril al 15 de juny 
c) Padró electrònic: 3 de juliol *

Impost sobre activitats 
econòmiques
a) Rebuts domiciliats: 21 de desembre
b) Rebuts no domiciliats:  

de l’1 d’octubre al 3 de desembre 
c) Padró electrònic: 21 de desembre *

Preu públic per la recollida 
de residus comercials i 
industrials
a) Rebuts domiciliats: 21 de desembre
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 

d’octubre al 3 de desembre 
c) Padró electrònic: 21 de desembre *

Taxa de guals
a) Rebuts domiciliats: 5 de novembre
b) Rebuts no domiciliats: del 16 de 

juliol a l’1 d’octubre

Taxa per utilització privativa 
del domini públic (terrasses)
a) Rebuts domiciliats: 4 de juny
b) Rebuts no domiciliats: del 15  

de febrer al 16 d’abril

Plusvàlua
30 dies hàbils a partir de la transmis-
sió. Sis mesos a partir de la data de 
defunció (herències) prorrogables a 
un any si se sol·licita per escrit dins 
dels sis primers mesos.

Caixers automàtics d’entitats 
financeres, oberts a la via 
pública
Autoliquidació anual de l’1 de juny al 
30 de juny ambdós inclosos. Si l’inici 
es produeix posteriorment, en el ter-
mini de 30 dies hàbils des de l’inici de 
l’aprofitament.

* Padró electrònic: per a empreses, 
entitats i autònoms, permet disposar 
de la informació tributària i verificar 
els objectes tributaris abans  
de pagar per mitjà de domiciliació 
bancària.

Calendari de pagaments



Com es reben les notificacions
Quan no s’efectuïn per mitjans electrònics, 
s’envien al domicili de la persona interessa-
da que consti al Padró Municipal d’Habitants 
corresponent o al domicili social si es tracta 
d’empreses o entitats. 

Multes de trànsit
Les denúncies i sancions de trànsit es notifi-
caran mitjançant l’Adreça Electrònica Viària; 
de no disposar d’aquesta adreça, en període 
voluntari, s’envien a l’adreça que consti a la 
Direcció General de Trànsit.

Comunicació de la persona conductora ha-
bitual.- Quan la persona propietària d’un ve-
hicle no és la persona conductora habitual, 
recomanem que comuniqueu  al Registre de 
Vehicles de la Direcció General de Trànsit 
qui és la persona conductora. 

Més informació a: www.dgt.es o  
al telèfon 932 986 539.

Impostos, taxes i preus públics 
municipals
Impost sobre béns immobles.- L’han de 
pagar les persones propietàries, usufruc-
tuàries o concessionàries de qualsevol bé 
immoble o propietat. En cas de transmis-
sió, la nova persona propietària ha de pagar 
l’impost a partir de l’any següent.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica.- 
L’han de pagar totes les persones propie-
tàries de vehicles donats d’alta a la ciutat 
de Barcelona. Per a les baixes, les modifi-
cacions o els canvis d’adreça, cal anar a la 

Prefectura Provincial de Trànsit (Gran Via de 
les Corts Catalanes, 184) amb cita prèvia. 

Més informació a www.dgt.es o  
al telèfon 932 986 539.

Impost sobre l’increment del valor dels te-
rrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).- 
L’ha de pagar la persona propietària que ven 
un immoble. En cas d’herència o donació, és 
la nova persona propietària qui l’ha de pa-
gar.

Taxa per la utilització privativa de la via pú-
blica.- S’ha de pagar quan s’ocupi part de 
la via pública (per exemple: la terrassa d’un 
bar). Per a la gestió de les altes i baixes, cal 
adreçar-se al districte municipal correspo-
nent.

Preu públic per la recollida de residus.- 
L’han de pagar les persones titulars d’una 
activitat econòmica a Barcelona que no ha-
gin contractat un servei de recollida propi.

Impost sobre activitats econòmiques.- 
L’han de pagar les empreses o entitats  que 
han obtingut un import net de la seva xifra 
de negocis igual o superior al milió d’euros 
durant el penúltim exercici. Les altes, baixes 
o variacions s’han de presentar a l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària. 

Més Informació: telèfon 901 335 533 i  
al web www.agenciatributaria.es.

Taxa de guals.- Grava l’ús restringit de la via 
pública (vorera) per l’entrada i la sortida de 
vehicles dels edificis. Per a la gestió de les 
altes i baixes, cal adreçar-se al districte mu-
nicipal corresponent al lloc on està situat el 
gual.
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