Ajuntament de L’Escala

CALENDADI DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA 2018
Quan la data d'inici o finalització del període de cobrament caigui en festiu o inhàbil, el
termini es posposarà al següent dia hàbil no festiu.

PADRO

TERMINIS

•

Taxa pel Server de recollida d’escombraries
domiciliaries

Del 1 de febrer al 2 d'abril.
Domiciliats: 1 de març

•
•

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa pel servei municipal de teledistribució

De l’1 de març al 30 d’abril.
Domiciliats: 2 d’abril.

•

Impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.

Del 2 de juliol a l'1 d'octubre.
Domiciliats:
2 d’abril: 25%
1 de juny: 25 %
3 de setembre: 50 %

•

Impost sobre Béns Immobles de naturalesa
rústica.
Taxa pel servei de recollida d’escombraries
de negocis.
Taxa pel servei d’entrades de vehicles amb i
sense placa de gual.
Taxa pel servei d’Ocupació de Via Pública del
Mercat Víctor Català i Mercat Setmanal.
Taxa pel servei d’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires.
Taxa pel servei de terrenys d’ús públic, amb
parades de mercaderies, comestibles i
similars per a botigues i comerços.

•
•
•
•
•

•

Impost sobre Activitats Econòmiques

Altres padrons de cobrament periòdic:
• Escola bressol, ballmanetes
• Viver d’empreses, lloguer
• Escola de música
• Casal, casaliu i casalet
• Subministrament d’aigua, clavegueram i
recollida i tractament de residus domèstics
• Escola de teatre

Del 15 de juny al 1 d'octubre.
Domiciliats: 1 d’agost.

Del 3 de setembre al 5 de novembre.
Domiciliats: 1 d’octubre.
1 de cada mes
1 de cada mes
1 de cada mes
1 de cada mes
Trimestralment
Trimestralment

Als efectes de l'article 24 del Reglament General de Recaptació, un cop finalitzat el
termini d'ingrés, els deutes seran exigits per la via de constrenyiment, amb exigència de
recàrrecs, interessos i costes que procedeixin.

