
 - IBI (Impost sobre béns immobles) 1/6 i 30/9/2010

 - Preus públics pel servei de recollida d'escombraries comercials 22/6, 22/9 i 21/12/2010

 - Taxa per conservació del cementiri municipal

 - Taxa d'ocupació i/o aprofitament de la via pública (guals, rètols, 
taulells, taxis, taquilles, caixers, etc.)

 - Mercat de teixits (cobrament semestral) 22/6 i 21/12/2010

 - Taxes/preu públic pel servei de clavegueram i recollida 
d'escombraries que no es recapten juntament amb la de l'aigua

20/07/2010

 - IBI (Impost sobre béns immobles)

 - Mercat de teixits (cobrament semestral) De l'1/1 al 30/6 i de l'1/7 al 31/12/2010

3 REBUTS DATA DE COBRAMENT

Termini per tramitar noves domiciliacions: fins el 15/02/2010

Termini per tramitar noves domiciliacions: fins el 09/04/2010

Termini per tramitar noves domiciliacions: fins el 09/04/2010

 - Taxa pel servei de cens, vigilància i inspecció d'animals domèstics
20/04/2010

 - IVTM (Impost de vehicles de tracció mecànica)

Del 20/4 al 20/7/2010

 - Taxes/preu públic pel servei de clavegueram i recollida 
d'escombraries que no es recapten juntament amb la de l'aigua

 - IBI (Impost sobre béns immobles)

 - Taxa d'ocupació i/o aprofitament de la via pública (guals, rètols, 
taulells, taxis, taquilles, caixers, etc.)

    CALENDARI FISCAL 2010

1 REBUT DATA DE COBRAMENT

REBUTS DOMICILIATS

REBUTS NO DOMICILIATS

De l'1/1 al 31/3, de l'1/4 al 30/6, de l'1/7 
al 30/9 i de l'1/10 al 31/12/2010 

 - IAE (Impost sobre activitats econòmiques)

 - Mercat de fruites i verdures (trimestral)

 - Mercat de peix (mensual) Cada mes des de l'1/1 al 31/12/2010

PERÍODE DE COBRAMENTPAGAMENT A LES ENTITATS BANCÀRIES COL.LABORADORES O  WEB

 - A les oficines de l'Àrea d'Hisenda, situada al Ps. Pau Casals, 39, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h.

 - IAE (Impost sobre activitats econòmiques)

23/3, 22/6, 22/9 i 21/12/2010

Dia 5 de cada mes

2 REBUTS DATA DE COBRAMENT

 - Mercat de peix (mensual)

 - Mercat de fruites i verdures (trimestral)

PAGAMENT A TRAVÉS D'INTERNET
A l’adreça http://www.blanes.net, mitjançant les targetes VISA, MASTERCARD, EUROCARD, TARGETA 6000 i 4B.

 - IVTM (Impost de vehicles de tracció mecànica)

De l'1/3 al 5/5/2010 - Taxa per conservació del cementiri municipal

 - Taxa pel servei de cens, vigilància i inspecció d'animals domèstics

 - A la pàgina web municipal (www.blanes.net)

6 REBUTS DATA DE COBRAMENT

 - Taxes per subministrament d'aigua potable, servei de clavegueram i 
recollida d'escombraries a habitatges, garatges i locals sense activitat

Termini per tramitar noves domiciliacions: fins el 09/04/2010

TRAMITACIÓ DE NOVES DOMICILIACIONS BANCÀRIES:

Transcorreguts els terminis assenyalats en aquest calendari, els deutes pendents de pagament s'exigiran mitjançant el
procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i,
en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que estableix l’article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

A qualsevol oficina de: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Caixa Catalunya, Caixa Penedès, Caixa de Girona, Caixa
Laietana, Caja de Madrid, Caixa de Sabadell, Caixa de Terrassa, Caixa de Manresa, Banc de Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Banco Popular Español, Barclays Bank, Banco Santander, Banesto i Banco Pastor, en els dies i horaris que
tinguin establerts aquestes entitats.

LLOCS DE PAGAMENT :

Cada dos mesos 




