ANNEX NÚM. 2019000033

CALENDARI FISCAL 2019
Gestionat pel Consell Comarcal de la Selva
REBUTS NO DOMICILIATS
PAGAMENT A LES ENTITATS BANCÀRIES COL.LABORADORES O WEB

- IVTM (Impost de vehicles de tracció mecànica)
- Taxa per conservació del cementiri municipal
- Taxa pel servei de cens, vigilància i inspecció d'animals domèstics
- IBI (Impost sobre béns immobles)
- Taxa d'ocupació i/o aprofitament de la via pública (guals, rètols, taulells,
taxis, taquilles, caixers, etc.)
- IAE (Impost sobre activitats econòmiques)
- Taxes pel servei de recollida d'escombraries comercials
- Taxa d'ocupació i/o aprofitament de la via pública (taules i cadires,
mercaderies, expositors, etc.)
- Mercat de teixits i de fruites i verdures (cobrament semestral)
- Mercat de peix (mensual)

PERÍODE DE COBRAMENT

De l'01/03 al 03/05/2019
Del 24/04 al 22/07/2019
Del 03/06 al 03/09/2019
Del 12/07 al 20/09/2019
De l'01/01 al 30/06 i de l'01/07 al 31/12/2019
Cada mes des de l'01/01 al 31/12/2019

REBUTS DOMICILIATS
1 REBUT
- IVTM (Impost de vehicles de tracció mecànica)
- Taxa per conservació del cementiri municipal
- Taxa pel servei de cens, vigilància i inspecció d'animals domèstics
- IBI (Impost sobre béns immobles)
- Taxa d'ocupació i/o aprofitament de la via pública (guals, rètols, taulells,
taxis, taquilles, caixers, etc.)
- IAE (Impost sobre activitats econòmiques)
- Taxa d'ocupació i/o aprofitament de la via pública (taules i cadires,
mercaderies, expositors, etc)
2 REBUTS
- IBI (Impost sobre béns immobles)
- Mercat de teixits i de fruites i verdures (cobrament semestral)
3 REBUTS
- Taxes pel servei de recollida d'escombraries comercials
- Servei de teleassistència
12 REBUTS (Fraccionament gratuït unificat)
- IBI (Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica)
- IVTM (Impost de vehicles de tracció mecànica)

DATA DE COBRAMENT
18/04/2019

22/07/2019
03/09/2019
20/09/2019
DATA DE COBRAMENT
03/06 i 03/10/2019
13/06 i 13/12/2019
DATA DE COBRAMENT
13/06, 13/09 i 13/12/2019
05/04, 05/08 i 05/12/2019
DATA DE COBRAMENT
07/01/2019, 05/02/2019, 05/03/2019, 05/04/2019,
06/05/2019, 05/06/2019, 05/07/2019, 05/08/2019,
05/09/2019, 07/10/2019, 05/11/2019 i 05/12/2019

Per acollir-se a aquest termini de pagament durant l'exercici 2020 caldrà
presentar la sol·licitud abans del 15 de desembre de 2019. La quota de
cada fraccionament no podrà ser inferior a 6,01 €.
MENSUALS
- Mercat de peix (mensual)

DATA DE COBRAMENT
Entre l'1 i el 5 de cada mes

TRAMITACIÓ DE NOVES DOMICILIACIONS BANCÀRIES I INFORMACIÓ EN GENERAL
Oficina del Servei de Gestió Tributaria i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, situada al C/ de la Fe 7-9, de dilluns a divendres de
09:00 a 14:00 h

Gestionat per Aigües de Blanes
- Quan s'emetin liquidacions per la taxa de subministrament d'aigua potable, conjuntament amb aquesta, s'emetran les
del servei de clavegueram i recollida d'escombraries pel servei municipal bàsic a pisos, apartaments i anàlegs, garatges i
locals sense activitat econòmica, entitats i associacions amb activitat d'interès general i sense ànim de lucre i a vivendes
unifamiliars, mitjançant 6 REBUTS BIMESTRALS. (Opcionalment, per a grans consumidors, 12 REBUTS MENSUALS).
- Quan no sigui possible emetre liquidació per la taxa de subministrament d'aigua potable, les taxes de clavegueram i
recollida d'escombraries citades anteriorment, es recaptaran en 6 REBUTS BIMESTRALS.
TRAMITACIÓ DE NOVES ESCOMESES D'AIGUA I CLAVEGUERAM I DOMICILIACIONS BANCÀRIES
Oficina del Servei d'Abastament d'Aigua Potable, situada al c/ Sant Pere Màrtir, 23, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h i
dimecres tarda de 16:30 a 19:30 h
LLOCS DE PAGAMENT
Les taxes no domiciliades bancàriament es recaptaran en la/les entitat/s financera/es que s'indiqui/n a la liquidació.
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.

