Guia fiscal

Us presentem la

guia fiscal, on trobareu la informació necessària

sobre els impostos que gestiona l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT) per delegació de l’Ajuntament en la Diputació de Barcelona.

Aquí podeu consultar els impostos més habituals per saber concretament
quins us afecten. Us recordem que la forma més còmoda per fer el pagament és la domiciliació bancària.

Per a més informació podeu consultar el web
al telèfon

orgt.diba.cat o trucar

902 123 623, de dilluns a dijous, de 8,15 a 17,45 h., i els

divendres de 8,15 a 14,45 h.

Amb la domiciliació bancària dels rebuts no us n’heu de preocupar més
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se us carregaran en el compte en els últims dies del període de pagament
uns dies abans us ho recordarem per SMS i/o per correu electrònic
no us haureu de desplaçar ni perdre temps per pagar
evitareu la possibilitat de recàrrecs per pagar fora de termini

Amb les alertes per SMS i email no us oblidareu de res
Si teniu domiciliat el pagament dels vostres rebuts podeu apuntar-vos al servei d'alertes de domiciliats i de fi de voluntària. Per cada rebut domiciliat rebreu, amb uns
quants dies d'antelació, un avís per sms i/o email amb la informació del càrrec que
se us farà en el compte bancari. També us avisarem si està a punt de finalitzar el
termini de pagament en el cas de rebuts pendents no domiciliats. Aquest servei és
completament gratuït i només requereix tenir domiciliat un tribut, preferiblement
l'impost de béns immobles.

Com podeu fer la domiciliació i apuntar-vos al servei d'alertes
• Al telèfon 902 123 623
• Per Internet, al web orgt.diba.cat
• A qualsevol oficina de l'ORGT

Podeu apuntar-vos al servei gratuït d’alertes presentant el vostre DNI
a qualsevol oficina de l’ORGT.

Impostos municipals més habituals
IBI (Impost sobre béns immobles)
Heu de pagar aquest impost cada any si sou propietari d’un immoble a 1 de gener.
En cas de transmissió, el nou propietari l’ha de pagar a partir de l’any següent.

IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica)
Si sou propietari d’un vehicle donat d’alta (cotxe, moto, tractor...), heu de pagar aquest
impost a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.

IVTNU (Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana)
Heu de presentar la declaració i pagar l’impost si veneu un pis, un local o un terreny,
o bé si n’adquiriu mitjançant donació o successió.

Impost sobre activitats econòmiques
Han de presentar declaració de l’impost totes les entitats que exerceixen una activitat
econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior a
1.000.000 d’euros durant el penúltim exercici anterior al de la meritació de l’impost.

Altres conceptes
També heu de pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d’un
servei que presti l’Ajuntament (recollida i tractament d’escombraries, entrada de
vehicles, servei de cementiri...).

Podeu tenir més informació sobre aquests impostos al web
orgt.diba.cat, o bé trucant al telèfon 902 123 623.

