Calendari fiscal
i informació
tributària 2019

CALENDARI FISCAL 2019
2019
Impost sobre
béns immobles
urbans, rústics i
de característiques especials

Pagaments
domiciliats
(dates de càrrec)

Pagaments
NO domiciliats
(període de pagament)

Límit per domiciliar
i sol·licitar/modificar
els rebuts amb
efectes al 2019
25 de gener per
pagament únic

31 de gener*
29 de març

Del 15 de gener al 14 de març

25 de febrer per
pagament fraccionat
(i el primer càrrec
serà el 28 de febrer)

Del 31 de maig al 31 de juliol

26 de juliol

Del 15 d’abril al 14 de juny

28 de maig

Del 16 de setembre al 15 de
novembre

28 d’octubre

Taxa pel servei de
tinença d’animals 31 d’octubre
de companyia

De l’1 d’octubre al 2 de desembre

25 d’octubre

Taxa per la
utilització dels
horts municipals

29 de març

De l’1 de març al 30 d’abril

22 de març

Taxa de
manteniment i
conservació del
cementiri

25 de juny

Del 2 de maig a l’1 de juliol

20 de juny

Del 15 de maig al 15 de juliol

25 de juny

29 de març

De l’1 de març al 30 d’abril

23 de març

28 de juny

Del 31 de maig al 31 de juliol

21 de juny

30 de setembre

Del 2 de setembre al 4 de novembre

25 de setembre

27 de desembre

Del 2 de desembre al 3 de febrer

19 de desembre

31 de maig

Del 2 de maig a l’1 de juliol

28 de maig

31 d’octubre

De l’1 d’octubre al 2 de desembre

25 d’octubre

Del 31 de maig al 31 de juliol

25 de juny

30 d’abril
28 de juny
30 de setembre
29 de novembre

Taxa sobre la
31 de juliol*
gestió de residus
municipals
27 de desembre
Podeu consultar la versió en castellà d’aquest document a: www.terrassa.cat

Impost sobre
vehicles de
tracció mecànica

31 de maig*
31 d’octubre
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31 d’octubre*

Taxa per guals

27 de desembre

28 de juny*

Per ampliar aquesta informació, consulta el
web seuelectronica.terrassa.cat o truca gratuïtament al 010 (o al 900 922 010 si ho
fas des de fora de Terrassa).

També t’ofereix informació d’utilitat per
domiciliar els tributs i aprofitar els avantatges que ofereix, així com de la resta d’opcions de pagament disponibles.

El calendari fiscal del 2019 t’informa sobre
els beneficis inclosos a les ordenances
fiscals vigents i que responen al propòsit
d’assolir una ciutat més sostenible i un sistema tributari més equitatiu i redistributiu.

L’Ajuntament de Terrassa aposta per explicar
de manera clara, accessible i entenedora els
terminis i les formes de pagament dels diferents tributs, així com les facilitats disponibles a l’abast de la ciutadania.

Impost sobre
activitats
econòmiques

30 de setembre
31 d’octubre
27 de desembre

Taxa mercats
municipals

Taxa mercadal
Taxa sobre
taules i cadires
de terrasses

28 de juny
31 d’octubre

* Dates de pagament únic domiciliat. Gaudeix de bonificacions d’entre l’1 i el 2% per fer un pagament únic domiciliat. La domiciliació dels
rebuts es pot fer durant tot l’any. Per tal que la domiciliació sigui efectiva el 2019 s’han de tenir en compte les dates límit de sol·licitud.

BENEFICIS FISCALS EN EL PAGAMENT
DELS PRINCIPALS TRIBUTS
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COM FER ELS PAGAMENTS?
T’HO POSEM FÀCIL!
PER INTERNET. A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa:
seuelectronica.terrassa.cat/pagaments

Aquest quadre destaca les bonificacions dels principals impostos i taxes municipals.
Aq
A
Amplia
aquesta informació a la Seu Electrònica de l’Ajuntament (seuelectronica.terrassa.cat) o
trucant gratuïtament al 010 (900 922 010 si ho fas des de fora de Terrassa).
tr
Tot
Totes les bonificacions les ha de sol·licitar la persona interessada.



Estalviaràs temps, ja que no hauràs de fer desplaçaments ni cues.

La domiciliació és fàcil de fer i es pot modificar en qualsevol moment. Si domicilies ja no caldrà que estiguis
pendent dels terminis de pagament.



Si domicilies els teus tributs, podràs beneficiar-te de bonificacions de fins al 2% si fas un pagament únic. Si ho
prefereixes, podràs fraccionar gratuïtament el pagament en diferents terminis.



Impost sobre béns
immobles
Impost sobre vehicles
de tracció mecànica
Plusvàlua (herències)
Impost sobre
construccions,
instal·lacions i obres
Impost sobre activitats
econòmiques
Instal·lacions esportives
municipals
Centres docents de
titularitat municipal
Taxa d’animals de
companyia
Taxa de residus
domiciliaris
Taxa de residus
comercials

Bonificacions per a
famílies nombroses
i monoparentals

Bonificacions per
capacitat econòmica

Bonificacions de
caràcter social

5-50%

30-50%

10-50%
Fins a un 100%

Taxa d’horts
municipals
Taxa de legalització
d’activitats
Taxa de mercats
municipals

PER ENTITAT BANCÀRIA. A tots els caixers automàtics del BBVA i a tots els del Banc Sabadell que
tinguin lector de codi de barres.
També pots fer efectius els teus pagaments per finestreta en aquestes oficines del Banc Sabadell (només
dimarts, dimecres i dijous):

5-50%*
Fins a un 100%*

Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina

20-95%

20%

25-70%

5-70%

25-70%
100%

5-90%

Fins a un 95%

Fins a un 95%*

Fins a un 50%

Fins a un 50%*

20-75%

10-50%
50%

7090 - Plaça del Doctor Cadevall, 20-22. 08221
0334 - Carrer de Vinyals, 161. 08221
0294 - Avinguda de Barcelona, 218. 08222
5143 - Carrer de Ramón y Cajal, 161. 08223
0423 - Carrer Ample, 311. 08225
5348 - Avinguda de Béjar, 89. 08226

PER TELÈFON. Pots fer els pagaments de manera còmoda des de casa, trucant gratuïtament al 010
(o al 900 922 010 si ho fas des de fora de Terrassa).

50-100%

5-90%

També pots fer els pagaments de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana (OAC), només amb targeta bancària. Et
recomanem demanar cita prèvia, trucant al 010 o a través de la Seu Electrònica (seuelectronica.terrassa.cat).

13%

Comunicació electrònica
amb l’Ajuntament

100%

Taxa de guals
Taxa de conservació
i manteniment del
cementiri

Bonificacions
ambientals

25%

Si ets una persona jurídica o persona física que
exerceix una activitat professional
Tens l’obligació* de relacionar-te electrònicament amb
l’Ajuntament de Terrassa. Qualsevol tràmit municipal
l’hauràs de fer mitjançant la Seu Electrònica, amb identificació digital.



25-70%
50%

25-75%

15-50%

 Bonificacions a famílies monoparentals i nombroses. Les
famílies monoparentals estan formades per un o més fills
menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb
una sola persona i en depenen econòmicament. Les famílies
nombroses estan formades per 1 o 2 ascendents amb 3 o
més fills (menors de 21 anys, o fins als 25 anys inclosos, si
cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents),
siguin comuns o no. Per aplicar la bonificació, les famílies
han de tenir en vigor el títol oficial expedit per la Generalitat
de Catalunya.



Bonificacions socials. Atenen situacions personals o de
col·lectius per contribuir a la igualtat d’oportunitats i la
millora de la qualitat de vida. Alguns exemples són les
bonificacions per habitatge de protecció oficial, per lloguer
jove, per tenir un grau de discapacitat igual o superior al
33% o per a joves empresaris/es.

 Bonificacions per capacitat econòmica. Es té en compte
un escalat de bonificacions progressiu i ampli que parteix de
l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i que va
des del 5% fins al 90%. Aquestes bonificacions s’aplicaran
sempre que no se superin els límits d’ingressos anuals
establerts.

* Aquest any s’amplien les bonificacions ambientals per la
implantació de sistemes de generació d’energia renovable i
per mobilitat més sostenible (90% de bonificació en zona
blava per als vehicles elèctrics i 50% per als vehicles eco;
100% de bonificació a l’impost sobre vehicles per als
vehicles elèctrics i 50% per als vehicles eco).

Bonificacions ambientals. Fomenten la responsabilitat amb
la cura del medi ambient, incentivant i compensant la realització de bones pràctiques, com per exemple el reciclatge.

Per tal de facilitar la comunicació electrònica amb
l’Ajuntament cal que registris el teu correu electrònic i
telèfon mòbil de contacte a través de la Seu Electrònica,
accedint a “La meva carpeta” / “Dades de contacte”.
També t’has de relacionar telemàticament amb l’Ajuntament si representes una persona que hi estigui obligada.

D’aquesta manera garantiràs la recepció de tots els
avisos i comunicacions que vagin adreçats al teu nom.



* Tal com estableixen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’Ordenança municipal per al govern i l’administració electrònica.
 Si ets una persona física
És recomanable que registris el teu correu electrònic i
telèfon mòbil de contacte a través de la Seu Electrònica,
accedint a “La meva carpeta” / “Dades de contacte”.

A més, mitjançant “La meva carpeta” de la Seu Electrònica, podràs dur a terme nombrosos tràmits, com ara
consultar l’estat d’impostos i taxes, consultar dades del
padró d’habitants o pagar rebuts pendents, entre molts
d’altres, sense necessitat de sortir de casa.
Per accedir a “La meva carpeta” necessitaràs tenir
l’idCAT Mòbil o un altre certificat.

