
 

 

CALENDARI FISCAL  2022 

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE  OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS                             
IMPOST  SOBRE BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES 
ESPECIALS 

Període Voluntari 
        Del 2/05/2022 a 05/07/2022                 

Domiciliat      01-07-2022 

          
                  

Fraccionat         02/05/2022   01/07/2021     03/10/2022   01/12/2022 

  

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS Període Voluntari                 Del 01/09/2022 al 04/11/2022   

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS Domiciliat                     02/11/2022   
  

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Període Voluntari     Del 04/03/2022 al 05/05/2022               

Domiciliat         02/05/2022               
  

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
Període Voluntari 

                
Del 16/09/2022 al 16/11/2022       

Domiciliat     02-11-2022   

Fraccionat                   03/10/2022   01/12/2022 

  

TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
Període Voluntari         Del 2/05/2022 a 05/07/2022           

Domiciliat             01/07/2022           
  

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 
Període Voluntari         

Del 2/05/2022 a 05/07/2022           
Domiciliat    01-07-2022 

          

Fraccionat           01/06/2022         02/11/2022   
  

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 
Període Voluntari         

Del 2/05/2022 a 05/07/2022           
Domiciliat    01-07-2022 

          

Fraccionat           01/06/2022         02/11/2022   
  

 
           

  

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 
Període Voluntari 

        
Del 2/05/2022 a 05/07/2022           

Domiciliat    01-07-2022 
  

        
Fraccionat         02/05/2022   01/07/2022     03/10/2022     

 

  
 Llocs i mitjans de pagament: 
 

- Seu electrònica de l’ORGT , accedint per internet mitjançant ordinador  o dispositiu mòbil a l’adreça http://orgt.diba.cat 
  Mitjans admesos:Domiciliació bancària, banca electrònica, targeta de crèdit o dèbit. 

- Presencialment a les oficines de les entitats financeres que figuren en el document de pagament. 
    Mitjans admesos:  Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte. 

- Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT. 
    Mitjans admesos:  Domiciliació bancària, targeta de crèdit o dèbit. 
 
   Dies i hores d’ingrés:  
   A la seu electrònica o als caixers automàtics de les entitats financeres que prestin el servei de caixa, a qualsevol dia i hora. 

  Al Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT dins l’horari d’atenció telefònica 
 
  El pagament amb targeta de crèdit o dèbit només es podrà utilitzar quan l’import del deute no superi els sis mil euros. 

     

- Es pot pagar per domiciliació bancària mitjançant el web a http://orgt.cat/domiciliacions. Els contribuents podran consultar a la seu electrònica de l’ORGT la relació dels rebuts carregats al seu 
compte bancari, veure el detall del deute i obtenir-ne el justificant de pagament. 

 
 

Per a la realització de tràmits cal adreçar-se a l’oficina gestora corresponent al municipi, l’adreça de la qual es pot consultar a la seu electrònica de l’ORGT, http://orgt.cat  on també es poden dur a terme 
determinats tràmits. 
 
Trancorreguts els terminis assenyalats com  a períodes de pagament voluntari sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El 
recàrrec serà del 5 per cent quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10  per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de 
constrenyiment i dintre dels terminis de l’article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent més els interessos de demora transcorreguts els dits terminis. 

 

http://orgt.diba.cat/
http://orgt.cat/domiciliacions
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