
CALENDARI 
FISCAL

2023

MODIFICACIÓ DE DADES
Per evitar errors, convé que comuniqueu els canvis de titularitat 
i d’adreça fiscal al Departament de Gestió Tributària. Aquest 
tràmit també es pot fer per internet a través de l’Administració 
Oberta, que és la plataforma en línia de l’Ajuntament. Per ac-
cedir-hi, cal tenir col·locat i configurat un certificat digital vàlid.

Les modificacions de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) s’han 
de tramitar davant l’Administració de l’Agència Estatal Tributària 
del domicili del contribuent. Pel que fa a l’Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica, heu d’adreçar- vos a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, situat al carrer Jardí, 3-5.

DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT
Podeu domiciliar els tributs a la secció tràmits i gestions 
(domiciliació de tributs periòdics) del web municipal: 
www.vilanova.cat. 
Pel que fa a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i l’Im-
post sobre Béns Immobles es pot domiciliar al web 
orgt.cat/domiciliacions o trucant al telèfon 93 202 98 02.

Mitjançant la domiciliació bancària podreu pagar en quatre 
terminis l’Impost sobre Béns Immobles Urbans (IBIU), i en dos 
terminis l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost 
sobre Béns Immobles Rústics (IBIR) i les taxes de recollida d’es-
combraries i d’ocupació de la via pública.

TRÀMITS PER TELÈFON
Telèfons de l’Oficina d’Atenció Ciutadana on podreu efectuar 
alguns tràmits relacionats amb els tributs municipals:

Si truqueu des de Vilanova, marqueu 010 o bé 93 814 00 00.  
Si truqueu des de fora de Vilanova, marqueu 93 814 39 00. 
Organisme de Gestió Tributària: 93 202 98 02.

AJUTS I BONIFICACIONS
Les Ordenances fiscals preveuen la possibilitat de gaudir d’ajuts 
i/o bonificacions en funció de diversos paràmetres: capacitat 
econòmica de la unitat familiar, foment de l’estalvi energètic, 
reciclatge dels residus, etc.

Per a més informació podeu consultar el web municipal:
www.vilanova.cat

AJUTS I BONIFICACIONS EN FUNCIÓ DE LA 
CAPACITAT ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR

CONDICIONS
• El barem d’ingressos bruts familiars no podrà superar els 

límits establerts.
• Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar 

no hauran de posseir cap altre immoble excepte l’habitatge 
habitual que inclou dues places d’aparcament i/o un traster.

• Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empa-
dronats a Vilanova i la Geltrú.

• No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament.

PERCENTATGES AJUTS I BONIFICACIONS
• Del 25 al 75% Impost Béns Immobles per a famílies nombro-

ses o monoparentals, que siguin propietàries de l’habitatge. 
• Del 25 al 75% Impost Béns Immobles per a famílies nombroses 

o monoparentals, que ocupin l’habitatge en règim de lloguer.
• Del 25% al 75% Impost Béns Immobles per a persones per 

sota dels nivells de renda fixats (propietaris i llogaters).
• 100% Taxa Escombraries Domiciliàries, per a propietaris i llogaters. 
• 50% Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a petites 

empreses de fins a. 3 treballadors, en situació de pèrdues.

ALTRES AJUTS I BONIFICACIONS
• Subvenció del 75% a l’IBI per terrenys destinats a explota-

cions agràries desenvolupades pel propietari de la finca.
• Subvenció del 35% a l’IBI per terrenys que tinguin desti-

nada més del 85% de la superfície a explotacions agràries 
“agroecològiques”.

• Subvenció del 50% o 100% a l’IBI pels habitatges cedits a la 
borsa de lloguer social local o comarcal.

• Bonificació a l’Impost sobre l’increment de valors dels terrenys 
(plusvàlua) en les dacions en pagament per habitatges.

• Ajuts per impulsar la rehabilitació i el manteniment del teixit 
productiu existent:
– Subvenció a l’Impost sobre les Construccions.
– Subvenció a la Taxa per Intervenció en Activitats d’Edificació.
– Subvenció a la Taxa per Intervenció Integral.

• Quota zero en la Taxa d’Intervenció Integral per activitats de 
nova creació al barri de Mar i al Nucli Antic.

• Manteniment de les ‘vacances fiscals’ (exempció a la Taxa 
d’Intervenció Integral i primer any taxa escombraries) per 
afavorir la implantació i creació de nova activitat econòmica.

• 25% subvenció i 75% bonificació Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica pels vehicles elèctrics o amb sistema bi-
modal i els vehicles que utilitzin combustibles alternatius.



1/03 al 2/05

1/03 al 2/05

2/05

2/05

2/05

Us fem arribar el calendari fiscal que serà vigent durant 
l’any 2023 per al pagament dels tributs municipals, espe-
cificant la forma, el lloc i els períodes en què haureu de fer 
efectiu el pagament.

COM?
A l’inici de cada període ordinari, rebreu un avís perquè pu-
gueu efectuar el pagament a qualsevol de les entitats ban-
càries que es detallen més avall.

Si no rebeu l’avís, podeu sol·licitar un duplicat a l’Ajuntament, 
bé per telèfon, directament al Servei Municipal de Recaptació 
o a la pàgina web de l’Ajuntament www.vilanova.cat a l’apar-
tat de l’Administració Oberta / Carpeta Ciutadana.

Pel que fa a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
(circulació) i l’Impost sobre Béns Immobles Urbans (contri-
bució), l’avís de pagament serà enviat per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i el pagament 
també es pot efetuar a través del web www.orgt.diba.cat i 
telefònicament al 93 202 98 02.

Recordeu que és obligatori el pagament dels tributs anuals 
en els terminis establerts, encara que no hàgiu rebut l’avís.

2/05 al 3/07

2/05 al 3/07

2/05 al 3/07

1/09 al 2/11

1/09 al 2/11

3/07 1/09

1/09

1/09

2/11

1/06

1/06

2/10 1/12

2/10 1/12

Rebuts domiciliatsRebuts no domiciliats

ON?
El pagament es pot realitzar a qualsevol oficina de les enti-
tats col·laboradores següents, amb la presentació de l’avís.
Banc de Sabadell 
ServiCaixa de CaixaBank Bankia
Ibercaja
BBVA

QUAN?
A la part de baix es detallen els terminis de pagament de 
cada tribut.

En els rebuts domiciliats d’IAE, IBI rústic, taxa de recollida 
d’escombraries i d’ocupació de via pública, es fracciona el 
pagament en dos terminis del 50% cadascun. Pel que fa a 
l’IBI urbà que estigui domiciliat es fracciona el pagament 
en quatre terminis.

Els pagaments efectuats fora de termini tindran un re-
càrrec, a més dels interessos de demora quan correspon-
gui legalment.
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