
Des de l’Ajuntament us presentem el calendari 
fiscal 2021 on trobareu les dates en què s’han 
de pagar els tributs que recapta l’Ajuntament. 
Aquí podeu conèixer els impostos més habituals, 
els terminis de pagament i les dates de càrrega 
d’aquells que tingueu domiciliats. 

CALENDARI FISCAL  
 I  NOVETATS 

TRIBUTÀRIES  

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

Heu de fer la declaració i pagar l’impost si veneu un pis, un 
local o un terreny, o bé, si n’adquiriu un mitjançant donació o 
successió. 

Si sou propietari d’un vehicle donat d’alta heu de pagar 
aquest impost a l’ajuntament del domicili que consti al per-
mís de circulació del vehicle. En cas de transmissió, paga el 
propietari que ho era l’1 de gener. El nou propietari l’ha de 
pagar a partir de l’any següent. En cas de desballestament del 
vehicle, l’impost es prorrateja per trimestres naturals. 

2021 

  Impostos municipals més habituals  

* Aquests impostos, l’ajuntament els té delegats a l’Organis-
me de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 

IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica)* 

IIVTNU (impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana) 

IBI (impost sobre béns immobles) 

Heu de pagar aquest impost cada any si sou propietaris d’un 
immoble. En cas de transmissió, paga el propietari que ho era 
el dia 1 de gener. El nou propietari l’ha de pagar a partir de 
l’any següent. 

Han de declarar l’impost totes les entitats que exerceixen una 
activitat econòmica i que han obtingut un import net de la 
seva xifra de negocis igual o superior a 1M d’euros durant el 
penúltim exercici anterior al de meritació de l’impost. 

IAE (impost sobre activitats econòmiques)* 

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

Altres conceptes 

Oficina d’Atenció al Ciutadà 

Plaça de la Vila, 2 

08339 Vilassar de Dalt.  

 

Telèfon: 93 753 98 00 (Ext.1) 

Fax: 93 753 98 29 

C/e: oac@vilassardedalt.cat 

www.vilassar.cat 



DOMICILIACIONS BANCÀRIES (d’aquells tributs no delegats a l’ORGT) 

Domicilieu els vostres tributs i no us preocupeu més perquè...  

 Se us carregaran en compte el dia assenyalat en aquest calendari. 

 No us haureu de desplaçar ni perdre el temps per pagar. 

 Evitareu la imposició de recàrrecs per pagar fora de termini, sempre i quan no siguin retornats per l’entitat financera. 

 

Com heu de fer la domiciliació 

 A l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la Plaça de la Vila, 2. 

 Descarregant el formulari de la seu electrònica i presentant-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

 Tramitant-la des de la Carpeta del Ciutadà dins la Seu Electrònica, amb un certificat digital, evitareu haver-vos de desplaçar. 

     (Si necessiteu ajuda per tramitar podeu trucar al servei d’assistència OAC360 al 93 026 72 25) 

 La sol·licitud cal fer-la DOS mesos abans del pagament de la primera fracció de cada tribut. 

PAGAMENT DE TRIBUTS (d’aquells tributs no delegats a l’ORGT) 

En cas de disposar del document de pagament 

 A qualsevol entitat bancària col·laboradora que consta en el document de pagament. 

 A través de la Seu Electrònica, sense necessitat de certificat digital. 

 

En cas de no disposar del document de pagament 

 A l’Oficina d’Atenció Ciutadana se us farà un duplicat del document per poder pagar per un dels mètodes que figuren al punt anterior. 

 A través de la Carpeta del Ciutadà dins la Seu Electrònica, amb un certificat digital. 

     (Si necessiteu ajuda per tramitar podeu trucar al servei d’assistència OAC360 al 93 026 72 25) 

Facilitats de pagament 

FRACCIONAMENT DE L’IBI DOMICILIAT 

En cas de tenir l’Impost del Béns Immobles domiciliat, 

el pagament estarà dividit en quatre fraccions 

repartides al llarg de l’exercici. Les dates de càrrec són: 

1a) el 5 de març 

2a) el 7 de juny 

3a) el 6 de setembre 

4a) el 7 de desembre 

PLANS ESPECIALS DE PAGAMENT 2021 

Voleu pagar els tributs del proper any de forma agrupa-

da i en còmodes terminis sense interessos? * 

Digueu-nos quins tributs voleu agrupar i podreu pagar-

los en 10 quotes sense interessos: 9 de fixes i 1 última 

de regularització.  

Sol·liciteu la instància per demanar el vostre Pla de 

Pagament Especial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a 

la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

Us hi podeu acollir fins el 15 de gener del 2021. 

FRACCIONAMENT BROSSA DOMICILIADA 

En cas de tenir la taxa de la BROSSA domiciliada, el 

pagament estarà dividit en dues fraccions. Les dates de 

càrrec seran: 

1a) el 6 d’abril 

2a) el 5 d’octubre 

* Exceptuant els delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (Impost sobre vehicles i IAE) i els tributs no anuals. 


