
Anunci Ajuntament de Calafell

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 9 de desembre de 2021, 
ha aprovat l’acord relatiu a establir el calendari fiscal per a l’exercici 2022, que es transcriu 
a continuació:

1.- Aprovar el calendari fiscal de cobrament en voluntària dels tributs per a l’exercici 2022, 
segons detall:

Tribut Rebuts no domiciliats Rebuts domiciliats
Període de pagament Termini Data 

càrrec
Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica

06-04 a 13-06-22 Únic 03-06-22

Impost sobre béns 
immobles urbans 

04-05 a 12-07-22

Únic

1r termini
2n termini
3r termini
4t termini
5è termini
6è termini

04-10-22

06-05-22
03-06-22
05-07-22
02-09-22
04-10-22
04-11-22

Impost sobre béns 
immobles de 
característiques especials

04-05 a 12-07-22 Únic 05-07-22

Impost sobre béns 
immobles rústics

01-07 a 07-09-22 Únic 03-08-22

Taxa per a la recollida, 
transport i tractament de 
residus domèstics

06-04 a 13-06-22

Únic

1r termini
2n termini
3r termini
4t termini

06-05-22

06-05-22
05-07-22
02-09-22
04-11-22

Taxa per a la recollida, 
transport i tractament de 
residus comercials

06-04 a 13-06-22

Únic

1r termini
2n termini
3r termini
4t termini

06-05-22

06-05-22
05-07-22
02-09-22
04-11-22

Taxa de guals 03-06 a 10-08-22 Únic 03-08-22

Taxa de manteniment i 
conservació del cementiri

01-07 a 07-09-22 Únic 03-08-22

Impost sobre activitats 
econòmiques

02-09 a 04-11-22 Únic 04-10-22



Taxa d’ocupació de parades 
mercat

13-07 a 26-09-22 Únic 14-09-22

2.- Les dates límit en les que es podrà sol·licitar la domiciliació dels rebuts de l’any en curs, 
són les següents:

Tributs Data límit
Impost sobre vehicles 08-03-22
Taxa per a la recollida d’escombraries domiciliàries 08-03-22
Taxa per a la recollida d’escombraries comercials 08-03-22
Impost sobre béns immobles urbans 13-04-22
Impost sobre béns immobles de característiques especials 13-04-22
Impost sobre béns immobles rústics 22-06-22
Taxa per guals 13-05-22
Taxa de manteniment i conservació del cementiri 22-06-22
Impost sobre activitats econòmiques 17-08-22
Taxa d’ocupació de parades de mercat 23-06-22
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