Bonificacions - Impost de béns
immobles naturalesa urbana-IBI

+=

Pagament de rebuts domiciliats
c/c

Bonificació automàtica del 3%.
Fraccionament en 3 terminis: càrrec del 40%
l'1 de juliol, del 30% l'1 d’octubre i del 30%
restant el 16 de desembre.

Pagament anticipat de rebuts (sense fracció)
Bonificació del 5%, prèvia petició a l’Ajuntament
abans del 15 de març.
- Domiciliació bancària, càrrec el 4 de juny

+=

Calendari
del contribuent

2019

Titulars de famílies nombroses
c/c

Bonificació del 50% (o 70% titular de 2a categoria
o 90% de 3a categoria), prèvia petició.
Per a immobles fins 150.000€ de valor cadastral.

Bonificacions per pagament aprovades pel Ple
Ordinari Municipal de Vilafant el 5 de novembre del
2012, i modificades pel Ple Ordinari Municipal del 6 de
novembre del 2013.
Per a altres bonificacions consulteu Ordenances del 2019.
Els rebuts inferiors a 100€ no es fraccionaran.

Calendari del contribuent 2019
Impost sobre els vehicles de tracció mecànica

Impost sobre béns de naturalesa rústica

De l'1 de març al 30 d'abril

Del 31 de maig al 31 de juliol

Impost sobre les activitats econòmiques
n
do m o
icilia
t

Impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana - no domiciliats
Del 31 de maig al 31 de juliol
Pagament anticipat: del 15 de maig al 17 de juny

Del 23 de setembre al 25 de novembre

Taxes de guals, d'ocupació de via pública,
de cementiri, de xarxa de TV i d'animals
Del 23 de setembre al 25 de novembre

dom
ic

iliat

Impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana - domiciliats
1a fracció (40%): càrrec en compte l'1 de juliol
2a fracció (30%): càrrec en compte l'1 d’octubre
3a fracció (30%): càrrec en compte el 16 desembre
Pagament anticipat: càrrec en compte el 4 de juny

Taxa d’escombraries (junt amb rebut de l’aigua)
1r trimestre 2019 del 15 d’abril al 16 de maig
2n trimestre 2019 del 15 de juliol al 16 d’agost
3r trimestre 2019 del 15 d’oct al 15 de novembre
4t trimestre 2019 del 15 gener al 15 febrer 2020

Calendari del contribuent aprovat per la Junta de Govern Local de Vilafant el 23 de gener del 2019.

Aquest full informatiu pot contenir algun error de transcripció, en aquest cas la informació (de dades, imports i dates) vàlida és la publicada al BOP.
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