
 
 

LLOCS DE PAGAMENT 
 
I. REBUTS DE PADRÓ DE L’EXERCICI EN CURS EN VIA VOLUNTÀRIA 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 
Impost sobre activitats econòmiques 
Taxa per conservació de cementiris municipals 
Taxa per servei de recollida d’escombraries sense aigua 
Taxa per entrada de vehicles i guals 
 
1 – Per dèbit directe per domiciliació dins dels terminis establerts. 
2 – Amb l’avís de pagament, per internet i dins dels terminis establerts, a través 
de la següent adreça : 
http://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.htlm 
3 – A qualsevol oficina de la entitat financera gestora Caixa Bank SA, la Caixa, 
dins dels terminis establerts. 
4 – Amb els mitjans de pagament previstos al sistema de Línea Oberta, de 
pagament per mòbil i d’altres, de la entitat financera Caixa Bank SA, la Caixa. 
5 – Amb l’avís de pagament, dins dels terminis establerts, durant les 24 hores 
del dia, a través de qualsevol terminal de ServiCaixa. 
6 – Amb l’avís de pagament, dins dels terminis establerts, a les oficines del 
municipi de Figueres de les següents entitats financeres col·laboradores : 
Caixa Bank SA - “la Caixa” -, Cajas Rurales Unidas SCC, Catalunya Banc SA, 
Bankia SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - BBVA -, Banco Popular 
Español SA, Targobank SA, Banc de Sabadell SA, Barclays Bank SAU, i Banco 
Santander SA. Algunes entitats financeres ofereixen aquest servei també a les 
seves oficines radicades fora del municipi de Figueres. 
 
(*) En cas de no disposar del tríptic o avís de pagament, dins del termini de 
pagament en via voluntària, el titular pot aconseguir un duplicat d’aquest avís a 
les oficines de la entitat financera Caixa Bank SA, la Caixa, prèvia presentació 
de la seva identificació, DNI/NIE/NIF/CIF, i indicació clara i correcte de la 
denominació, i/o noms i cognoms. 
 
II. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’UTILITZACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
1 – Per les quotes de serveis, per dèbit directe per domiciliació, dins dels 
terminis establerts. 
2 – Pels serveis concrets, a les guixetes de servei de caixa de cobrament de 
les diverses instal·lacions esportives. 
 
(*) Informació als Serveis d’Esports de l’Ajuntament de Figueres, ubicats a la 
plaça dels Voluntaris,s/n, del municipi de Figueres, amb telèfon 972 50 93 39. 
 
 



 
III. TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I SERVEI DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES I CLAVEGUERAM 
 

1 – Per les quotes de serveis, per dèbit directe per domiciliació, dins dels 
terminis establerts. 
2 – En determinades actuacions, a les oficines de la entitat financera Caixa 
Bank SA, la Caixa, o a les pròpies oficines de recaptació de la empresa de 
serveis Figueres de Serveis SA, FISER SA. 
 

(*) Informació a les oficines de Figueres de Serveis SA (FISER SA), ubicades al 
carrer Alemanya, núm. 5, del municipi de Figueres, d’horari general, en dies 
feiners, de dilluns a divendres, de 9h a 14h, amb telèfon 972 51 04 12. 
 

IV. SANCIONS PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL 
 

1 – Amb l’avís, notificació i/o document de pagament que correspongui, a 
través de la oficina virtual de l’organisme autònom de la Diputació de Girona, 
Xarxa Local de Municipis - Xaloc -, accedint per la web 
http://www.xalocgirona.cat – Seu Electrònica – Pagament de Tributs i Altres, 
mitjançant pagament amb diversos instruments de pagament degudament 
autoritzats. 
2 – Amb l’avís, notificació i/o document de pagament que correspongui, dins 
dels terminis establerts, a qualsevol oficina de les següents entitats financeres 
col·laboradores : 
Caixa Bank SA - “la Caixa” -, Cajas Rurales Unidas SCC, Catalunya Banc SA, 
Ibercaja Banco SA, Bankia SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - BBVA -, 
Banco Popular Español SA, Banc de Sabadell SA, i Banco Santander SA.  
3 – Amb l’avís, notificació i/o document de pagament que correspongui, durant 
les 24 hores del dia, a través de qualsevol terminal de ServiCaixa. 
 

(*) Els diversos documents de pagament es lliuren als interessats en diferents 
formats de notificació com els de butlleta de denúncia, denúncia, sanció, 
providència de constrenyiment, requeriment de pagament, avís 
d’embargament, embargament, ..., i d’altres. 
 (**) Més informació a les diverses oficines dels serveis d’atenció de 
l’organisme autònom de la Diputació de Girona, Xarxa Local de Municipis - 
Xaloc -, al telèfon 972 03 23 10, i al telèfon d’atenció al contribuent 902 10 39 
52. 
 

V. SERVEI DE CAIXA DE L’OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA 
CIUTADANIA  - OMAC - 
 

Ubicat a la planta baixa de l’avinguda Salvador Dalí, número 107, del municipi 
de Figueres, amb telèfon 972 03 22 00. 
Horari general d’atenció al públic, en dies feiners, de dilluns a dijous, de 8h30’ a 
14h, i de 16h a 18h; i els divendres, de 8h a 14h. 
Horaris diferenciats en determinats períodes de l’estiu, dates al voltant de les 
Fires i Festes de la Santa Creu, festes nadalenques i d’altres diades 
ressenyades. 
 

(*) Més informació a les pròpies oficines de l’OMAC i al telèfon 972 03 22 00. 


