


1. Impost sobre béns immobles
 · Famílies nombroses: 45% (general) o 90% (especial)
 · Habitatges amb sistemes actius d'aprofitament energètic: 50%
 · Habitatges de protecció oficial: 50%

2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 · Històrics: 95%
 · Mobilitat reduïda o matriculats a nom de persones amb discapacitat:  
   exempts
 · Motor elèctric o bimodal, o adaptat a biogàs, metanol, hidrogen, entre  
   d’altres: 75% / 50%

3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 · Instal·lació d'ascensors en habitatges de més de 20 anys, adaptació  
   de l’accessibilitat: 90%
 · Instal·lació de sistemes actius d'aprofitament de l'energia solar,  
    biomassa i/o geotèrmica: 95%
 · Obres de millora de petits locals comercials fins a 150 m2: 90%

4. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 · Transmissions per causa de mort a familiars de l'habitatge habitual 
   o el negoci familiar: 95% o 50%, respectivament

5. Tarifes i taxes
 · Escombraries i aigua en escassa capacitat econòmica i famílies  
   nombroses o monoparentals: tarifes reduïdes
 · Llicències d'activitats fins a 150 m2:  50%

Per a més informació o per conèixer d'altres beneficis fiscals 
podeu consultar les Ordenances Fiscals a la pàgina web: www.figueres.cat 
o contactar amb l’OMAC.

Aquesta informació té caràcter orientatiu i per tant, no pot originar drets ni 
obligacions que no estiguin previstos a la normativa vigent 

BONIFICACIONS



CALENDARI DE PAGAMENT NO DOMICILIAT DOMICILIAT

CE 
Taxa Cementiris

IVTM 
Impost vehicles tracció 
mecànica

01.03 a  05.05

01.03 a  05.05

01.04 a  05.06

01.04 a  05.06

01.04 a  05.06

01.04 a  05.06

01.09 a  05.11

01.04

01.04

01.05

01.05

01.05

01.10

IBI URBANA
Impost sobre béns
immobles

30% 01.04
40% 01.07
30% 01.11

IBI RÚSTICA
Impost sobre béns
immobles

ESCOM
Tarifa escombraries 
sense aigua

ENTVP
Taxa Entrada de vehicles
i guals

IAE
Impost sobre activitats 
econòmiques

gener
abril
juliol
octubre

febrer-març
març-abril
abril-maig

febrer
març
abril

Taxa per prestació de serveis,
utilització d'instal·lacions
i realització d'activitats esportives

*Tarifa per subministrament
d’aigua i servei de recollida
d’escombraries i clavegueram maig-juny

juny-juliol
juliol-agost

maig
juny
juliol

agost-setembre
setembre-octubre
octubre-novembre

agost
setembre
octubre

novembre-desembre
desembre-gener 2022
gener-febrer 2022

novembre
desembre
gener 2022

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre



Mitjançant internet, pels sistemes determinats a la web:
https://www.caixabank.cat/particular/pagos/
impuestosrecibosmatriculas_ca.html

Per telèfon mòbil, tablet i qualsevol estri amb connexió segura 
a internet al web de Caixa Bank SA següent: 
https://www.caixabank.es/particular/servicios/
serviciosonline_es.html#pagos

Amb l’avís o document de pagament, que incorpora un codi de barres, 
a través dels caixers automàtics i terminals de la entitat financera 
gestora de la recaptació Municipal, Caixa Bank SA, 
les 24 hores del dia.

Targeta de crèdit o dèbit autoritzada, dèbit en compte a través 
d’entitat financera, sistemes acordats per via electrònica, telefònica 
i/o telemàtica, i d’altres mitjans autoritzats.
Entitats financeres col·laboradores amb la recaptació Municipal:
CAJAMAR, CAJA RURAL SCC 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA- BBVA 
BANCO SABADELL SA 

Atenció al públic mitjançant recepció d'instàncies i
sol·licituds via web: www.figueres.cat, apartat 'Tràmits'
Tramitació en línia - portal municipal (http://tramit.figueres.org/)

*Cobrança de la tarifa per subministrament d’aigua i servei de 
recollida d’escombraries i clavegueram, consulteu:
Figueres de Serveis SA (FISER SA)
c/Alemanya, número 5, 17600 Figueres Tel. 972 510 412

MÉS FÀCIL: DOMICILIACIONS 2021
El dèbit per domiciliació és la forma més fàcil i còmode per 
trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals pels rebuts 
de padró de cobrament periòdic, evitant desplaçaments, esperes 
i demores innecessàries, i oblits que poden derivar en l’aplicació 
de recàrrecs de constrenyiment.

LLOCS, VIES I FORMES DE PAGAMENT

€

BANKIA SA
BANCO SANTANDER SA
TARGOBANK SA


