
Guia tributària de Sant Quirze del Vallès

Quan puc pagar?

On puc fer el pagament?

2021 PERÍODE DE 
PAGAMENT 
VOLUNTARI

DATA DE CÀRREC EN COMPTE DELS REBUTS DOMICILIATS

DATES MÀXIMES 
PER SOL·LICITAR 
O MODIFICAR LA 
DOMICILIACIÓ I/O EL 
TERMINI FRACCIONAT

Impost sobre 
vehicles de
tracció mecànica

De l’1 de març 
al 3 de maig 1 d’abril 10 de febrer 

Impost sobre 
béns immobles 
(IBI)

De l’1 de febrer 
al 6 d’abril

TERMINI ÚNIC
2 de març

13 de gener 

TERMINI FRACCIONAT

1r termini: 1 de març
2n termini: 3 de maig
3r termini: 1 de juliol
4t termini: 1 d’octubre

1r termini: 1 de març
2n termini: 6 d’abril
3r termini: 3 de maig
4t termini: 1 de juny
5è termini: 1 de juliol
6è termini: 2 d’agost
7è termini: 1 de setembre
8è termini: 1 d’octubre
9è termini: 2 de novembre
10è termini: 1 de desembre

Taxa de guals Del 3 de maig
al 5 de juliol 1 de juny 13 d’abril

Taxa conservació 
de cementiri

De l’1 de juny al 
30 de juliol 1 de juliol 11 de maig

Taxa de 
recollida 
d’escombraries 

De l’1 d’octubre 
al 30 de 
novembre

TERMINI ÚNIC TERMINI FRACCIONAT
10 de setembre

2 de novembre 1r termini: 2 de novembre
2n termini: 1 de desembre

Taxa de 
mercats 
ambulants

De l’1 de juny al 
30 de setembre

TERMINI FRACCIONAT            TERMINI ÚNIC

11 de maig

1r termini: 1 de juliol                          
2n termini: 2 d’agost
3r termini: 1 de setembre                         
4t termini: 1 d’octubre   
5è termini: 2 de novembre
6è termini: 1 de desembre

Impost sobre 
activitats 
econòmiques 
(IAE)

Del 17 de 
setembre al 17 
de novembre

2 de novembre
Gestió Tributària 
de la Diputació de 
Barcelona

A les entitats financeres 
col·laboradores:
· Banc Sabadell
· Banco Santander
· BBVA

Als caixers automàtics 
de totes les entitats 
col·laboradores, portant
la carta de pagament amb
el codi de barres imprès.
Mitjançant banca electrò- 
nica amb codi de barres.

A l’Oficina 
d’Atenció 
Ciutadana 
amb targeta
de crèdit o 
dèbit.

En línia a través de l’Oficina Virtual de  
 l’Ajuntament de Sant Quirze
 del Vallès accedint a l’adreça:
 https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat
 O mitjançant les diverses webs
 de les entitats col·laboradores
 si n’és client d’alguna.

 
 

 

L’Ajuntament us enviarà un avís de pagament per a tots aquells rebuts que no estan domiciliats. Si no el rebeu, heu de tenir en 
compte que no s’interromprà el termini de pagament. Podeu sol·licitar-ne un duplicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sol·lici-
tar per telèfon la referència per fer el pagament en línia (https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat), o si disposeu de certificat 
electrònic o IdCat Mòbil, podeu accedir directament a les vostres dades per fer el pagament i obtenir el rebut.

1 de juliol

Per a imports supiors a 120€



Com fraccionar  i ajornar 
els meus deutes?

A quins beneficics fiscals i bonificacions em puc acollir?

Com a criteri general es podrà sol·licitar l’ajornament o 
el fraccionament independentment del nivell de renda 
o la situació personal i familiar. Els terminis i condi-
cions d’atorgament previstos sota aquest criteri estan 
condicionats a l’import del deute i a no tenir deutes 
en via executiva. L’atorgament està subjecte a haver 
de pagar els interessos legalment establerts i a haver 
d’aportar una garantia per a deutes superiors a 1.500 €.

En situacions excepcionals de dificultats econòmiques 
greus, també es pot sol·licitar. En aquests casos, si es fa 
el pagament dins del mateix any meritable, no es recla-
maran interessos.

Podeu sol·licitar-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
o per registre electrònic si disposeu de signatura 
electrònica o IdCat Mòbil.

Exempció 
Els vehicles matriculats a nom de perso-
nes amb discapacitat i pensionistes per 
invalidesa, per al seu ús exclusiu. Màxim 
un vehicle per titular.
Bonificació del 50% o del 75% 
Per raons mediambientals. Titulars de 
vehicles classificats en la categoria ECO, 
un 50%. Titulars de vehicles amb zero  
emissions, 75%.

Per raó de capacitat econòmica 
En funció dels ingressos bruts 
obtinguts l’any anterior per la unitat 
familiar o pel conjunt de persones 
majors d’edat que hi convisquin a 
l’habitatge. En funció del nivell de 
renda es pot sol·licitar exempció o 
bonificació. 
Les dades concretes les podeu trobar 
a www.santquirzevalles.cat o bé 
podeu trucar al 93 721 68 00. 
La sol·licitud la podeu presentar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana o bé 
per registre electrònic si disposeu de 
signatura electrònica. L’Ajuntament 
concedeix d’ofici les bonificacions o 
exempcions si ja disposa de l’auto-
rització per consultar les  dades de 
l’Agència Tributària.

Per aportacions a la deixalleria 
Heu de ser titulars de la Targeta Ciuta-
dana de Serveis i fer les aportacions a la 
Deixalleria Municipal. 
Es comptabilitzaran les aportacions del 
període comprès entre l’1 de juliol del 
2020 i el 30 de juny del 2021.
Les aportacions han de ser en dies 
diferents:

• Amb 5 aportacions: 10% de  
bonificació.

• Amb 9 aportacions: 20% de bonificació. 
Per obtenir el 20% de bonificació 4 de 
les 9 aportacions han de ser residus 
especials. 
(Tots a excepció de: paper, cartró, envasos 
de plàstic, vidre, rebuig, roba i oli domèstic)

Per compostadors casolans Bonifica-
ció del 20%. Heu d’haver autogestionat, 
durant la totalitat de l’exercici anterior, 
mitjançant compostadors (adjudicats per 
l’Ajuntament* o propis) la brossa orgànica. 
Requisits: aportació de brossa orgànica 
constant, volum mínim d’1 m3, respectar 
les condicions higièniques i no provocar 
molèsties als veïns. Heu de presentar 
sol·licitud abans del 31 de març.  
Totes tres bonificacions són              
compatibles. 

Guia tributària de Sant Quirze del Vallès

Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica

Taxa de recollida de        
residus

Impost sobre activitats 
econòmiques (IAE)

Impost sobre l’increment 
de valor dels terrents 
de naturalesa urbana       
(Plusvàlues) 
Bonificació d’un 95% de la quota 
Transmissió de l’habitatge habitual 
per causa de mort a favor de familiars 
i parelles de fet.

Impost sobre béns                
inmobles (IBI)

* Podeu sol·licitar un compostador 
(fins a final d’existències) a: 
www.santquirzevalles.cat o presentar 
la sol·licitud a l’OAC.

Bonificació del 50% al 90% de 
l’impost determinat en funció del 
nivell de renda per càpita de la 
unitat familiar, per a Titulars de 
família nombrosa 
L’habitatge habitual ha de tenir un 
valor cadastral inferior a 250.000 €. 
No és requisit imprescindible 
que tots els membres de la unitat 
familiar estiguin empadronats al 
domicili.

Bonificació del 50% de l’impost, 
a partir de l’any següent a la 
instal·lació per immobles als 
quals s’hagin instal·lat sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric 
d’energia solar (homologats per la 
Generalitat). Per un període de 5 
anys en el cas d’instal·lacions solars 
fotovolcàiques. Per un període de 3 
anys en el cas d’instal·lacions solars 
tèrmiques.

Bonificació del 50%   
Els habitatges de protecció oficial, 
per un termini de 3 anys a partir del 
següent al de la qualificació.

Bonificació de fins el 10% dels 
immobles d’ús residencial desti-
nats al lloguer de vivenda amb ren-
da limitada per una norma jurídica

Bonificació del 25% de la quota per 
rendiment net negatiu, derivat de les 
activitats desenvolupades en el muni-
cipi durant un període impositiu. Fins a 
2.000 €.
Bonificació del 95% de la quota 
Les cooperatives.

Bonificació del 50% de la quota, 
durant els cincs anys d’activitat 
següents 
Empreses que iniciïn activitat  
empresarial.

Bonificació del 25 al 50% de la quota 
Empreses que hagin incrementat la mi-
tjana de la seva plantilla de treballadors 
per a la creació de llocs de treball amb 
contracte indefinit a jornada completa.

Reducció de la quota en proporció al 
nombre de dies de tancament Locals 
que restin tancats més de tres mesos 
per la realització d’obres majors amb 
llicència urbanística.
Reducció de fins al 80%, atenent el 
grau d’afectació 
Davant obres a les vies públiques, de 
durada superior a tres mesos i que 
afectin els locals en què es fan activitats 
empresarials.
Bonificació del 25% de la quota 
Empreses que produeixin i que facin 
servir, per al desenvolupament de les 
activitats que duguin a terme en el 
municipi, energia obtinguda en ins-
tal·lacions per a l’aprofitament d’energia 
renovables o sistemes de cogeneració. 
Les bonificacions no són acumula-
bles, en cas de concurrència serà 
d’aplicació la més beneficiosa pel 
contribuent.

Les sol·licituds de bonificació o exemp-
ció les heu de fer en el període voluntari 
de pagament de cada impost o taxa.

Recordeu que podeu domiciliar l’IBI i fer 
el pagament en 4 o 10 vegades sense 
generar interessos.


