Calendari del
contribuent

Per domiciliar un rebut gestionat per l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, l’interessat té quatre opcions:
- A través de l’oficina virtual de l’OAGRTL (http://ov.oagrtl.cat)
- Trucar al telèfon gratuït 900.354.136
- Presencialment els dimarts de 10h a 13h a la Sala d’actes del Consell Comarcal del
Pallars sobirà
- Posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Sort, departament de tresoreria
(Sra. Berenguer: 973.620.010)

En cas de rebuts gestionats pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà:
- Posar-se en contacte a través del correu electrònic (ramona@pallarssobira.cat)
- Trucar al telèfon 973.620.107

SORT
2017

CALENDARI TRIBUTARI I PLENS ORDINARIS AJUNTAMENT DE SORT 2017
Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre Desembre

2 de setembre - 2 de novembre

1 d’abril - 1 de juny
· Taxa per recollida d’escombreries

2n fraccionament

1r fraccionament

març - abril

· Taxa per subministrament d’aigua
(2n semestre 2016)

25 de febrer al 30 d’abril

· Impost Sobre vehicles de tracció
Mecànica

1a cobrança voluntària

· Impost sobre Béns Immobles Urbans
· Taxa Clavegueram

2 de maig - 5 de juliol

· Taxa per manteniment de Cementiri
Municipal

2a cobrança voluntària

· Impost sobre Béns Immobles Urbans
(No domiciliat)
· Impost sobre Béns Immobles Rústica
(Domiciliat)
· Impost sobre Béns Immobles Rústica

20 de setembre - 20 de novembre

(No domiciliat)
· IAE

3a cobrança voluntària

· Taxa per ocupació de via Pública
· Taxa per subministrament d’aigua
(1r semestre 2017)
· Taxa per guals
Taxa gestionada pel Consell
Comarcal del Pallars Sobirà

Taxa gestionada per l’empresa
Aragonesa de servicios públicos, SA
(fins al 31/07/2017)

Impostos i taxes gestionades
per l’organisme autònom de
recaptació de tributs locals

Com a informació adicional, us fem saber les dates dels plens ordinaris del 2017
· Plens Ordinaris

16 de gener

20 de març

15 de maig

17 de juliol

18 de Setembre

20 de novembre

