
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari, e-mail o SMS, excepte si es fa el 
pagament per TPV a través de BASE on-line (autenticació amb certificat digital). 
 
Podeu sol·licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE o bé descarregar-la de la pàgina web a 
través de les següents opcions: 

• Cartes de pagament: permet descarregar una carta de pagament o fer directament el pagament 
on-line amb targeta de crèdit o dèbit. 

• A BASE on-line (és necessari autenticar-se amb certificat digital): a través de l’opció Deutes i 
Sancions de la Posició Global. 

La no recepció de la carta de pagament no eximeix de l’obligació de pagament. 
 
El pagament dels tributs es podrà efectuar mitjançant una d’aquestes modalitats: 
 

• en efectiu: amb la presentació de la carta de pagament en qualsevol de les entitats bancàries 
col·laboradores.  

• amb targeta de crèdit o dèbit  a qualsevol oficina de BASE-Gestió d’Ingressos. 
 

• per  internet: mitjançant la pàgina web www.base.cat 
 

• a través de les entitats bancàries col·laboradores, els seus caixers i el servei de banca telefònica.  
 

• per domiciliació bancària (els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del 
període voluntari de cobrament). 

* Transcorregut el termini assenyalat pel pagament en període voluntari, s’iniciarà el procediment en via 
executiva, acreditant-se el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes 
que es produeixin. 

 

 

Concepte Període 

100 TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS (Escombraries i clavegueram) 29/01/2021-31/03/2021 

600 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA  31/03/2021-31/05/2021 

733 OCUPACIO DOMINI PUBLIC (Guals) 31/03/2021-31/05/2021 

840 TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI (Nínxols) 31/03/2021-31/05/2021 

500 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA                                       1ª fracció 30/04/2021-30/06/2021 

734 OCUPACIÓ PARADES MERCAT                                     Primer semestre 30/04/2021-30/06/2021 

503 BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 30/04/2021-30/06/2021 

501 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA 30/06/2021-31/08/2021 

010 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 30/07/2021-30/09/2021 

500 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA                                       2ª fracció 30/07/2021-30/09/2021 

734 OCUPACIO PARADES MERCAT                                     Segon semestre 30/09/2021-30/11/2021 

CALENDARI FISCAL 2021 

Es recomana domiciliar el pagament dels rebuts en qualsevol oficina bancària o 

a l’oficina de BASE-Gestió d’Ingressos, per evitar cues i recàrrecs 

innecessaris per pagaments realitzats fora dels terminis voluntaris. 

Horari Oficina Ulldecona BASE-Gestió d’Ingressos 

Dilluns, dimecres i dijous de 9h a 14h. 

Atenció telefònica al 977 721 161 

Més informació a www.base.cat 


