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CALENDARIO FISCAL. Art. 25 

1.- Os períodos para pagar os tributos e outros ingresos públicos de carácter periódico que se 
xestionan por recibo serán os seguintes: 

a) Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: desde o 5 de marzo ata o 5 de maio, ambos 
incluídos (ou día hábil inmediato posterior). 

b) Imposto sobre Bens Inmobles -Urbana, Rústica, e de características especiais-: desde o 5 de 
xullo ata o 5 de setembro, ambos incluídos (ou día hábil inmediato posterior). 

c) Taxas por ocupación de vía pública (vados) (mesas e cadeiras) e calquera outra taxa por 
ocupación de vía pública que se xestione por padrón: desde o 5 de maio ata o 5 de xullo ambos 
incluídos (o día hábil inmediato posterior). 

d) Imposto sobre Actividades Económicas: desde o 20 de setembro ata o 20 de novembro, ambos 

incluídos (ou día hábil inmediato posterior). 

2.- A data de cargo en conta dos recibos domiciliados será o último día do período voluntario. 

 

Artigo 26. Sistema especial de pago (S.E.P.): Plan de pago personalizado. 

1. Os obrigados ao pago que así o soliciten poderán acollerse ao plan de pago personalizado e 
pagar de forma fraccionada e mediante domiciliación bancaria as débedas polos tributos de 
vencemento periódico e notificación colectiva que se relacionan no apartado 2 deste artigo, 
devindicadas o 1 de xaneiro ou o primeiro día do período impositivo do exercicio, sen que lles sexa 
esixible o pago de xuros de mora nin a prestación de garantías. 

2. Os obrigados ao pago poderán acollerse ao plan de pago personalizado para todos ou algún dos 
seguintes tributos: 

a) Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 

b) Imposto sobre bens inmobles. 

c) Imposto sobre actividades económicas. 

d) Taxa pola utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público para paso de 
vehículos a través de beirarrúas ou calzadas, e para reserva da vía pública para aparcamento 
exclusivo. 

e) Taxa pola utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público con mesas, 
cadeiras, tribunas, quioscos de hostalería e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. 



3. O plan de pago personalizado permitirá distribuír os pagamentos ao longo do ano en tres, cinco 
ou nove cotas, a elección do solicitante cando se adhire ao sistema. 

O obrigado ao pago aboará mediante domiciliación as cotas tributarias fraccionadas nas seguintes 
datas, dependendo do número de prazos aos que se adhire: 

a. Tres cotas: Primeiro prazo 5 de xullo; segundo prazo 5 de setembro; terceiro prazo 5 de 
novembro 

b. Cinco cotas: Primeiro prazo 5 de marzo; segundo prazo 5 de maio; terceiro prazo 5 de xullo; 
carto prazo 5 de setembro; quinto prazo 5 novembro 

c. Nove cotas: Primeiro prazo 5 de marzo; segundo prazo 5 de abril; terceiro prazo 5 de maio; 
carto prazo 5 de xuño; quinto prazo 5 de xullo; sexto prazo 5 de agosto; sétimo prazo 5 de 
setembro; oitavo prazo 5 de outubro; noveno prazo 5 de novembro 


