Núm. rebuts
2.231
2.231
2.231
2.231

Data càrrec
03-05-2019
05-07-2019
05-09-2019
05-11-2019

No domiciliats i domiciliats, amb import inferior a 150 €..... 678.092,75 €
Total padró IBI Urbana 2019

3.011.159,24 €

Data 25-4-2019

- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica-2019:
Domiciliats, amb import superior a 150 €:
Import: 47.807,83 €
Termini
1
2
3
4

Import
11.952,07 €
11.952,07 €
11.952,07 €
11.951,62 €

Núm. rebuts
61
61
61
61

https://bop.diba.cat

Import
583.269,11 €
583.269,11 €
583.269,11 €
583.259,16 €

Data càrrec
03-05-2019
05-07-2019
05-09-2019
05-11-2019

No domiciliats i domiciliats, amb import inferior a 150 €....

24.172,03 €

Total padró IBI Rústica-2019

71.979,86 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Termini
1
2
3
4

Pàg. 1-3

- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana-2019:
Domiciliats, amb import superior a 150 €:
Import: 2.333.066,49 euros

CVE 2019014495

La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’abril de 2019, ha procedit a
aprovar els padrons de contribuents que seguidament es detallen:

A

EDICTE

B

- Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials-2019:
Total padró IBI-BICES-2019
35.228,94 €

IBI URBANA
IBI RÚSTICA
IBI CARACT. ESPECIALS (no fraccionat)

Del 03-06-2019 al 05-08-2019

Càrrec domiciliats: (per rebuts amb quota total superior
a 150,00 €)
03-05-2019
1º fracció 25%
05-07-2019
2ª fracció 25%
05-09-2019
3ª fracció 25%
05-11-2019
4ª fracció 25%

Modalitat d’ingrés
1. Pagament No domiciliats.- L’import de la quota es podrà fer efectiu a les
oficines de les entitats bancàries col·laboradores que seguidament es
relacionen: Bankia, Caixabank, Santander, Sabadell i BBVA.
Mitjançant els documents que s’han confeccionat i que s’enviaran als
contribuents. Aquest document de cobrament no serà vàlid si no ve amb
autentificació mecànica. o acompanyat de justificant bancari.

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-3
CVE 2019014495

El termini de pagament en voluntària, de conformitat amb el Calendari del
Contribuent 2019, aprovat per Junta de Govern Local en sessió de 15 de
novembre de 2018, serà el següent:

Data 25-4-2019

Termini de pagament:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Contra la resolució del recurs de reposició, expressa o tàcita, els interessats
podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en els terminis assenyalats a l’article
46 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

B

Contra l’aprovació de les esmentades liquidacions es podrà interposar recurs de
reposició davant l'Òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de
l’endemà de la finalització del període d’exposició pública dels padrons. El recurs
s’entendrà desestimat si no recaigués resolució expressa en el termini d’un mes,
comptat a partir de l’endemà de la seva presentació, amb excepció dels suposat
de les lletres j) i k) de l’article 14 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

A

Els referits padrons s’exposen al públic a la secretaria de l’Ajuntament, amb
l’expedient instruït a aquest efecte, per un termini d’un mes, comptat de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOPB període durant el qual
podran ésser examinats per les persones que es considerin afectades i es
podran formular les observacions i les al·legacions que s’estimin oportunes.

2. Pagaments domiciliats:

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 25-4-2019

CVE 2019014495

Teià, 15 d’abril de 2019
L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda

https://bop.diba.cat

Una vegada finalitat el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període
executiu, acreditant-se els recàrrecs del període executiu i, en el seu cas, els
interessos de demora, regulats en l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, Llei General Tributària.

Pàg. 3-3

En aquests casos servirà com a justificant del pagament, els documents de
càrrec en compte emesos per les entitats bancàries corresponents.

A

Els càrrecs dels rebuts domiciliats es realitzaran entre la data fixada i els cinc
dies següents en els comptes determinats pels contribuents.
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