Així, el període voluntari de cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica és el comprés
entre el 2 de març i el 24 de juliol, ambdós inclosos.
Els contribuents afectats podran realitzar el pagament del deute tributari, durant el termini esmentat, pels
mitjans següents:
a) A qualsevol de les oficines del territori espanyol de les entitats bancàries que es relacionen a
l’avís de pagament que rebran al seu domicili:
Caixabank o Servicaixa

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Banc de Sabadell

Banco Santander

Bankia

Banco Popular Español

Abanca

Ibercaja

Caja Rural Intermediterránea “Cajamar”

b) Per internet, a la pàgina web http://manresa.cat/pagaments
c) Per domiciliació bancària si encara no tenen els rebuts domiciliats, a través de:
-

la web http://manresa.cat/domiciliacions

-

al seu banc

-

emplenant els impresos que rebran al seu domicili o que poden recollir a l’Oficina d’Atenció
Tributària de l’Ajuntament (Plaça Major, 6,bx)

-

trucant al telèfon 93 878 24 43.
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Atès la crisi actual ocasionada pel COVID-19 que ha provocat la declaració de l’estat d’alarma, que
suposa la limitació de la lliure circulació de persones, entre altres mesures i, atès que la voluntat
d’aquest Ajuntament és oferir als contribuents un termini que sigui suficient per donar compliment a
les seves obligacions tributàries, per resolució número 3666 de l’alcalde i regidor d’hisenda de 16
d’abril de 2020 s’ha aprovat modificar els terminis de pagament d’alguns tributs de venciment
periòdic, entre ells, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que passa de finalitzar el dia 5 de
maig a finalitzar el dia 24 de juliol de 2020.

CVE 2020010348

Valentí Junyent i Torras, alcalde i regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, per resolució del dia
17 de febrer de 2020 va aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici
2020 i va establir com a període voluntari de pagament els dies compresos entre el 2 de març i el 5
de maig de 2020, ambdós inclosos

Data 27-4-2020

EXERCICI 2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

MODIFICACIÓ DEL PERIODE DE COBRAMENT DEL PADRÓ DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

https://bop.diba.cat

A

EDICTE

Els rebuts domiciliats es carregaran al compte corrent durant els 5 primers dies de juliol de 2020 .
d) Als caixers automàtics ubicats a la Plaça Major, 6 i C del Bruc, 33.
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Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar
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Manresa,
L’alcalde, Valentí Junyent i Torras

https://bop.diba.cat

Transcorregut el període voluntari de cobrament esmentat, s'iniciarà el període executiu, de conformitat
amb el que estableix la Llei General Tributària, i es procedirà al cobrament, amb el recàrrec que
correspongui, de les quotes que no hagin estat satisfetes.

A

No obstant, s’informa que degut a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per resolució de
l’Alcalde, núm 2872 de data 12 de març de 2020, s’ha aprovat activar el Pla bàsic municipal pel que
s’adopten diverses mesures, entre elles, la suspensió de les activitats que es realitzen en tots els
equipaments municipals, a excepció de diversos serveis essencials, el que implica el tancament al
públic de l’Oficina d’Atenció tributària situada a la Plaça Major 6 i de l’oficina situada al carrer del Bruc
33, mentre duri aquesta crisi pel coronavirus. L’atenció al contribuent es realitza de forma telefònica,
trucant al telèfon 93 878 24 43, per correu a oat@ajmanresa.cat o per mitjans telemàtics a la web
municipal www.manresa.cat

