Ajuntament de Navarcles

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2020, s’aprovà el Calendari Fiscal de
l’exercici 2021, que es detalla a continuació:

https://bop.diba.cat

De conformitat amb l’establert en l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en
l’article 24 del Reglament General de Recaptació aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, es posa
en coneixement dels contribuents el calendari fiscal per al cobrament en període voluntari dels tributs no
delegats i que la seva gestió és competència municipal, corresponent a l’exercici 2021.

A

Mitjançant aquest edicte, es publica l’anunci de cobrança previst a l’article 24 de Reglament General de
Recaptació i l’anunci d’exposició pública del padró de la taxa per la utilització privativa de la xarxa de regadiu.

Tribut
Taxa per la utilització privativa de la xarxa de regadiu

Data inici voluntària
03/03/2021

Data fi voluntària
03/05/2021

Pàg. 1-1

Terminis d’ingrés

L’exposició pública de padrons serà de vint dies naturals a comptar des de deu dies abans de l’inici del
període voluntari de pagament. Mitjançant l’exposició pública de padrons, es procedirà a notificar
col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a l’article 102.3 de la Llei general
tributària.
Durant el període d’exposició pública dels padrons, qualsevol persona podrà consultar l’expedient, llevat de
les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer directament en les dependències municipals, o
a distància, per mitjà de la seu electrònica; tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei del Parlament de
Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.
Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà interposar
recurs de reposició davant d’aquesta Corporació, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons.

Navarcles, 9 de desembre de 2020
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L’Alcalde
Josep Maria Feliu i Selga

Data 28-12-2020

Exposició pública de padrons

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El pagament dins el període voluntari es pot fer mitjançant domiciliació bancària o bé per transferència
bancària al compte que s’indiqui en el document de pagament corresponent. Transcorregut el període
voluntari els deutes seran exigits en període executiu i meritaran el recàrrec de constrenyiment i els interessos
de demora que pertoquin i, en el seu cas, les costes que es produeixin.
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Mitjans i llocs de pagament
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