
  

Expedient: 2022/74/05.03.02  -Taxes i preus públics

EDICTE

Per acord del ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2022,  es va 
aprovar el calendari fiscal de la recaptació en voluntària dels impostos i taxes de notificació 
col·lectiva i cobrament periòdic de l’Ajuntament d’Alcoletge corresponent a l’exercici 
2022,  establint-se la següent periodificació: 

Del dia 1 d’abril de 2022 al dia 1 de juny de 2022 ( ambdós inclosos ) : 
 Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles ( Guals ). Exercici 2022.

Del dia 1 de juliol de 2022 al dia 1 de setembre de 2022 ( ambdós inclosos ) :
 Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal. Exercici 2021.

Període de pagament dels rebuts

1. Transcorregut el període de pagament voluntari indicat, s’iniciarà el període executiu, que 
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà  del 5 per 100 fins que no hagi 
estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec 
de constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre 
que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment. 

2. Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec de 
constrenyiment ordinari, que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els 
interessos de demora. 

Formes de pagament

El pagament es podrà dur a terme:

1. En efectiu, a les dependències municipals, situades al carrer Sitjar núm. 2 d’Alcoletge, en 
hores d'oficina.

2. A les entitats financeres col·laboradores mitjançant document cobratori que serà tramès per 
correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit en les dependències 
municipals situades al carrer citat amb anterioritat, fent exprés advertiment que la no 
recepció per correu del document o la seva recepció fora del període voluntari no eximeix 
del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

3. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà de comunicar 
anticipadament  a les dependències municipals.

Alcoletge, a data de signatura electrònica. 
L'alcalde, 
Josep Ma. Gras Charles

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a06a192b95a54e21822af7c50b47854f001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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