Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues

Edicte d’aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2019
El Ple de l’Ajuntament d’Arbeca, reunit en sessió ordinària de data 5 de novembre de
2018, va adoptar l’acord d’aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2019, que
literalment disposa el següent:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal dels tributs d’acreditament anual per a l’exercici 2019,
essent el període voluntari de pagament el següent:

TRIBUT

PERÍODE VOLUNTARI

Taxa pel subministrament d’aigua 2n.Sem.2018
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa
Taxa per la regulació del trànsit de bestiar per les
vies públiques del municipi
Taxa de clavegueram
Taxa pel subministrament d’aigua 1r.Sem.2019
Taxa per a la recollida d’escombraries

01/03/19 a 02/05/19

DATA
CÀRREC
REBUTS
DOMICILIATS
02/04/2019

03/06/19 a 05/08/19

05/07/2019

03/06/19 a 05/08/19

05/07/2019

03/06/19 a 05/08/19

05/07/2019

03/06/19 a 05/08/19
02/09/19 a 04/11/19
30/10/19 a 31/12/19

05/07/2019
04/10/2019
30/11/2019

Segon.- El pagament dins el període voluntari es pot fer mitjançant domiciliació bancària
o bé es realitzarà en efectiu a l’oficina bancària que s’indiqui presentant 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.
Tercer.- El calendari fiscal dels tributs amb gestió i recaptació delegada a l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, aquest òrgan
fixarà els períodes de recaptació en voluntària dels rebuts.
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP de Lleida i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament,
tot advertint que cadascun dels períodes de cobrament anteriors, i juntament amb els
edictes d’aprovació i exposició pública dels diferents padrons la gestió dels quals sigui
competència municipal, es publicaran els corresponents anuncis de cobrança d’acord
amb l’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de Recaptació.
Cinquè.- L’Ajuntament podrà modificar els terminis de pagament d’aquest calendari fiscal
mitjançant decret d’Alcaldia.

Arbeca, 11 de desembre de 2018
L’Alcalde, Joan M. Simó Falcó
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