INFORMACIÓ

CALENDARI DEL

RECORDATORI:
Recordi que el pagament dels tributs
de

caràcter

encara

periòdic

que

no

és

s’hagi

obligatori,
rebut

CONTRIBUENT

la

2018

comunicació individualitzada.
Si no efectua el pagament de l’import
dels
ORDRE DE DOMICILIACIÓ

OBJECTE TRIBUTARI
DOMICILIACIÓ

(si ja ho teniu domiciliat no cal que ho torneu a complimentar)

CONCEPTE

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

IVTM

CLAVEGUERAM

ESCOMBRARIES

GUALS I ALTRES TRIBUTS

TITULAR REBUT: ________________________________________________________

Signatura

Amb càrrec al compte i fins a nous avís, AUTORITZO el pagaments dels tributs esmentats.

TRIBUTÀRIA

tributs

dins

els

períodes

establerts, el rebut serà exigit en via
executiva

amb

els

corresponents

recàrrecs.
Per qualsevol consulta pot adreçar-se
al telèfon 973160008 i l’informarem.

AJUNTAMENT D’ARBECA
Plaça Generalitat, 3
25140 ARBECA
TEL: 973160008

Ajuntament d’Arbeca

Fax: 973160459
E.mail:
ajuntament@arbeca.ddl.net
Su organización
El lema de su organización.

Plaça Generalitat, 3

25140 ARBECA (Lleida)
tel: 973160008

Senyor/a,
Amb l’objectiu de facilitar-li el compliment de les seves obligacions tributàries, li adjuntem un
calendari del contribuent on hi consten els períodes de pagament dels tributs de caràcter periòdic.
Tanmateix li recomanem, per a la seva comoditat, que domiciliï el pagament de tributs a la seva
entitat bancària habitual, és per això, que els adjuntem un document de domiciliació que podrà
retornar a l’Ajuntament per correu electrònic o personalment.
Amb la seguretat que la informació facilitada li serà d’utilitat, el/la saludem atentament.
Arbeca, desembre 2017

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2018
PERÍODE VOLUNTARI

DATA CÀRREC REBUTS
DOMICILIATS

Taxa pel subministrament d’aigua 2n Sem 2017

01-03-18 a 02-05-18

03-04-2018

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

03-04-18 a 04-06-18

04-05-2018

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.

04-06-18 a 06-08-18

06-07-2018

Taxa per a l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa

04-06-18 a 06-08-18

06-07-2018

Taxa per la regulació del trànsit de bestiar per les vies públiques del
municipi

04-06-18 a 06-08-18

06-07-2018

Taxa de clavegueram

04-06-18 a 06-08-18

06-07-2018

Taxa pel subministrament d’aigua 1er sem. 2018

03-09-18 a 05-11-18

05-10-2018

Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de
via pública (guals)

29-10-18 a 31-12-18

30-11-2018

29-10-18 a 31-12-18

30-11-2018

TRIBUT

Taxa per a la recollida d’escombraries

Aquest Ajuntament té delegada la recaptació de l’Import sobre Béns Immobles i l’IAE a l’Organisme
Autònom de Recaptació de la Diputació de Lleida. Aquest publica anualment el seu calendari de cobrança el qual s’ajusta aproximadament a les següents dates:
IBI Urbana i BICES

•

Període voluntari de pagament no domiciliats: des de principis de maig a principis de juliol.

•

Rebuts domiciliats: tres terminis, principis de juny, d’agost i finals d’octubre.

IBI Rústica i IAE

•

Període voluntari de pagament no domiciliats: des de finals de setembre a finals de novembre.

•

Rebuts domiciliats: finals d’octubre.

