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AJUNTAMENT D’ALFARRÀS
Anunci d’aprovació del calendari fiscal per a l’any 2021. Exp. 439/2020
L’Ajuntament d’Alfarràs en sessió Plenària, de data 9 de febrer de 2021, va aprovar per a l’any 2021 el
calendari de pagament de tributs, en període voluntari, corresponents a deutes de venciment periòdic i
notificació col·lectiva, que tot seguit es detalla:
Calendari fiscal per a l’exercici 2021 (tributs delegats a l’OAGRTL i altres)
Període voluntari de pagament
TRIBUT

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (1)
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (2)
Impost sobre béns immobles de característiques
especials (3)
Impost d’activitats econòmiques (4)
Impost de vehicles de tracció mecànica (5)
Taxa d’escombraries – 1r període voluntari
Taxa d’escombraries – 2n període voluntari
Taxa d’escombraries – 3r període voluntari
Taxa de cementiri (conservació)
Taxa de clavegueram
Taxa de guals
Cànon d’arrendament d’horts municipals
Taxa d’ocupació de via pública amb taules/cadires – 1r
període voluntari (50%)
Taxa d’ocupació de via pública amb taules/cadires –
2n període voluntari (50%)

INICI

FINALITZACIÓ

COBRANÇA EX OAGRTL

2a cobrança
3a cobrança
2a cobrança
3a cobrança
1a cobrança
02-03-2021
02-07-2021
04-10-2021
03-05-2021
02-06-2021
15-02--2021
02-08-2021

03-05-2021
01-09-2021
03-12-2021
02-07-2021
02-08-2021
14-04-2021
01-10-2021

03-04-2021

02-06-2021

01-09--2021

01-11-2021

El pagament es durà a terme mitjançant domiciliació bancària en els comptes oberts en les entitats de crèdit,
a aquest efecte, rebent de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant del pagament.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb l’establert amb l’article 28
de la Llei 58/2003, general tributària. Se satisfarà el recàrrec de constrenyiment del 5% fins que no hagi
estat notificada la providència de constrenyiment. Després d’aquesta data, s’exigirà el recàrrec del 10% de
l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins els terminis establerts en la
providència de constrenyiment. Transcorreguts aquests terminis serà exigible el recàrrec ordinari del 20% de
l’import del deute més els interessos de demora.
Es fa públic als efectes oportuns.
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