Número 231
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Número de registre 9403

AJUNTAMENT D’ALFARRÀS
Edicte d’exposició pública del calendari i cobrament en voluntària de l’exercici 2022
La Junta de Govern Local en sessió ordinària, de 22 de novembre de 2021, va aprovar el calendari fiscal
dels tributs de l’Ajuntament d’Alfarràs de meritació anual per a l’exercici 2022, essent el seu període de
pagament voluntari el següent:
Calendari fiscal per a l’exercici 2022 (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
02-03-2022
02-07-2022
02-10-2022
02-05-2022
02-06-2022
02-02--2022
01-08-2022

01-05-2022
01-09-2022
01-12-2022
01-07-2022
01-08-2022
01-04-2022
01-10-2022

01-04-2022

02-06-2022

01-09--2022

01-11-2022

S’acorda publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Lleida i en el Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament d’Alfarràs, 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 en els corresponents anuncis de cobrança dels diferents tributs segons l’article 24
del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
Es notifica als efectes oportuns.
Alfarràs, 23 de novembre de 2021
L’alcalde, Joan Carles García Guillamon
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