Expedient núm.: 16/2019
Edicte.
Procediment: Aprovació del Calendari fiscal per l’exercici 2019
Data d'iniciació: 9 gener 2019
EDICTE
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2019-0032 de data 14-01-2019 s’ha aprovat el
Calendari fiscal de l'Ajuntament, corresponent a l'exercici 2019, el qual es sotmet al
tràmit d’informació pública, per mitjà del present anunci, al Taulell municipal d'edictes,
així com, es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica d'aquest
Ajuntament [https://seu-e.cat/web/campdevanol].
De conformitat amb l'establert en l'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, i en l'article 24 del Reglament general de recaptació aprovat pel
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, es posa en coneixement dels contribuents el
Calendari fiscal per al cobrament en període voluntari els tributs de caràcter periòdic
corresponent a l'exercici 2019:
1a cobrança (1 febrer al 1 d’abril 2019)
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
- SERVEI DEL CEMENTIRI
- 50% SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS (ESCOMBRARIES COMERCIALS)
2a cobrança (15 d’abril al 11 juliol 2019)
- 50% IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) URBANA
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) RÚSTEGA
- SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS (ESCOMBRARIES habitatges, solars)
3a cobrança (16 setembre al 18 novembre 2019)
- 50% IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) URBANA
- SERVEI DE CONTROL SANITÀRI DE GOSSOS
- 50% SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS (ESCOMBRARIES COMERCIALS)
- IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
- TAXA D’AUTORITZACIONS D’AUTO TAXIS

Transcorregut el termini d'ingrés voluntari sense que s'hagi satisfet el deute s'iniciarà el
període executiu, d'acord amb el tenor dels articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, determinant l'exigència dels interessos de demora,
així com els recàrrecs que corresponguin i, si escau, de les costes del procediment de
constrenyiment.
Campdevànol, a la data de la signatura electrònica
L’ALCALDE
Joan Manso i Bosoms
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