Ajuntament d' Almenar

Per acord de la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 23 de maig de 2022, es va
aprovar el calendari de cobrança del padró fiscal corresponent a la taxa per la distribució
d’aigua potable del 1er quadrimestre de 2022, establint que la recaptació voluntària
s’efectuarà del dia 1 de juliol al 2 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
El pagament es podrà dur a terme:
1) En efectiu, a les dependències municipals, situades a la Pl. de la Vila, 10, d’11 a 14 hores.
2) A les entitats financeres col·laboradores mitjançant tríptic cobratori que serà tramès per
correu al domicili fiscal dels contribuents, fent exprés advertiment que la no recepció per
correu del document o la seva recepció fora del període voluntari no eximeix del
pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.
3) Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà de comunicar
anticipadament a les oficines municipals. Els rebuts domiciliats es carregaran als
corresponents comptes el dia 4 de juliol de 2022.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb el que
estableix a l’article 28 de la Llei general tributària. Es satisfarà el recàrrec executiu que serà
dels 5% fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada
aquesta, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment que serà del 10% de l’import del deute no
ingressat, determina sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la
providència de constrenyiment. Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20% del deute no ingressat més
els interessos de demora.
L’ALCALDESSA,
M. Teresa Malla Aige.
Almenar, 25 de maig de 2022.
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