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Per acord de la Junta de Govern de Local, en sessió celebrada el dia 15 de gener de
2019, es va aprovar el calendari fiscal de la recaptació en voluntària dels impostos, taxes
i preus públics de cobrament periòdic corresponent a l’exercici 2019, establint-se el
següent període:
A) De l’1 de març al 3 de maig de 2019, ambdós inclosos:
 Taxa per al subministrament d’aigua potable. Tercer quadrimestre 2018.
 Taxa per entrada de vehicles a través de voreres.
B) Del 20 de març al 22 de maig de 2019, ambdós inclosos:
 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 Taxa de conservació de cementiri municipal.
C) Del 18 d’abril al 25 de juny de 2019, ambdós inclosos:
 Taxa de conservació de clavegueram
 Taxa de recollida d’escombraries.
El pagament s’efectuarà en efectiu a l’oficina de “La Caixa” d’Almenar.
Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol·licitat la
domiciliació bancària dels seus rebuts rebran de la corresponent entitat, amb càrrec al
seu compte, el justificant de pagament.
Els rebuts domiciliats seran carregats als corresponents comptes en les següents dates:




1 de març: Taxa per subministrament d’aigua potable. Tercer quadrimestre 2018 i
taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres.
20 de març: Impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxa de conservació de
cementiri.
18 d’abril: Taxa de conservació de clavegueram i taxa de recollida d’escombraries.

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 a l’article 127 de la Llei general tributària. Se satisfarà el
recàrrec de constrenyiment del 10% fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Després d’aquesta data, s’exigirà el recàrrec del 20% de l’import del
deute no ingressat i els interessos de demora.
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