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AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CÉRVOLES
Calendari Fiscal 2022
EDICTE
Per Decret d´Alcaldia número 02/2022, de data 10 de gener de 2022, s’ha aprovat el calendari fiscal de la
recaptació en voluntària dels impostos, taxes i preus públics de cobrament periòdic per a l’exercici 2022,
establint-se el següent:
● Taxa per subministrament d’aigua, 1r., 2n., 3r. i 4t. trimestre 2022
(1r. trimestre de l’1 d’abril al 1 de juny de 2022; 2n. trimestre de d’1 de juliol al 1 de setembre de 2022; 3r.
trimestre de l’1 d’octubre al 1 de desembre de 2022; 4t. trimestre de l’1 de gener al 1 de març de 2023)
● Taxa pel manteniment de les Clavegueres 2022
(del 20 de setembre al 20 de novembre de 2022)
● Taxa per recollida d’Escombraries 2022
(1r semestre del 03 de maig al 03 de juliol de 2022)
(2n semestre del 20 de setembre al 20 de novembre de 2022)
El pagament es realitzarà en efectiu a les dependències de l’Ajuntament o bé per domiciliació bancària en el
número de compte designat per l’Ajuntament.
Transcorregut el període de voluntària s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec
de constrenyiment i dels interessos de demora en el termes que preveu l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària. En aquest sentit es satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins
que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment.
Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l’import del
deute no ingressat, 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 per 100 de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
La Pobla de Cérvoles, 10 de gener de 2022
L’alcalde, Jaume Estradé Vall
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