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Aprovació de padrons fiscals i període de cobrament
en voluntària

Aprovació dels padrons
Per Decret de l’Alcaldia, de data 30 de gener de 2009, s’han
aprovat els següents padrons fiscals corresponents a l’exercici de
l’any 2009.
a) Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 2009
b) Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, exercici 2009
Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial

de la Província, i estan a disposició dels interessats en la
Secretaria d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article
14.2.c)del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, es
notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquests padrons.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, pel període d’un mes a comptar des de l’endemà de la
finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des
de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori
,en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà des del 16 de
març al 16 de maig de 2009.
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.
En aquest sentit se 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
d’apremi 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 d’apremi ordinari, que serà del 20% de
l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme:
1. En efectiu, a les dependències municipals, situades a l’Av.
Catalunya, 2, 2a planta, en hores d’oficina (de dilluns a divendres
de les 10 hores a les 14.00 hores) mitjançant document cobratori
que serà tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents o
podrà ser recollit en les dependències municipals situades al
carrer citat amb anterioritat, fent exprés advertiment que la no
recepció per correu del document o la seva recepció fora del
període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del
període fixat anteriorment.
2. A les entitats financeres col·laboradores mitjançant
domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà de
comunicar anticipadament a les dependències municipals
presentant una autorització signada del contribuent.
Rosselló, 30 de gener de 2009
L’alcalde, Jaume Fernández i González
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