Terminis de pagament

Taxa mercat setmanal (no domiciliats)
Taxa mercat setmanal (domiciliats)

Del 25 de gener al 2 d’abril de 2021
Primera Fracció: 5 de febrer de 2021
Segona Fracció: 5 de juliol de 2021

Data 4-12-2020

Del 5 de març al 5 de maig de 2021
3 de maig de 2021

Taxa mercat municipal (no domiciliats)
Taxa mercat municipal (domiciliats)

Del 5 d’abril al 7 de juny de 2021
7 de juny de 2021

Impost sobre Béns Immobles Urbans (no
domiciliats)

Del 3 de maig al 20 de juliol de 2021

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (no domiciliats)
Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (domiciliats)

CVE 2020036081

Concepte

Pàg. 1-3

“Primer.- Aprovar el Calendari Fiscal i període de pagament en voluntària dels tributs i
altres ingressos de naturalesa pública de notificació col·lectiva i periòdica,
corresponents a l’exercici 2021, que seguidament es detallen:

Impost sobre Béns Immobles Urbans
(domiciliats amb import de la quota igual o 5 de juliol de 2021
inferior a 60,00 € )
Impost sobre Béns Immobles Urbans
(domiciliats amb import de la quota
superior a 60,00 €)

Primera Fracció: 5 de maig de 2021
Segona Fracció: 5 de juliol de 2021
Tercera Fracció: 6 de setembre de 2021
Quarta Fracció: 5 de novembre de 2021
Del 3 de maig al 20 de juliol de 2021
5 de juliol de 2021

B

Impost sobre Béns Immobles Rústics (no
domiciliats)
Impost sobre Béns Immobles Rústics
(domiciliats)>

https://bop.diba.cat

El/La tinent/a d’alcalde de Recursos Humans, Organització i Sistemes d’Informació de
l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant Resolució, del
dia 2 de desembre de 2020, en ús de les assignacions temporals de funcions
conferides, mitjançant Decret d’Alcaldia número 2020/4703, de data 14 d’octubre de
2020, de delegació de competències genèriques, en matèria de Serveis Generals, ha
disposat el següent:

A

EDICTE

1

Del 3 de maig al 20 de juliol de 2021
5 de juliol de 2021

Taxa conservació cementiri (no
domiciliats)
Taxa conservació cementiri (domiciliats)

Del 15 de setembre al 15 de desembre
de 2021
15 de setembre de 2021

Impost sobre Activitats Econòmiques (no
domiciliats)
Impost sobre Activitats Econòmiques
(domiciliats)

Del 16 de setembre al 16 de novembre
de 2021

https://bop.diba.cat

Del 14 de setembre al 22 de novembre
de 2021
5 de novembre de 2021
Del 14 de setembre al 22 de novembre
de 2021

Pàg. 2-3

Taxa d’entrada de Vehicles (no
domiciliats)
Taxa d’entrada de vehicles (domiciliats)
Taxa de Gestió de Residus Comercials
(no domiciliats)
Taxa de Gestió de Residus Comercials
(domiciliats)
Taxa per ocupació del domini públic
(quioscos/caixers) (no domiciliats)
Taxa per ocupació del domini públic
(quioscos/caixers) (domiciliats)

A

Del 3 de maig al 20 de juliol de 2021
5 de juliol de 2021

5 de novembre de 2021

CVE 2020036081

Del 14 de setembre al 22 de novembre
de 2021

Data 4-12-2020

5 de novembre de 2021

2 de novembre de 2021

Segon.- Publicar l’anunci d’aprovació del Calendari Fiscal al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de que aquest pugui complir
la funció de l’anunci de cobrament a que es refereix l’article 24 del Reial decret
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglamento General de Recaudación.
Tercer.- Indicar, com a lloc de pagament, amb el corresponent ABONARÉ, les Entitats
col·laboradores següents:

B

SERVICAIXA
BANCO SABADELL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
BANKIA
BANCO SANTANDER

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Impost sobre Béns Immobles de
Característiques Especials (no domiciliats)
Impost sobre Béns Immobles de
Característiques Especials (domiciliats)
Tribut Metropolità (no domiciliats)
Tribut Metropolità (domiciliats)
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Setè.- Notificar el present acord a a les entitats financeres col·laboradores, a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i a Gestió Integral
Cementiris Nomber S.L. ”

Viladecans, a 2 de desembre de 2020..

La tinenta d’alcalde de Recursos Humans, Organització i Sistemes d’Informació de
l’Àrea de Serveis Generals

Pàg. 3-3
CVE 2020036081

Sisè.- Establir que transcorreguts els terminis d’ingrés en període voluntari, li seguirà
la via executiva i la quantitat a pagar serà la quota del període voluntari incrementada
amb els recàrrecs del període executiu de l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària. El recàrrec executiu serà del 5%, si el pagament de la
totalitat del deute no ingressat es realitza abans de la notificació de la providència de
constrenyiment; recàrrec de constrenyiment reduït del 10%, si el pagament de la
totalitat del deute no ingressat i el propi recàrrec es realitza en el període establert a
l’apartat 5è de l’article 62 de l’esmentada Llei; i recàrrec de constrenyiment ordinari,
d’un 20% del deute pendent quan no concorrin les circumstàncies anteriors.

Data 4-12-2020

Cinquè.- Indicar, a efectes de recordatori, que pels tributs que no estigui delegada en
la Diputació de Barcelona la gestió i recaptació en via voluntària dels tributs, i en
aquells en que l’Ordenança Fiscal corresponent no estableixi res en contra; el termini
per a peticionar el pagament mitjançant domiciliació bancària s’haurà d’ajustar a
l’article 25.2 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament
General de Recaptació, que disposa que la petició i comunicació de dades s’haurà de
cursar davant l’òrgan de recaptació amb una antel·lació, almenys, de dos mesos
abans del començament del període de cobrament. En altre cas, la comunicació
produirà efectes a partir del període següent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SERVICAIXA
BANCO SABADELL

https://bop.diba.cat

A

Quart.- Indicar, com a lloc de pagament, amb el corresponent ABONARÉ, per la taxa
de Conservació del Cementiri Municipal, el qual l’Ajuntament de Viladecans ha delegat
la seva gestió a la Societat Gestió Integral de Cementiri NOMBER, SL, les
instal·lacions del Cementiri Municipal (PG Cementiri s/n) i les entitats col·laboradores
d’aquest ens, a data d’avui són:

B

Joana Sánchez Morillo
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