EDICTE PUBLICACIÓ BOP – APROBACIÓ CALENDARI FISCAL DEL
CONTRIBUENT PER A L’EXERCICI 2019.
Atenent el que es disposa en l'article 106 i següents de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, articles 57 i següents del Reial
decret legislatiu 2/2002, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals i article 41 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Vist que resulta convenient per a la gestió municipal fixar amb la suficient
antelació els terminis de cobrança que, en període voluntari, s'atorgaran als
contribuents per al pagament dels tributs, el cobrament dels quals s'exigisca
mitjançant padró.
Vist que amb l'elaboració i aprovació del Calendari fiscal s'incideix en la
distribució temporal dels ingressos públics, regulant els fluxos d'entrada, al temps
de diluir la pressió fiscal al llarg de l'exercici.
I considerant que aquesta Alcaldia és l'òrgan municipal competent, a tenor
del que es disposa en l'article 21.1.s) en relació amb l'article 21.1.f) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local RESOLC
PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal del contribuent per a l'exercici 2019
establint els següents períodes de pagament en recaptació voluntària:
PRIMER PERIODE DE PAGAMENT:
* Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI urbana). Del 15
d'abril al 08 de juliol.
Es manté la bonificació del 2% per als rebuts domiciliats. L'IBI urbana, es
fracciona en dos pagaments, tant per als rebuts domiciliats com pagaments
en finestreta, segons el següent detall:


Rebuts domiciliats:
- Primer càrrec: 18 d'abril
- Segon càrrec: 13 de juny



Pagaments en finestreta (rebuts no domiciliats): Es remetran dos
documents de pagament perquè s'efectue el mateix de la manera més
còmoda per al contribuent, dins del termini comprès entre el dia 05
d’abril i el dia 05 de juliol.

SEGON PERIODE DE PAGAMENT:
* Taxa per instal·lació de caixers automàtics amb accés des de la via pública
(CAIXERS). Del 05 de setembre al 05 de desembre.
* Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBI rústica). Del 05
de setembre al 05 de desembre.
Es manté la bonificació del 2% en els rebuts domiciliats. El càrrec es farà el
17 d'octubre.

* Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). Del 05 de setembre
al 05 de desembre.
Es manté la bonificació del 2% en els rebuts domiciliats. El càrrec es farà el
17 d'octubre.
* Impost sobre activitats econòmiques (IAE). Del 05 de setembre al 05
de desembre.
El càrrec es farà el 17 d'octubre.
* Taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres (GUALS). Del 05 de
setembre al 05 de desembre.
El càrrec es farà el 17 d'octubre.
SEGON.- Ordenar la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per
a la seua difusió i general coneixement. Durant el termini de 15 dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, podrà examinar-se l'expedient en aquest Ajuntament, perquè els
interessats puguen formular les reclamacions que estimen oportunes. De no
produir-se reclamacions es considerarà aprovat definitivament.
Publicar l’Edicte al tauló d’anuncis de l’Ajuntament així com a la pàgina web
municipal.
TERCER.- Informar els contribuents que, transcorregut el termini de
recaptació en període voluntari sense haver-se efectuat el pagament, aquest serà
exigit pel procediment de constrenyiment, amb els recàrrecs, interessos de demora
i costes que legalment procedisquen.
QUART.- Reservar a aquesta Alcaldia la facultat de modificar el present
calendari fiscal quan per motius d'índole tècnica, degudament justificats,
impedisquen la gestió dels tributs en les dates assenyalades, informant de tal
circumstància als ciutadans amb la suficient antelació.
A Alginet 18 de desembre de 2018
L’Alcalde,

José Vicente Alemany Motes

