Per Decret d’Alcaldia núm. 2021-0089 de data 5 de febrer de 2021 s’ha aprovat el calendari
fiscal de l'Ajuntament d’Alcarràs corresponent a l'exercici 2021, a l'efecte de que aquest se
sotmeti a tràmit d'informació pública, per mitjà del present anunci, s'exposen al públic en el
taulell municipal d'edictes, així com, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d'aquest Ajuntament [http://alcarras.eadministracio.cat].
De conformitat amb l’establert en l'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, i en l’article 24 del Reglament General de Recaptació aprovat pel Reial decret
939/2005, de 29 de juliol, es posa en coneixement dels contribuents el calendari fiscal per al
cobrament en període voluntari dels tributs de caràcter periòdic corresponent a l'exercici 2021,
en els termes següents:

Tributs amb gestió
directa de
l’Ajuntament
Preu públic Aigua
masos
Taxa Gual
Taxa Escombraries

CALENDARI FISCAL 2021
Data prevista cobrament
Període voluntari de cobrament
domiciliat
11 de febrer de 2021

Del 11 de febrer de 2021 al 12 d’abril de 2021

4 de març de 2021
Primer termini: 20 de maig
de 2021
Segon termini: 23 de
setembre de 2021

Del 4 de març de 2021 al 4 de maig de 2021
Primer termini: 20 de maig de 2021 al 20 de
juliol de 2021
Segon termini: 23 de setembre de 2021 al 23
de novembre de 2021

Transcorregut el termini d'ingrés voluntari sense que s'hagi satisfet el deute s'iniciarà el període
executiu, d'acord amb el tenor dels articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, la qual cosa determinarà l'exigència dels interessos de demora, així com els
recàrrecs que corresponguin i, si escau, de les costes del procediment de constrenyiment.
L’Alcalde,
Jordi Janés Girós
Alcarràs, a la data de la signatura electrònica
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