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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DES CASTELL

3000

Modificació calendari fiscal 2020

Per Decret d'Alcaldia de data 20 de març de 2020, s'ha adoptat el següent acord:
Primer.- Modificar el Calendari Fiscal de cobrament dels tributs municipals de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l'exercici
2020 aprovat per Junta de Govern Local de data 21/02/2020 i publicat al BOIB núm. 29 de 07/03/2020, ampliant els terminis de pagament
voluntaris de la següent manera:

Concepte

Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost sobre Béns Immobles Urbana, Rústica i de
Característiques Especials
Taxa per Entrada de vehicles
IAE i Cementiri

Període voluntari
inicial

Nou període

16 de març

16 de març a 30 de

a 15 de maig

desembre

15 de juny a 15 de
setembre

15 de juny a 30 de desembre

15 d'octubre a 15 de

15 d'octubre a 30 de

desembre

desembre

Data inicial rebuts

Nova data de rebuts

domiciliats

domiciliats

2 de abril

2 de juny

3 d'agost

3 de setembre

2 de novembre

2 de desembre

Segon.- Modificar el punt segon on s'estableix la modalitat de pagament en el sentit que on diu:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/43/1056804

«C) Els llocs, dies i hores d'ingrés:
• En les oficines de les entitats bancàries col·laboradores amb la recaptació, els dies que siguin laborables per a aquestes i durant
l'horari que aquestes estableixin.
• A través de banca electrònica o en la xarxa de caixers de les entitats col·laboradores, qualsevol dia i hora.
• En l'Oficina de recaptació existent a l'Ajuntament, durant els dies en què la mateixa roman oberta.»
Ha de dir:
C) Els llocs, dies i hores d'ingrés tenint en compte allò que disposa el RD 463/2020 d'estat d'alarma, que permet al seu article 7 f) el
desplaçament a entitats financeres i d'assegurances:
• En les oficines de les entitats bancàries col·laboradores amb la recaptació, els dies que siguin laborables per a aquestes i durant
l'horari que aquestes estableixin.
• A través de banca electrònica o en la xarxa de caixers de les entitats col·laboradores, qualsevol dia i hora.
• En l'Oficina de recaptació existent a l'Ajuntament, durant els dies en què la mateixa roman oberta.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la pàgina web municipal i en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, tot advertint que cadascun dels períodes de cobrament anteriors, i juntament amb els edictes d'aprovació i exposició pública
dels diferents padrons, es publicaran els corresponents anuncis de cobrança d'acord amb l'article 24 del RGR .
Quart.- L'Ajuntament podrà modificar els terminis de pagament d'aquest calendari fiscal mitjançant decret d'alcaldia.
Cinquè.- Informar que contra els actes d'aprovació dels padrons fiscals o matrícules i les liquidacions tributàries que els mateixos contenen,
els interessats podran interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'Alcaldia en el termini d'un mes,
comptat des de l'endemà al de finalització del període d'exposició pública d'aquests, tot això, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Sisè.- Donar compte de la modificació i aprovació d'aquest calendari fiscal al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri.

Es Castell, 23 de març de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/43/1056804

La Batllessa
Juana Escandell Salom
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