EDICTE
L’Alcaldia – Presidència en data 2 de desembre de 2014 va acordar, entre d’altres, el
següent acord:
Aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva per
l’exercici 2015 del municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb els següents terminis
de cobrament en voluntària:
Tribut
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Termini de cobrament
Abril i Maig

Taxa per conservació cementiri

Setembre i Octubre

Taxa aigua potable, clavegueram i escombraries
• 1r trimestre
• 2n trimestre
• 3r trimestre
• 4t trimestre
Taxa per ocupació via pública (gual)

Maig i juny
Agost i setembre
Novembre i desembre
Febrer i març any següent
Novembre i Desembre

LLOC DE PAGAMENT:
- Oficina de Recaptació Municipal (Plaça Don Manuel, 12) de dilluns a divendres de
9.00 h a 14.00 h i dimecres de 17.00 h a 20.00 h.
- Mitjançant transferència bancària a l’Entitat “La Caixa de Pensions de Barcelona”,
sucursal de Sant Julià del Llor i Bonmatí, al núm. de compte
2100.4269.55.2200001042, indicant expressament el nom del titular del rebut i
concepte tributari.
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment executiu de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del
període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.
En compliment de l’article 102.3 de la Llei 58/2003, General Tributària, i 24 del
Reglament General de Recaptació aprovat pel RD 939/2005, el present acord es
publicarà per advertir que les liquidacions pels tributs esmentats es notifiquen
col·lectivament, entenent-se realitzades les notificacions el dia en que finalitzi
l’exposició al públic del padró corresponent a cada tribut, que es realitzarà durant els
vint dies anteriors a l’inici del termini de cobrament del respectiu tribut.
Sant Julià del Llor i Bonmatí, 2 de desembre de 2014
L’Alcalde

Marc Garcia i Nadal

