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Ajuntament de Rafelbunyol
Edicte de l’Ajuntament de Rafelbunyol sobre aprovació del
padró fiscal de l’IBI urbana 2018 i dates de pagament.
EDICTE
Per l’alcaldia s’ha dictat la següent Resolució 150/2018 de data 1 de
març del 2018:
Donat compte pels servicis de recaptació del Padró Fiscal 2018 relatiu als tributs següents:
• Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana
En l’exercici de les atribucions que em confereix l’article 21.1.f de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local,
esta Alcaldia RESOL:
PRIMER:
Procedir a l'aprovació del Padró Fiscal 2018 relatiu als tributs següents:
• Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
SEGON:
Establir el següent calendari de cobrament en voluntària dels rebuts
corresponents al dit tribut:
Primer termini: 20 de març a 22 de maig 2018 ambdós inclosos.
Segon termini: 29 de maig a 31 de juliol 2018 ambdós inclosos.
TERCER:
En els casos en què no s'haguera ordenat prèviament la domiciliació
bancària, el pagament del deute tributari haurà de realitzar-se en les
oficines de les entitats col·laboradores d'este Ajuntament: Cajamar,
La Caixa i Bankia en la forma i horaris per estes establits, per mitjà
de presentació en les mateixes dels rebuts de pagament que els contribuents hauran de sol·licitar a este efecte en el servici de recaptació
municipal en el seu horari habitual.
No obstant això, i durant el període de pagament voluntari,
l'Ajuntament podrà remetre els rebuts cobradors per mitjà d'enviament
massiu ordinari, advertint-se que la falta de recepció d'estos per part
del contribuent no implica absència de notificació de la corresponent
liquidació.
Les dates previstes del càrrec bancari per als rebuts domiciliats són
les següents :
Primer termini: 5 a 10 abril 2018.
Segon termini: 5 a 10 juliol 2018.
QUART:
Transcorregut el període de cobrament voluntari sense haver-se fet
efectiu el pagament, el deute tributari serà exigit pel procediment de
constrenyiment, meritant els recàrrecs del període executiu, interessos de demora i, si és el cas, costes de procediment d'acord amb el
que establix els arts 26, 28, 62 i 161 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre General Tributària.
QUINT:
El dit padró quedarà exposat al públic interessat per un termini de
15 dies hàbils en les oficines d'este Ajuntament, comptats des del
següent al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de València.
SEXT:
Contra el present acte administratiu podrà interposar-se recurs de
reposició, regulat en art. 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de finalització del referit període d'exposició
pública
SÈPTIM:
Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
Província i en la pàgina Web de l'Ajuntament ( www.rafelbunyol.es)
per a general coneixement, advertint-se que el corresponent edicte
s'entén com a notificació col·lectiva de les liquidacions incloses en
el padró anteriorment citat tal com establix l'art. 102.3 de la Llei
General Tributària.
Rafelbunyol, 1 de març de 2018.—L’alcalde, Francisco Alberto
López López.
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