Atès que al llarg de l’exercici 2022 cal procedir a efectuar la cobrança dels impostos i
taxes municipals i amb la finalitat de donar a conèixer a tots els contribuents els
períodes de recaptació en voluntària corresponents a l'any 2022 (que no pot ser
inferior a 2 mesos), d’aquells tributs la gestió dels quals no es troba delegada a
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de
Lleida, el Ple de l’Ajuntament de Torrefarrera, en sessió ordinària de 20 de desembre
de 2021 ha aprovar el calendari de cobrança dels tributs 2022 que s’efectua a través
dels corresponents padrons:
Tribut

Període de cobrament en voluntària

Taxa subministrament aigua 4t trimestre 2021

1 de febrer a 1 d’abril de 2022

Taxa de guals

1 de març a 1 de maig de 2022

Taxa subministrament aigua 1r trimestre 2022

1 de maig a 1 de juliol de 2022

Taxa subministrament aigua 2n trimestre 2022

1 d’agost a 1 d’octubre de 2022

Taxa subministrament aigua 3r trimestre 2022

30 d’octubre a 30 de desembre de 2022

Establir com a lloc de pagament dels rebuts no domiciliats les entitats col.laboradores
següents: Oficines: Caixabank.
L'avís de pagament no és preceptivament obligatori, i per tant si no es rep no
s'interromprà el termini voluntari de pagament.
Transcorreguts els terminis d’ingrés en període voluntari, s’iniciarà la via executiva i la
quantitat a pagar serà la quota del període voluntari incrementada amb els recàrrecs
del període executiu que determina l’article 28 de la Llei General Tributaria; recàrrec
executiu del 5%, si el pagament es realitza abans de la notificació la providència de
constrenyiment; recàrrec de constrenyiment reduït del 10%, si el pagament es realitza
en el període establert a l’article 62 de la dita Llei i recàrrec de constrenyiment ordinari,
d’un 20% del deute pendent quan el pagament es faci un cop notificada la providència
de constrenyiment; També es procedirà executivament contra el patrimoni dels deutors
o les garanties existents en el cas que no es produeixi l'ingrés en els terminis de
l’article 62 de la Llei General Tributaria
Torrefarrera, 21 de desembre de 2021
L’Alcalde
Jordi Latorre i Sotus
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