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AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT: GESTIÓ TRIBUTÀRIA
ANUNCI de cobrança i d’exposició pública de padrons
Mitjançant aquest edicte, es publica l’anunci de cobrança previst a l’article 24 de
Reglament General de Recaptació i l’anunci d’exposició pública dels padrons de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en els termes següents:
A) ANUNCI DE COBRANÇA
1. Terminis d’ingrés
El regidor delegat d’Economia va aprovar per Decret el calendari fiscal per a l’exercici
2013, que inclou els padrons següents:
Padró
TAXA ACTIVITATS SALA ESPORTIVA DEL PAVELLO, JULIOL
TAXA ACTIVITATS SALA ESPORTIVA DEL PAVELLO, AGOST

Inici voluntària
01/08/13
01/09/13

Fi voluntària
05/10/13
05/11/13

2. Mitjans i llocs de pagament
Es pot efectuar el pagament, mitjançant metàl·lic, càrrec en compte o targeta
bancària, a qualsevol de les entitats col·laboradores, amb el document cobratori que
pot facilitar qualsevol oficina de la Caixa o l’Oficina d’Atenció Ciutadana. També
es pot efectuar el pagament als caixers automàtics amb lector de codi de barres
d’aquestes entitats.
Entitats col·laboradores: CaixaBank (La Caixa), Catalunya Caixa, Unnim, Bankia,
Banc Sabadell, BBVA, Santander, i Caixa Penedès-Bmn.
Per Internet, mitjançant targeta bancària o banca electrònica, si es disposa del
document
cobratori
o
firma
electrònica,
a
l’adreça
https://seuelectronica.vilassardedalt.cat.
Mitjançant targeta bancària, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, plaça de la Vila núm.2.
Per a la realització de tràmits cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, plaça de la Vila núm.2.
Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari,
sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els
interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es
satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, de 10 per
cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i
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dintre dels terminis de l’article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent més els interessos
de demora transcorregut el dit termini. En qualsevol cas sempre s’exigiran les
costes del procediment de constrenyiment.

B) EXPOSICIÓ PÚBLICA DE PADRONS.
L’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals a comptar des de l’inici
del període voluntari de pagament. Mitjançant l’exposició pública de padrons, es
procedirà a notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara
del previst a l’article 102.3 de la Llei General Tributària.
Durant el període d’exposició pública de padrons, qualsevol persona podrà
consultar l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es
podrà fer directament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament;tot allò de
conformitat amb el que preveu la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.
Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’AlcaldePresident, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de finalització del període d’exposició pública dels corresponents
padrons.
Vilassar de Dalt, 19 de juliol de 2013
El cap de gestió tributària,

Albert Alvira Andrés
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