AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
(L’ Urgell - Lleida)
NOTA INFORMATIVA:
CALENDARI DE COBRANÇA DELS PADRONS FISCALS PER L’ANUALITAT 2019
TERMINIS DE PAGAMENT
EN VOLUNTÀRIA
a) VEHICLES: Impost de vehicles
De l’1 de febrer de 2019
Anual
de tracció mecànica (IVTM)
a l’1 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
b) GUALS: Taxa de la reserva
De l’1 de febrer de 2019
Anual
d’entrada de vehicles
a l’1 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
Del 18 d’abril de 2019
c) RESIDUS: Taxa per la prestació del
Anual
servei de gestió de residus municipals
al 18 de juny de 2019, ambdós inclosos.
Del 18 de setembre de 2019
d) CEMENTIRI: Taxa per la
Anual
conservació del cementiri municipal
al 18 de novembre de 2019, ambdós inclosos
Del 3 d’abril de 2019
1r trimestre
al 3 de juny de 2019, ambdós inclosos.
Del 2 de juliol de 2019
2n trimestre
e) AIGUA: Taxa de
al 2 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
subministrament d’aigua potable i
Trimestral
De l’1 d’octubre de 2019
taxa de clavegueram
3r trimestre
al 2 de desembre de 2019, ambdós inclosos
Del 20 de desembre de 2019
4t trimestre
al 20 de febrer de 2020, ambdós inclosos
f) Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora en els termes que preveu l’article 28 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
g) El calendari de cobrança dels padrons fiscals per l’anualitat 2019 van ser aprovats per l’Ajuntament Ple
de Vilagrassa en sessió celebrada en data 21.12.2018.
PADRÓ

PERÍODE

CALENDARI DEL CONTENIDOR DE VOLUMINOSOS PER L’ANUALITAT 2019
DATES EN QUÈ
ESTARÀ
DISPONIBLE
UBICACIÓ

CONDICIONS D’ÚS

- Del 21 al 27 de març
- Del 24 al 30 d’octubre
- Del 20 al 26 de juny
- Del 19 al 27 de desembre
- Del 8 al 14 d’agost
Plaça del cementiri
- Només s’hi pot llençar mobles, electrodomèstics i altres andròmines velles.
- Està totalment prohibit, abocar-hi residus tòxics, ni líquids de cap mena.
- Cal ser curós a l’hora de dipositar el material, començant pel fons del contenidor
i procurant amuntegar-ho, amb cert ordre, per aprofitar l’espai al màxim.
- Si està ple, no deixeu residus fora del contenidor i espereu el proper servei de
recollida.

CALENDARI GLOBAL PER L’ANUALITAT 2019:
Per tal de facilitar-vos la gestió d’aquesta informació, al revers us facilitem un calendari munipal on es
recullen totes aquestes dades d’una manera més gràfica i visual, així com altres característiques que
poden ser del vostre interès.
Cordialment,
CPISR-1 C Jordi Serés i Aguilar

Jordi Serés i Aguilar
Alcalde
Vilagrassa, gener de 2019
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