CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2019
Se informa que el calendario de pago en voluntaria de los tributos gestionados por padrón
para el ejercicio 2019 será el siguiente:
A) PRIMER PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 5 DE JUNIO.
– Tasas urbanas (gestión de residuos y vados)
– Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica.
B) SEGUNDO PERIODO: DEL 15 DE JULIO AL 7 DE OCTUBRE.
– Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Urbana, Rústica y Características Especiales.
– Impuesto sobre Actividades Económicas.
Dentro de los citados periodos de pago en voluntaria, podrá efectuarse el pago todos los días
hábiles en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras (CAJA RURAL SAN JOSE
DE BURRIANA, CAIXABANC-LA CAIXA, BBVA Y BANCO DE SABADELL), previa
presentación en las mismas del documento de pago expedido por el Ayuntamiento de Burriana, el
cual será remitido al domicilio del obligado (sin que tal envío suponga notificación de la
liquidación) o podrá ser recogido en el SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN ubicado en
la planta baja del Ayuntamiento.
Para los recibos domiciliados se efectuarán dentro del período indicado dos cargos del 50 %
de la cuota en las siguientes fechas, aplicándose en el segundo una bonificación del 1 % por
domiciliación:
A) PRIMER PERIODO:

- Primer cargo
- Segundo cargo

B) SEGUNDO PERIODO: - Primer cargo
- Segundo cargo

22 marzo
23 mayo
23 julio
23 septiembre

Transcurridos los plazos en periodo voluntario indicados sin haber hecho efectivo el pago, se
iniciará el procedimiento de apremio, incrementándose la deuda con el recargo, intereses de
demora, costas y gastos que se originen.
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CONCEJALIA DE HACIENDA

REGIDORIA D'HISENDA
CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2019
S'informa que el calendari de pagament en voluntària dels tributs gestionats per padró per a
l'exercici 2019 serà el següent:
A) PRIMER PERÍODE: DEL 15 DE MARÇ AL 5 DE JUNY
- Taxes urbanes (gestió de residus i guals)
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
B) SEGON PERÍODE: DEL 15 DE JULIOL AL 7 D’OCTUBRE
- Impost sobre béns immobles: Urbana, Rústica i característiques especials
- Impost sobre activitats econòmiques
Dins dels esmentats períodes de pagament en voluntària, pot efectuar-se el pagament tots
els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores (CAIXA RURAL SANT
JOSEP DE BORRIANA, CAIXABANC-LA CAIXA, BBVA i BANC DE SABADELL), amb
la presentació prèvia del document de pagament expedit per l’Ajuntament de Borriana, el qual es
remet al domicili de l’obligat (sense que este enviament supose notificació de la liquidació) o pot
recollir-se al SERVEI MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ, ubicat a la planta baixa de l’Ajuntament
d’esta localitat.

A) PRIMER PERÍODE:

- Primer càrrec:
- Segon càrrec:

22 març
23 maig

B) SEGON PERÍODE:

- Primer càrrec:
- Segon càrrec:

23 juliol
23 setembre

Transcorreguts els terminis en període voluntari indicats sense haver fet efectiu el pagament,
s’ha d'iniciar el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos
de demora, costes i despeses que s’originen.
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Per als rebuts domiciliats s’han d'efectuar dins del període indicat dos càrrecs del 50% de
la quota en les dates següents, amb l'aplicació en el segon d'una bonificació de l’1% per
domiciliació:

