Magnífic Ajuntament de Borriana

Per la
FA SABER:

Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament

de Borriana, es

Que per resolució amb número 818 de 5 de març de 2020 es va resoldre
l'aprovació dels Padrons Fiscals referits als tributs que a continuació es
detallen:
-Taxes Urbanes (gestió de residus i Guals) 2020
-Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2.020
Efectuada la publicació a efectes de notificació de les liquidacions
incloses en els esmentats padrons en el BOP n.º 29 de 7 de març de 2020, en
la mateixa es publicava el calendari i la forma de cobrament. Com a
conseqüència de la crisi del COVID-19, per resolució de l'Alcaldía-Presidència
n.º 963/2020 de data 17 de març es va resoldre deixar sense efecte el període
de cobrament fixat.
Sent que per resolució n.º 1334/2020 de l'Alcaldia-Presidència de data 7
de maig s'ha aprovat el nou termini i la forma en què es procedirà al cobrament
dels rebuts corresponents als Padrons de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica i Taxes Urbanes de l'exercici 2020 aprovats per resolució de
l'Ajuntament de data 5 de març, incloent les dates fixades per al càrrec dels
rebuts domiciliats, en els següents termes:
a) EN PERÍODE VOLUNTARI: Del 25 de maig de 2.020 al 5 d'agost de
2.020, ambdós inclosos, tots els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les
entitats col·laboradores CAIXA RURAL SANT JOSEP DE BORRIANA,
Caixabanc-LA CAIXA, BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA "BBVA" i BANC
dE SABADELL prèvia presentació a les mateixes d'el document de pagament
expedit per l'Ajuntament de Borriana, el qual serà remès als simples efectes de
facilitar el pagament a el domicili de l'obligat que no tingui domiciliat el
pagament (sense que tal enviament suposi notificació de la liquidació).
Per als rebuts domiciliats es fixa un càrrec en compte de la meitat de la
quota líquida plasmada en padró el dia 27 de maig de 2.020 i un segon càrrec
per la quota diferencial (quota líquida de padró bonificada en un 1% i fins a un
màxim de 10 € menys l'import satisfet en el primer càrrec) en data 27 de juliol
de 2.020. Si per causes imputables a l'interessat no es fes efectiu l'import del
primer càrrec domiciliat, es perdrà el dret a la bonificació, procedint a requerir
l'import íntegre del deute en el segon càrrec.
Els esmentats documents només tindran el caràcter de justificant de
pagament quan estiguin segellats per alguna de les esmentades entitats
bancàries col·laboradores.
b) A PERÍODE EXECUTIU: transcorregut el termini en període voluntari
sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de
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ÀREA ECONÒMICA-INTERVENCIÓ
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constrenyiment, incrementant-el deute amb el recàrrec, interessos de demora,
costes i despeses que s'originin.
El que es fa saber als efectes oportuns
Burriana,
LA REGIDORA DELEGADA D’HISENDA
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