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Publicació BOPT - Aprovació padró taxes any
2020 entrada i sortida de vehicles mitjançant
les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe

BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA
Localització de l'activitat

AJUNTAMENT DE SALOU
EDICTE
Aprovat per Decret d’Alcaldia, signat pel Regidor delegat d’Hisenda i Gestió Econòmica, el
padró de contribuents de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe de l’exercici 2020, resta exposat al Servei de Gestió Tributària (Unitat de Rendes),
situat a la planta segona de la casa consistorial, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, en horari
d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, durant quinze dies, comptats a
partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, als efectes de notificació col·lectiva, per tal que pugui ser consultat, segons
l’establert a l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
En el termini d’un mes comptat des de l’endemà al de la finalització del període d’exposició
pública d’aquest padró es pot formular recurs de reposició davant el Regidor delegat
d’Hisenda i Gestió Econòmica, previ a la interposició del recurs contenciós administratiu,
segons l’article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora d’Hisendes Locals. Malgrat tot, es podrà utilitzar qualsevol altre recurs si
s’estimés convenient.
El cobrament dels rebuts en període voluntari es realitzarà a la Tresoreria municipal d’aquest
Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores o a qualsevol entitat bancària
col·laboradora del servei de recaptació, mitjançant la presentació del tríptic, des del dia 16
de març fins al 18 de maig de 2020.
Els contribuents que tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària, se’ls
passarà el rebut per al seu pagament directament a l’entitat que hagin indicat a la seva
domiciliació bancària, a meitat de període de cobrament en voluntària.
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Transcorregut el període voluntari de pagament, s’iniciarà el període de cobrament executiu i
els deutes que no hagin estat satisfets s’exigiran amb els corresponents recàrrecs, interessos
de demora i costes de procediment, d’acord amb l’establert a l’article 161 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària.
El fet de no rebre notificació individualitzada no exclou l’obligació del pagament. En tal cas,
cal dirigir-se a les oficines municipals per tal de regularitzar aquesta situació.
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