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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de la Llosa de Ranes
Edicte de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes sobre aprovació de padrons fiscals de setembre de 2015.
edicte
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació dels padrons fiscals de
l’exercici de 2015.
Vist el decret 2015/0212 pel qual s’aproven els padrons fiscals pels
seguents conceptes i imports
– Impost sobre béns immobles Rústics 2015
– Impost sobre Activitats Econòmiques 2015
– Taxa per l’entrada de vehicles a través de les
voreres i reserva d’estacionament per càrrega i
descàrrega de mercaderies (guals) 2015

53.427,09 euros
20.527,73 euros
9.810,43 euros

El termini de cobrament en període voluntari del Impost sobre Bens
Immobles de naturalesa Rústica, del Impost sobre Activitats Econòmiques i de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres
i reserva d’estacionament per càrrega i descàrrega de mercaderies
començarà el dia 14 de setembre de 2015 i finalitzarà el dia 23 de
novembre de 2015.
Els contribuents afectats podran realitzar el pagament en les oficines
de la Recaptació municipal els dilluns des de les 9:00 hores fins a
les 13:00 hores durant el termini establit i en qualsevol de les entitats
bancàries del municipi per mitjà de la presentació del corresponent
document d’ingrés.
Els rebuts domiciliats en les entitats bancàries es carregaren directament en els comptes designats pels contribuents.
Transcorregut el termini d’ingrés sense haver realitzat el pagament,
els deutes seran exigides pel procediment d’apremi, meritant el recàrrec d’apremi, interessos de demora i si és el cas les costes que es
generen.
El present edicte s’exposarà per un termini de 15 dies a fi que els
interessats puguen formular totes les reclamacions estimen pertinents
que. Finalitzat este termini s’iniciarà el termini d’un mes per a interposar el recurs de reposició contra les liquidacions aprovades de
conformitat amb el que disposa l’article 14.2.c del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Llosa de Ranes, setembre del 2015.—L’alcalde, Evarist Aznar
Teruel.
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