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PAERIA DE CERVERA

Calendari fiscal 2023

EDICTE DE NOTIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL

El 17 de novembre de 2022, el Ple de la Corporació reunit en sessió ordinària aprova definitivament el
calendari fiscal  de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2023, en relació a la recaptació voluntària dels
impostos i taxes de notificació col·lectiva i cobrament periòdic, establint els períodes següents:

OVP Senyalització informativa de
comerços i serveis 2023

13 de març al 15 de maig

Taxa de guals i reserva d’aparcament
2023

13 de març a 15 de maig

Taxa manteniment Cementiri 2023 12 de setembre a 13 de novembre

OVP taules i cadires 2023 1 de juny a 15 de setembre

Taxa parades de mercat 2023

1r trimestre de 2023 2 de gener a 31 de març

2n trimestre de 2023 3 d’abril a 30 de juny

3r trimestre de 2023 3 de juliol a 30 de setembre

4t trimestre de 2023 2 d’octubre a 31 de desembre

Taxa per la prestació del servei
d’ensenyament de l’ Escola municipal
de Música, Conservatori elemental i

grau professional de Cervera i la taxa
del complex piscines i instal·lacions

esportives

Mes de gener 2023 2 de gener a 3 de març

Febrer 2023 1 febrer a 3 d’abril

Març 2023 1 de març a 2 de maig

Abril 2023 3 d’abril a 5 de juny

Maig 2023 2 de maig a 3 de juliol

Juny 2023 1 de juny a 2 d’agost

Juliol 2023 3 de juliol a 4 de setembre

Agost 2023 1 d’agost a 2 d’octubre

Setembre 2023 1 de setembre a 2 de novembre

Octubre 2023 2 d’octubre a 4 de desembre

Novembre 2023 2 de novembre a 2 de gener de 2024

Desembre 2023 1 de desembre a 4 de febrer 2024

Transcorregut el període de pagament en voluntari indicat, s’iniciarà el període executiu, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

En aquest sentit es satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per cent fins que no hagi estat notificada la
providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà
del 10 per cent de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis
establerts en la providència de constrenyiment.

Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari,
que serà del 20 per cent de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
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El pagament es podrà dur a terme:

● A les dependències municipals, en efectiu o mitjançant targeta de crèdit, en horari d’atenció al públic.

●  A les entitats financeres col·laboradores mitjançant document cobratori  que serà tramès per correu al
domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit en les dependències municipals situades a l’Ajuntament,
fent exprés advertiment que la no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en
voluntari no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

●  Mitjançant  domiciliació  bancària  del  rebut,  domiciliació  que  s’ha  de  comunicar  anticipadament  a  les
dependències municipals.

El calendari fiscal estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

Cervera, novembre de 2022
L’alcalde, Joan Santacana Vélez
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