
EDICTE

Aprovat,  per Decret d’alcaldia 2018-0943, de data, 24 d’octubre de 2018, el 

padró  corresponent  a  la  Taxa  per  la  prestació  de  serveis  esportius, 

corresponent al mes de novembre de 2018, a efectes tant de la seva notificació 

col·lectiva, en els termes que es dedueixen de l'article 102.3 de la Llei 58/2003, 

de 17 de desembre, General Tributària, com de la submissió d'aquests a tràmit 

d'informació pública,  per mitjà del  present anunci,  s'exposen al  públic en el  

tauler municipal d'edictes, pel termini de vint dies naturals, a comptar des de 10 

dies abans de l’inici del període voluntari de pagament, a fi que els qui s'estimin 

interessats puguin formular quantes observacions, al·legacions o reclamacions.

 

De conformitat  amb l'establert  en l'article 62.3 de la Llei  58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària, es posa en coneixement dels contribuents:

 

PAGAMENT: El període voluntari de pagament serà el següent:

Des del dia 15 de novembre de 2018 fins al 7 de gener de 2019.

LLOC:  Els  contribuents  hauran  de  fer  efectius  els  seus  rebuts  a  qualsevol 

sucursal de les caixes d’estalvis o bancs que figuren en el document indicat,  

abans de la finalització del període voluntari. Transcorregut el termini d'ingrés 

voluntari  sense  que  s'hagi  satisfet  el  deute  s'iniciarà  el  període  executiu, 

d'acord amb el tenor dels articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre,  General  Tributària,  la  qual  cosa  determinarà  l'exigència  dels 

interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin i, si escau, de 

les costes del procediment de constrenyiment.

RECURSOS; L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser 

impugnat per mitjà del recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, 

davant  de  l’Alcaldia  en  el  termini  d’un  mes  a  comptar  des  de  la  data  de 

finalització del termini d’exposició pública (Art 14.2c RD 2/2004, 5 de març, text 



refós  de  la  LRHL).  Tanmateix,  els  legitimitats  activament  poden  interposar 

qualsevol recurs ajustat a Dret.

Ho faig públic per al general coneixement, segons el que preveuen els articles 

102,3 de la Llei General Tributària i 24 del Reglament general de recaptació.

Badia del Vallès, a data signatura electrònica

Eva Maria Menor Cantador.

L’alcaldessa,

Ajuntament de Badia del Vallès
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