
        AJUNTAMENT
                  DE
LES BORGES BLANQUES

Carme, 21
25400  LES BORGES BLANQUES
Telf. 973 142850
Fax  973 143170
e.mail : ajuntament@lesborgesblanques.cat    
             r  ecaptacio@lesborgesblanques.cat  
            

RECORDATORI

Recordi que el pagament dels tributs de caràcter periòdic és obligatori, encara que no s’hagi
rebut la comunicació individualitzada.

Si no efectua el pagament de l’import del tribut dins dels períodes establerts, el rebut serà exigit
en via executiva amb els corresponents recàrrecs.

Per qualsevol consulta pot adreçar-se al telèfon 973-142850, extensió 3 i l’informarem.

            

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA



Senyor/a,

Amb l’objectiu de facilitar-li el compliment de les seves obligacions tributàries, li adjuntem un
calendari  del  contribuent  on hi  consten els  períodes de pagament  dels  tributs  de caràcter
periòdic.

Tanmateix li recomanem, per a la seva comoditat, que domiciliï el pagament de tributs a la
seva entitat bancària habitual, és per això, que els adjuntem un document de domiciliació que
podrà retornar a l’Ajuntament per fax o personalment.

Igualment li recordem :
1.- El cobrament dels rebuts de l’IMVTM i CEMENTIRI el realitza l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de la Diputació de Lleida, per tant, les dates són orientatives.
2.- Qualsevol tràmit referit a l’IMVTM s’haurà de realitzar a l’oficina situada a Raval de
Lleida, 26 (contribucions).
3.-  El cobrament de la Recollida d’ESCOMBRARIES es fraccionarà en dos terminis.

Amb la seguretat que la informació facilitada li serà d’utilitat, el/la saludem atentament.

Les Borges Blanques, desembre 2019 

CONCEPTE       PERÍODE      CÀRREC BANC

AIGUA / CLAVEGUERAM

         
4t. Trim. 2019      del 01/01 al 01/03           10/01/2020

            1r. Trim. 2020      del 01/04 al 01/06           10/04/2020
            2n.Trim. 2020      del 01/07 al 01/09           10/07/2020
            3r. Trim. 2020      del 01/10 al 01/12           10/10/2020

          
         I.M.V.T.M.      del 20/02 al 23/04           03/04/2020

         GUALS PERMANENTS     del 02/03 al 04/05           27/03/2020

         ESCOMBRARIES
     

1r. Sem. 2020                 del 02/03 al 04/05           27/03/2020
             2n.Sem. 2020     del 01/07 al 02/09           29/07/2020

         SERVEIS CEMENTIRI      del 02/05 al 03/07                         11/06/2020

CONCEPTE             FINCA TRIBUTÀRIA DOMICILIACIÓ

GUALS PERMANENTS          _________________________ ________ _____ ____ ___________

RECOLLIDA ESCOMBRARIES     _________________________ ________ _____ ____ ___________

SERVEIS CEMENTIRI          _________________________ ________ _____ ____ ___________

ORDRE DE DOMICILIACIÓ
   (si ja ho teniu domiciliat no cal que ho torneu a complimentar)  

TITULAR REBUTS : __________________________________________________________________

Amb càrrec al compte indicat i fins a nou avís, AUTORITZO el pagaments dels tributs esmentats.
Signatura
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