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ANUNCI 
 
Anunci d’aprovació del calendari fiscal exercici 2022 

 

En la sessió extraordinària de Ple núm. 7/2021 de data 06 d’octubre de 2021, 
es va aprovar el calendari fiscal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Baldomar corresponent a l’exercici 2022. A l’efecte de què aquest se sotmeti a 
tràmit d’informació pública, per mitjà del present anunci, s’exposa al públic en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’anuncis de l’EMD.  
 
De conformitat amb l’establert en l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, i en l’article 24 del Reglament General de 
Recaptació aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, es posa en 
coneixement dels contribuents el calendari fiscal per al cobrament en període 
voluntari dels tributs de caràcter periòdic corresponent a l’exercici 2022:  
 

TRIBUT PERÍODE DE PAGAMENT 

  

Taxa d’entrada de vehicles per vorera 
(Guals) 

Març-abril 2022 

  

Taxa per la recollida d’escombraries  Maig-juny 2022 

  

Taxa pel subministrament d’aigua  
(2on. Semestre 2021) 

Febrer-març de 2022 

Taxa pel subministrament d’aigua 
 (1er. Semestre 2022) 

 Juliol-agost 2022 

  

Taxa de manteniment del Servei Wifi Agost-setembre 2022 

  

Taxa de Comunitat de l’Horta Octubre-novembre 2022 

  

Taxa pel servei de cementiri     - 

 
Aquells contribuents que amb antelació reglamentària hagin sol·licitat la 
domiciliació bancària dels rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec 
al seu compte, el justificant de pagament. Transcorregut el període de 
pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la 
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora en els 
termes que preveu l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. En aquest sentit se satisfà el recàrrec executiu que serà del 5% fins 
que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada 
aquesta, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà del 10% 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 
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constrenyiment ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no ingressat 
més els interessos de demora. 
 
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. 

 

Baldomar, a 07 d’octubre de 2021 

El President, 
 
Josep Calceran Sellart 
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