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Ajuntament de Picanya
Edicte de l’Ajuntament de Picanya sobre aprovació del 
padró de vehicles 2017.

EDICTE
Aprovats per resolucions d’alcaldia en data 3/2/2017 el padron per 
a l’any 2017, corresponent a:

CONCEPTE IMPORT

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 681.691 €
Segons el calendari fiscal aprovat, el períodes de cobrament en vo-
luntària són:
Des de l’1 de març fins al 2 de maig.
Els imports domiciliats es carregaran el dia 3 d’abril.
Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes serán exigibles pel 
procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de mora, in-
teresos i els costos que puguen produïr-se.
Modalitats d’ingrés:
L’ingrés dels deutes tributaria haurà de fer-se mitjançant la presen-
tació del tríptic a qualsevol de les entitats col·laboradores als seus 
horaris de Caixa. Quan així ho hagen previst aquestes entitats, el 
pagament podrá fer-se al seus caixers automàtics o a les seues seus 
electròniques, en qualsevol cas, el pagament es farà per aplicació 
directa del quadern 60 de l’Associació Espanyola de Banca.
El pagament es realitzarà a través de les següents entitats: BANC 
SABADELL, BANKIA, CAJA RURAL DE TORRENT (CAJA-
MAR), CAIXABANC, BANCO POPULAR, BANCO SANTAN-
DER, BBVA.
L’Ajuntament facilitarà als contribuents els rebuts corresponents. Cas 
de no rebre’ls, el contribuent podrá sol·licitar un duplicat del rebut 
a les oficines municipals de dilluns a dijous de 9 a 19 hores i diven-
dres de 9 a 17 hores.
S’adverteix expressament que la no recepció del rebut no eximeix 
de l’obligatorietat del pagament del mateix.
Publicar en el butlletí oficial de la província i en la web municipal 
per a general coneixement.
Picanya, a 3 de febrer de 2017.—L’alcalde, Josep Almenar i Navarro.
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