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EDICTE

Transcorregut els esmentats terminis d’ingrés en període voluntari, els deutes seran exigits pel procediment
de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora
i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb l’article 24è del Reglament general de recaptació.
Es podrà interposar, en el termini d’un mes, recurs d’alçada, previst a l’article 46è de la Llei 1/2006, de 13 de
març, que regula el règim especial del municipi de Barcelona, el qual s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició, sense que se’n notifiqui resolució, restant així expedita la via contenciosa
administrativa.
En cas de desestimació expressa de l’esmentat recurs, es podrà interposar recurs davant els Jutjats del
Contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa.
En cas de desestimació tàcita, el termini serà de sis mesos i es comptarà, per al sol·licitant i altres possibles
interessats, a partir del dia següent a aquell en què es produeixi el silenci administratiu, és a dir, pel transcurs
d’un mes des de la interposició del recurs d’alçada sense que s’hagi notificat la seva resolució.

https://bop.diba.cat

Rebuts domiciliats: 5 de juliol.
Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 17 de juny, ambdós inclosos.
Data pagament padró electrònic: 5 de juliol.
Rebuts domiciliats per primera vegada: 5 de juliol.
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CVE 202110037721

De conformitat amb el calendari de cobraments de les exaccions municipals de l’Ajuntament de Barcelona pel
2021, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 18 de desembre de 2020, els terminis de
pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica són els següents:

Data 19-3-2021

En compliment de l’esmentat acord, durant el termini de quinze dies hàbils comptadors des del següent al de
la publicació d’aquest anunci, s’exposa al públic l’indicat padró a les oficines de l’Institut Municipal d’Hisenda
de Barcelona, situades al Carrer Llacuna núm. 63, als efectes d’examen o de reclamació, si s’escau, pels
interessats legítims.

A

El Primer Tinent d’Alcaldia, en data 15 de març de 2021, en virtut de la delegació de competències efectuada
per decret de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2019, modificat per Decret de 16 de gener de 2020, va acordar
aprovar el padró de contribuents de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent a l’exercici
2021, i donar-li el tràmit establert a l’article 95è de l’Ordenança Fiscal General.

Barcelona, 15 de març de 2021

El secretari delegat
(P. D. 10 de desembre de 2020)

B

Enric Benito i Puigdomènech

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi adient.
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