BANDO / BAN
Carlos Fernández Bielsa,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mislata,

Carlos Fernández Bielsa,
Alcalde-President de l'Ajuntament de Mislata,

HACE SABER:

FA SABER:

Que como consecuencia de la declaración del estado de
alarma por el COVID-19 el Ayuntamiento de Mislata ha ampliado el periodo voluntario de recaudación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (I.B.I.) que este año 2020 comenzará el 25
de mayo de 2020 y finalizará el 15 de agosto de 2020:

Que com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma
pel COVID-19 l'Ajuntament de Mislata ha ampliat el període
voluntari de recaptació de l'Impost sobre Béns immobles
(I.B.I.) que aquest any 2020 començarà el 25 de maig de
2020 i finalitzarà el 15 d'agost de 2020:

El abono de los mencionados recibos se podrá realizar en las
oficinas de las entidades de crédito que a continuación se citan:

L'abonament dels esmentats rebuts es podrà realitzar en les
oficines de les entitats de crèdit que a continuació se citen:

• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

• Banc Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA)

• Banco Santander

• Banc Santander

• CaixaBank (La Caixa- Bco Valencia)

• CaixaBank (La Caixa- Banc de València)

• KutxaBank

• KutxaBank

• Banco de Sabadell-Cam

• Banc de Sabadell-*Cam

• Bankia

• Bankia

• Ibercaja

• Ibercaja

• Eurocaja Rural

• Eurocaja Rural

• Cajamar-Ruralcaja

• Cajamar-Ruralcaja

• Caixa Popular COOP.CDTO.VAL

• Caixa Popular COOP.CDTO.VAL

• Cajero automático, Planta Baja del Ayuntamiento (Pl. Constitución, nº 8)

• Caixer automàtic, Planta Baixa de l'Ajuntament (Pl. Constitució, núm. 8)

• Pago Online pág. Web Ayuntamiento de Mislata

• Pagament Online pàg. Web Ajuntament de Mislata

Los cargos domiciliados se realizarán el 4 de julio de 2020.

Els càrrecs domiciliats es realitzaran el 4 de juliol de 2020.

Los cargos del sistema especial de pagos se efectuarán
el 4 de julio y 6 de octubre de 2020.

Els càrrecs del sistema especial de pagaments s'efectuaran el 4 de juliol i 6 d'octubre de 2020.

El impago del primer plazo anulará el aplazamiento concedido y producirá el inicio del periodo ejecutivo cuanto termine
el plazo de pago en voluntaria. En caso del impago del segundo
plazo el inicio del cómputo de los intereses de demora se
producirá al día siguiente de este segundo cargo domiciliado
del pago.

L'impagament del primer termini anul·larà l'ajornament concedit i produirà l'inici del període executiu quant acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l'impagament del
segon termini l'inici del còmput dels interessos de demora es
produirà l'endemà d'aquest segon càrrec domiciliat del pagament.

Además este ejercicio 2020 se puede solicitar cargo domiciliado por COVID-19, un nuevo sistema para fraccionar el
pago del IBI de 2020 en las siguientes fechas de cargo: 4 de
julio , 4 de agosto, 4 de septiembre y 6 de octubre. El plazo
de solicitud por COVID-19 será hasta el 15 de junio de 2020.

A més aquest exercici 2020 es pot sol·licitar càrrec domiciliat per COVID-19, un nou sistema per a fraccionar el pagament de l'IBI de 2020 en les següents dates de càrrec: 4 de
juliol , 4 d'agost, 4 de setembre i 6 d'octubre. El termini de
sol·licitud per la COVID-19 serà fins al 15 de juny de 2020.

El impago de cualquiera de los plazos anulará el aplazamiento concedido y producirá el inicio del periodo ejecutivo
cuanto termine el plazo de pago en voluntaria.

L'impagament de qualsevol dels terminis anul·larà l'ajornament concedit i produirà l'inici del període executiu quant
acabe el termini de pagament en voluntària.

El hecho de que por cualquier circunstancia no se reciba en
el domicilio del interesado el recibo, no exime de la obligación
de pago en periodo voluntario del tributo.

El fet que per qualsevol circumstància no es reba en el domicili de l'interessat el rebut, no eximeix de l'obligació de pagament en període voluntari del tribut.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran exigits pel
procediment de constrenyiment i reportaran el recàrrec de
constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes
que es produïsquen.

Mislata, 13 de mayo de 2020

Mislata, 13 de maig de 2020

