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Sr. Alcalde-Presidente

Adjunto le remito anuncio de cobranza relativo a los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
año 2021 cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que
en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005, de 29 de julio),
ordene su publicación en los locales de ese Ayuntamiento y se divulgue por los medios de comunicación
que considere adecuados.

Dicha publicación deberá realizarse antes del próximo día 1 de septiembre, fecha en la que por parte dela
Agencia Estatal de Administración Tributaria se comenzarán a remitir los recibos correspondientes a
loscontribuyentes afectados.

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009,
artículo 21.c), por MERITXELL CALVET ROCA, La Delegada de la
AEAT, 15 de junio de 2021. Autenticidad verificable mediante Código
Seguro Verificación 5DY6JENDGKBV4C6J en
www.agenciatributaria.gob.es.

App AEAT

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015 Art. 43). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación 5DY6JENDGKBV4C6J

en www.agenciatributaria.gob.es

Agencia Tributaria

Delegación Especial de Cataluña
Dependencia Regional de Recaudación

ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L’IAE 2021
Amb relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2021, i
quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a
l’Administració Tributària de l’Estat, es comunica el següent:
TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS
Del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021 (Resolució de 8 de juny de 2021 del
Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària).
LLOC DE PAGAMENT
Quotes nacionals.
A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvis i Cooperatives de
crèdit) en les quals no es necessari que l’obligat al pagament disposi de compte oberta.
Quotes provincials.
A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvis i Cooperatives de
crèdit) en les quals no es necessari que l’obligat al pagament disposi de compte oberta.
Els ingressos es podran efectuar en l’horari d’atenció al públic d’aquestes Entitats.
Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i provincials podra realitzar- se
mitjançant càrrec en compte per Internet, a l’adreça www.agenciatributaria.es, a l’opció: Sede
Electrónica. Trámites Destacados Pagar ajornar i consultar deutes. Per fer el pagament
mitjançant Internet serà necessari disposar d’un sistema de signatura electrònica dels admesos
per l’ Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, si no es satisfà el deute, determinarà l’inici
del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs d’acord amb el que
disposa l’article 26 i 28 de la Llei General Tributària.

