
Carles Mitjà i Sarvisé, secretari de l’Ajuntament d’Hostalric,

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Hostalric, en sessió de data 21 de 
desembre de 2016, va acordar:

 FIXACIÓ CALENDARI FISCAL EXERCICI 2017
Atès que el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva està 
elaborant el calendari fiscal per a l’exercici 2017 dels diferents ingressos de dret públic 
de venciment periòdic del nostre municipi.

Vista i trobada conforme la proposta presentada per fixar els períodes i dies de 
cobrament d’aquests ingressos, i tenint en compte allò que es disposa en el Reial 
decret 1694/90, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
recaptació.

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:

Únic. Aprovar el calendari del contribuent per a l’exercici 2017 dels diferents ingressos 
públics de venciment periòdic del municipi d’Hostalric, que resta fixat en la forma 
següent:

Conceptes IVTM
Període de cobrament Març – Abril

Conceptes IBI Urbana / IBI Rústica / Escombraries / Clavegueram / 
Cementiri / Guals

Període de cobrament Maig – Juny

Concepte IAE
Període de cobrament Setembre – Octubre

Atenció ciutadana en el propi Ajuntament: 
Període: Febrer a Novembre

Tercer dimecres de cada mes (excepte festius)

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’Alcalde. 

Hostalric, 22 de desembre de 2016

Certifico
El Secretari,

Vist i plau.
L’alcalde

Carles Mitjà Sarvisé Josep Antoni Frias Molina
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