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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió Tributària
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre nou calendari fiscal de l’exercici 2020.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre nuevo calendario fiscal del ejercicio 2020.

ANUNCI
De conformitat amb el que disposa l’article 16 de l’Ordenança ge-
neral de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic 
de la Diputació de València (BOPV núm. 180 de 16/09/2016) i el 
decret núm. 3.801 del 23 d’abril de 2020 del Diputat delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Innovació.
Les dates del segon i tercer períodes de pagament en termini volun-
tari, dels tributs de caràcter periòdic dels ens públics que deleguen 
en aquesta Diputació durant el 2020, es modifiquen a les següents:
- Segon període: de l’1 de juliol a l’1 de setembre, ambdós inclosos.
- Tercer període: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos
València, 24 d’abril de 2020.—El diputat delegat de l’Àrea d’Hisenda 
i Innovació, Vicent Mascarell i Tarrazona.

ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ordenanza 
general de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de de-
recho público de la Diputación de Valencia (BOPV nº 180 de 
16/09/2016) y el decreto nº 3.801 del 23 de abril de 2020 del Dipu-
tado delegado del Área de Hacienda e Innovación.
Las fechas del segundo y tercer periodo de pago en voluntaria, de 
los tributos de carácter periódico de los entes públicos que delegan 
en esta Diputación durante el 2020, se modifican a las siguientes:
- Segundo periodo: del 1 de julio al 1 de septiembre, ambos inclusive.
- Tercer periodo: del 1 de octubre al 1 de diciembre, ambos inclusive.
Valencia, 24 de abril de 2020.—El diputado delegado del Área de 
Hacienda e Innovación, Vicent Mascarell Tarrazona.
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