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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 1416/2019/eGES 

MODIFICAR EL CALENDARI  FISCAL  2020 - TRIBUTS  COBRAMENT  PERIÒDIC
 
 1.- Atès l'informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de data 15 d’abril de 
2020, que es transcriu literalment:

 “I.-  Per Decret d’alcaldia de 2 de desembre de 2019 (expedient 1416/2019 /eGES), corregit 
per Decret de 16 de desembre de 2019, es va aprovar el Calendari fiscal per a l’exercici 2020 
dels tributs de cobrament periòdic:

DomiciliatsConcepte Inici Fi
1er 2on 3er 4rt

Vehicles 02/03/2020 04/05/2020 04/05/2020    
Guals 02/03/2020 04/05/2020 04/05/2020    

Urbana 04/05/2020 06/07/2020 01/04/2020 02/06/2020 01/09/2020 02/11/2020
Rústica 04/05/2020 06/07/2020 02/06/2020 01/09/2020   

Brossa Dom 04/05/2020 06/07/2020 02/06/2020 01/09/2020   
IAE 01/09/2020 02/11/2020 01/10/2020 01/12/2020   

Brossa Act 01/09/2020 02/11/2020 01/10/2020 01/12/2020   
Terrasses 02/07/2020 02/09/2020 02/07/2020 02/09/2020   

Gestió Diputació

II.-  Fins a la data d’avui s’han aprovat els següents Padrons, en els que es contemplen les 
dates de cobrament indicades al punt anterior:

- Taxa per l’aprofitament o utilització privativa del domini públic municipal, d’entrada de 
vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a l’aparcament exclusiu i 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (TXGR), Decret de la 
Regidora delegada d’Hisenda de 12 de febrer de 2020 (Expedient 159/2020/eGES).

- Impost sobre Béns Immobles, Urbana (IBIU), Decret de la Regidora delegada d’Hisenda 
de 2 de març de 2020 (Expedient 246/2020/eGES).

- Impost sobre Béns Immobles, Rústica (IBIR), Decret de la Regidora delegada 
d’Hisenda de 3 d’abril de 2020 (Expedient 337/2020/eGES).

- Taxa d’escombraries domiciliàries (TXED), Decret de la Regidora delegada d’Hisenda 
de 3 d’abril de 2020 (Expedient 338/2020/eGES.

III.- Atesa la situació d’estat d’alarma declarat per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a 
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, es va considerar 
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convenient la modificació d’alguns dels terminis de pagament en període voluntari en els dos 
padrons aprovats en aquell moment, Impost sobre Béns Immobles, Urbana, i Taxa d’ocupació 
domini públic amb Guals:

- Per Decret de la Regidora delegada d’Hisenda de 20 de març de 2020 (Expedient 
1416/2019/eGES) es van fixar noves dates pel pagament en període voluntari de 
l’Impost sobre Béns Immobles pels rebuts domiciliats.

- Per Decret de la Regidora delegada d’Hisenda de 23 de març de 2020 (Expedient 
159/2020/eGES) es va prorrogar el termini de pagament en període voluntari a la Taxa 
d’ocupació domini públic amb Guals fins el 2 de juny de 2020, i aquest mateix dia 
s’establia pel cobrament dels rebuts domiciliats.

Aquestes modificacions va ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 9 d’abril de 2020.

IV.-  Per escrit de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de 20 de març 
de 2020 es va notificar a l’Ajuntament una primera modificació del calendari fiscal per a 2020 
que afectava a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, del qual realitza la gestió integral 
segons el Conveni de delegació de funcions de 2009.

V.-  Per escrit de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de 7 d’abril de 
2020 es proposa als ajuntaments una nova modificació del calendari fiscal per a 2020 pels 
tributs que realitza funcions de cobrament en període voluntari segons les dates següents:

1. Taxa d’ocupació domini públic amb Guals (1 termini en rebuts domiciliats)

Inici Fi Domiciliats
04/05/2020 01/09/2020 01/09/2020

2. Impost sobre Béns Immobles, Urbana (4 terminis en rebuts domiciliats)

DomiciliatsInici Fi
1er 2on 3er 4rt

04/05/2020 01/09/2020 01/07/2020 01/09/2020 02/11/2020 01/12/2020

3. Impost sobre Béns Immobles, Rústica (2 terminis en rebuts domiciliats)

DomiciliatsInici Fi
1er 2on

04/05/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/12/2020

4. Taxa d’escombraries domiciliàries (2 terminis en rebuts domiciliats)

DomiciliatsInici Fi
1er 2on

04/05/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/12/2020
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5. Taxa d’escombraries Activitats (2 terminis en rebuts domiciliats)

DomiciliatsInici Fi
1er 2on

04/05/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/12/2020

VI.-  A partir de la nova proposta de calendari de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona s’han de tenir en compte dos fets diferencials al nostre municipi:

a) La Taxa d’ocupació domini públic amb Guals es cobra per l’Ajuntament (sense 
delegació de cobrament en voluntària) en les mateixes dates que l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, termini que ha estat prorrogat per l’Organisme fins el 2 
de juny. Per tant, en lloc de prorrogar fins al mes de setembre s’amplia el termini de 
pagament en període voluntari fins el divendres 3 de juliol de 2020, i s’estableix aquest 
dia pel cobrament dels rebuts domiciliats.

b) En el tributs lligats a les activitats econòmiques (IAE i Taxa d’escombraries) els terminis 
de cobrament de que disposa l’Ajuntament són més favorables pels contribuents que 
els proposats per l’Organisme, a excepció de les ocupacions del domini públic amb 
taules i cadires o altres aprofitaments, que aquest any s’havien avançat.
En aquest cas, es mantenen els terminis que ja estaven fixats per a l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques i la Taxa d’escombraries d’activitats al calendari fiscal aprovat al 
desembre de 2019, i es modifiquen els de les ocupacions del domini públic amb taules i 
cadires o altres aprofitaments per fer-los coincidir amb els anteriors.

 VII.- Atès que la previsió és que la situació d’estat d’alarma declarat per Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19, encara ha de tenir alguna pròrroga i, en tot cas, la tornada a la normalitat de moltes 
activitats serà progressiva, des del Govern municipal s’ha considerat la necessitat de modificar 
el calendari fiscal pels tributs de cobrament periòdic per a 2020, segons les condicions 
següents:

1. Modificar els terminis de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana i Rústica, i de la Taxa 
d’escombraries domiciliàries, d’acord amb els fixats als punts 2,3 i 4 de l’apartat V.

2. Ampliar el termini de pagament en període voluntari de la Taxa d’ocupació domini públic 
amb Guals fins el divendres 3 de juliol de 2020, i establir aquest dia pel cobrament dels 
rebuts domiciliats.

3. Mantenir els terminis fixats en el vigent calendari fiscal per Decret de 2 de desembre de 
2019 per l’Impost sobre Activitats Econòmiques i per la Taxa d’escombraries 
d’activitats, per resultar més favorables que els proposats per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.

4. Modificar el calendari dels terminis de pagament en període voluntari de les taxes per 
ocupació del domini públic amb taules i cadires i altres aprofitaments d’activitats 
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econòmiques, per tal de que siguin els mateixos que els de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i per la Taxa d’escombraries d’activitats:

DomiciliatsInici Fi
1er 2on

01/09/2020 02/11/2020 01/10/2020 01/12/2020

VIII.- Atès que per Decret d’aquesta Regidoria delegada de 3 d’abril de 2020 (Expedient 
338/2020-eGES) es va aprovar el Padró de la Taxa d’escombraries domiciliàries (TXED), de 
l’exercici 2020, i a l’apartat de ‘Terminis de pagament’ es contemplaven els anteriors, es 
procedeix a la seva modificació, d’acord amb els nous terminis:

Rebuts domiciliatsTipus Ingrés Rebuts no domiciliats Termini % Deute Dates
1 50% 01/09/2020TXED 04/05/2020 – 01/09/2020 2 50% 01/12/2020

IX.- Atès que per Decret d’aquesta Regidoria delegada de 3 d’abril de 2020 (Expedient 
337/2020-eGES) es va aprovar el Padró de l’Impost sobre Béns Immobles, Rústica (IBIR), de 
l’exercici 2020, i a l’apartat de ‘Terminis de pagament’ es contemplaven els anteriors, es 
procedeix a la seva modificació, d’acord amb els nous terminis:

Rebuts domiciliatsTipus Ingrés Rebuts no domiciliats Termini % Deute Dates
1 50% 01/09/2020IBIR 04/05/2020 – 01/09/2020 2 50% 01/12/2020

“

 
2.- Per Decret d’Alcaldia de data 9 de gener de 2020, publicat al BOP de 20 de gener de 2020, 
es van delegar les competències referides a Intervenció i Tresoreria, corresponents a l'Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Economia, a la regidora Sra. CONXI MARTÍNEZ I SÁNCHEZ, 
entre les que s’ha d’entendre inclosa la gestió dels terminis de cobrament dels padrons 
d’ingressos de dret públic. 

Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Aprovar la modificació del Calendari fiscal per a l’exercici 2020 dels tributs de 
cobrament periòdic i fixar nous terminis de pagament en voluntària dels tributs següents: 

1. Taxa d’ocupació domini públic amb Guals (1 termini en rebuts domiciliats)

Inici Fi Domiciliats
02/03/2020 03/07/2020 03/07/2020
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2. Impost sobre Béns Immobles, Urbana (4 terminis en rebuts domiciliats)

DomiciliatsInici Fi
1er 2on 3er 4rt

04/05/2020 01/09/2020 01/07/2020 01/09/2020 02/11/2020 01/12/2020

3. Impost sobre Béns Immobles, Rústica (2 terminis en rebuts domiciliats)

DomiciliatsInici Fi
1er 2on

04/05/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/12/2020

4. Taxa d’escombraries domiciliàries (2 terminis en rebuts domiciliats)

DomiciliatsInici Fi
1er 2on

04/05/2020 01/09/2020 01/09/2020 01/12/2020

5. Taxes per ocupació del domini públic amb taules i cadires i altres aprofitaments 
d’activitats econòmiques (2 terminis en rebuts domiciliats)

DomiciliatsInici Fi
1er 2on

01/09/2020 02/11/2020 01/10/2020 01/12/2020
 

Segon.- Modificar el Decret d’aquesta Regidoria delegada de 3 d’abril de 2020 (Expedient 
338/2020-eGES) pel que es va aprovar el Padró de la Taxa d’escombraries domiciliàries 
(TXED), de l’exercici 2020, a l’apartat de ‘Terminis de pagament’ que resten substituïts pels 
indicats al punt 4 anterior.

Tercer.- Modificar el Decret d’aquesta Regidoria delegada de 3 d’abril de 2020 (Expedient 
337/2020-eGES) pel que es va aprovar el Padró de l’Impost sobre Béns Immobles, Rústica 
(IBIR), de l’exercici 2020, a l’apartat de ‘Terminis de pagament’ que resten substituïts pels 
indicats al punt 3 anterior.

Quart.- Publicar aquestes modificacions al Butlletí oficial de la Província i al Tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per a general coneixement, i traslladar-ho a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.

Cinquè.- Peu de Recursos

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar 
els següents recursos:

Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els 
jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no 
ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

“D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat d’alarma 
modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial 
Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o 
de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de la finalització de l’estat 
d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació administrativa 
objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén 
sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 463/20 
de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la declaració 
d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi.

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a computar a 
partir del 30 d’abril de 2020.”
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Conxi Martínez i Sánchez



Decret delegació competències núm. 66 

de data 09/01/2020

Regidora delegada d'Empresa i Innovació
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