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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 328/2020/eGES 

PRÒRROGA DEL TERMINI PER PAGAMENTS DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS  
MUNICIPALS

Relació de fets

1. En data 30 de març de 2020, el Tresorer accidental ha emés l’informe següent: 

“I.-  Per Reial Decret RD 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 14/03/2020), que va 
entrar en vigor el mateix 14 de març.

II.- El Reial Decret Llei 8/2020, 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer  front a 
l’impacto econòmic i social del COVID-19 (BOE 18/03/2020), que va entrar en vigor el mateix 
18 de març, va regular específicament diversos terminis a l’àmbit tributari, com els terminis de 
pagament en els que es preveu una ampliació fins el 30 d’abril o el 20 de maig, segons que 
l’inici del termini de pagament fos anterior o posterior al 18 de març (data d’entrada en vigor del 
Reial Decret Llei).

En aplicació d’aquesta mesura des d’aquesta regidoria ja es van aprovar dos decrets sobre 
nous terminis de pagament en els tributs de cobrament periòdic de la Taxa per ocupació del 
domini públic amb guals i de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana.

Per la seva banda, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va ampliar el 
termini de pagament a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, en virtut de la delegació 
de gestió que ostenta des de l’any 2009.

III.- Des del Govern de l’Estat ja s’ha anunciat que es tramitarà davant el Parlament l’ampliació 
de l’estat d’alarma en altres 15 dies.

Tot i que al llarg del mes d’abril pugui finalitzar aquesta declaració excepcional, les 
conseqüències econòmiques a les famílies i a les activitats del nostre municipi aniran més enllà 
i es del tot probable que al llarg del mes de maig es mantinguin les dificultats per fer front als 
pagaments de qualsevol tribut o preu públic a l’Ajuntament.
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IV.- A la vista de les consideracions anteriors interessa ampliar els terminis de pagament de 
qualsevol tribut o preu públic municipals fins al mes de juny de 2020, de tal manera que no 
s’hagin de realitzar pagaments al llarg dels mesos d’abril i maig.

Això afecta a:

- Rebuts, liquidacions i autoliquidacions amb pagaments domiciliats que es giren a 
començaments dels mesos d’abril i maig de 2020, que passaran a girar-se per carregar 
en compta la primera setmana del mes de juny de 2020.

- Rebuts, liquidacions i autoliquidacions amb pagaments domiciliats amb data de 
venciment inferior o igual al 31 de maig de 2020, veuran prorrogat el termini de 
pagament fins el proper 10 de juny de 2020.

L’aplicació d’aquestes mesures no requereix la sol·licitud dels interessats.”

2. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l’Alcaldia de data 9 de gener de 2020, 
de delegació de competències, publicat al BOP de 20 de gener de 2020.
 
Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Ampliar els terminis de pagament de qualsevol tribut o preu públic municipals fins al 
mes de juny de 2020 segons les condicions especificades al punt IV de l’informe que consta en 
la Relació de Fets.

Segons.- Publicar aquest aquesta modificació al web municipal per a general coneixement.

Tercer.- 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.

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.
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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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