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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 323/2020/eGES 

MODIFICACIÓ DEL DECRET DE PRÒRROGA DELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE 
DECLARACIONS TRIBUTÀRIES I AUTOLIQUIDACIONS DE 16 D'ABRIL DE 2020
 

1.- Atès l'informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de data 24 d’abril de 
2020, que es transcriu literalment:

“Antecedents

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, fixa a la seva Disposició Addicional Tercera la suspensió i 
interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, 
indicant que es reprendran en el moment en que perdi vigència l’estat d’alarma o les seves 
pròrrogues, afegint que aquesta mesura afecta a tot el sector públic.

II.- Per Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, pel que se declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (BOE 18/03/2020), que va entrar en vigor el mateix 18 de març, es 
va afegir un número 6 a la indicada Disposició Addicional Tercera de suspensió i interrupció 
dels terminis, aclarint que aquesta mesura no és aplicable als terminis tributaris.

III.- 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 al seu article 33 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).

IV.- L’article 53 del Reial Decret Llei 11/2020, 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents 
complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 (BOE 01/04/2020) ha 
previst l’expressa aplicació de l’article 33 del Reial Decret Llei 8/2020 als procediments 
tributaris tramitats per les entitats locals, així com als procediments tributaris subjectes al Reial 
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.

V.- La Disposició Addicional Primera del Reial Decret Llei 15/2020, 21 d’abril, pel que 
s’adopten mesures  urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació (BOE 
22/04/2020) que va entrar en vigor el 23 d’abril ha ampliat les dates previstes en el Reial 
Decret Llei 8/2020, 17 de març, fins al 30 de maig de 2020.

VI.- Per Decret de 30 de març de 2020 (Exp. 323/2020-eGES) d’aquesta Regidoria delegada 
es va acordar:

“Primer.- Establir la suspensió del termini de presentació de declaracions tributàries i de 
presentació i ingrés d’autoliquidacions en els tributs municipals que tenen aquest sistema de 
gestió, fins que finalitzi l’esta d’alarma establert en el Real decreto 463/2020, de 14 de març, 
pel que es declara l’estat de alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària provocada 
por el COVID-19.”

VII.- Per Decret de 16 d’abril de 2020 (Exp. 323/2020/eGES) d’aquesta Regidoria  delegada es 
va rectificar el Decret de 30/03/2020, referent als terminis per presentar declaracions o 
autoliquidacions corresponents a ingressos o recursos de naturalesa pública, indicant que els 
terminis resten suspesos fins les dates següents:

• Terminis de declaració o de presentació d’autoliquidacions iniciats fins el 13 de març de 2020, 
suspensió des de 14 de març fins a 30 d’abril de 2020.

• Terminis de declaració o de presentació d’autoliquidacions iniciats a partir del 14 de març de 
2020, suspensió des de 14 de març fins a 20 de maig de 2020.

En aquest segons cas, si el termini legalment previst comporta una data de finalització 
posterior al 20 de maig de 2020 s‘estarà a aquest termini.

Fonaments de Dret

1. La normativa indicada, i especialment l’article 33 del Reial Decret Llei 8/2020, ratificada la 
seva aplicació a l’àmbit dels procediments tributaris de les Entitats locals per l’article 53 del 
Reial Decret Llei 11/2020, es refereix a procediments ja iniciats i amb algun tipus de 
comunicació per part de l’Administració a l’interessat que veuen ampliat els seus terminis fins 
al 30 d’abril o el 20 de maig de 2020, segons que la indicada comunicació s’hagi realitzat 
abans del 14 de març o a partir d’aquesta data, respectivament.

2. Si bé l’indicat article 33 no conté una previsió específica de suspensió de terminis per 
presentar declaracions o autoliquidacions, que no tenen una comunicació administrativa 
anterior sinó que els terminis dimanen directament de la norma que els fixa, sembla raonable 
considerar que aquesta suspensió també afecta a aquests casos, ja que en altres situacions si 
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realitza una previsió expressa, al preveure que no computarà el període comprés entre 14 de 
març i 30 d’abril (article 33 Reial Decret Llei 8/2020, modificat per la Disposició Addicional 
Novena del Reial Decret Llei 11/2020) a efectes de:

o Duració màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió.
o Terminis de prescripció de l’article 66 LGT, i de caducitat.

3. Tot i que aquesta va ser la línia en que es va interpretar la normativa ja exposada al moment 
de dictar el Decret d’aquesta regidoria delegada de 30 de març, en aquest es va fer referència 
només a la data de finalització de l’estat d’alarma.

Posteriorment atès el que disposava el número 4 de la Disposició Addicional Novena del Reial 
Decret Llei 11/2020 que estenia la regulació de la suspensió i ampliació de terminis de l’àmbit 
tributari a la resta d’ingressos o recursos de naturalesa pública es creu convenient  modificar el 
Decret d’aquesta regidoria delegada de 30 de març per decret de 16 d’abril, en el sentit de 
considerar que el termini per presentar declaracions o autoliquidacions corresponents a 
ingressos o recursos de naturalesa pública resten suspesos fins el 30 d’abril o el 20 de maig 
segons el termini de declaració o de presentació d’autoliquidació fossin iniciats fins el 13 de 
març o a partir del 14 de març.

4. Atès el que estableix la Disposició Addicional Primera del Reial Decret Llei 15/2020, que ha 
ampliat les dates previstes en el Reial Decret Llei 8/2020 fins el 30 de maig de 2020, dissabte i 
per tant dia inhàbil, essent el primer dia hàbil l’1 de juny.

Es proposa modificar el Decret de 16 d’abril de 2020 en el sentit de considerar que el termini 
per presentar declaracions o autoliquidacions corresponents a ingressos o recursos de 
naturalesa pública resta suspès fins l’1 de juny de 2020.

Si el termini legalment previst comporta una data de finalització posterior a l’1 de juny de 2020 
s‘estarà a aquest termini.”

 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.- Rectificar el Decret d’aquesta regidoria delegada de 16 d’abril de 2020 dictat en 
aquest procediment i substituir el punt primer del resolc pel següent:

El termini per presentar declaracions o autoliquidacions corresponents a ingressos o recursos 
de naturalesa pública resta suspès fins l’1 de juny de 2020.
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Si el termini legalment previst comporta una data de finalització posterior a l’1 de juny de 2020 
s‘estarà a aquest termini.

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.” 

“D’acord amb la disposició addicional primera del RDLlei 15/2020 de 21 d’abril, en relació al RDLlei 
8/2020 i RDLlei 11/2020, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a computar a partir 
de l’1 de juny 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


		2020-04-27T12:33:02+0200
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2020-04-27T12:33:00+0200
	Signatura politic
	CRIPTOLIB




