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CODI DE VERIFICACIÓ 611R2P5D5R61135P15MF
F_RESOLUCION

PROCEDIMENT N530 Mesures extraordinàries i urgents en cas d'emergència

EXPEDIENT NÚM. AJT/18192/2020 DOCUMENT NÚM. 171306/2020

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Assessoria Jurídica

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 6 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB 
EL COVID-19, RELATIVES ALS TRIBUTS MUNICIPALS I A ALTRES INGRESSOS  DE 
DRET PÚBLIC

ATÈS que l’Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març, va elevar la situació 
d’emergència de salut pública ocasionada por el COVID-19 a pandèmia internacional. 

ATÈS que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020) va 
declarar l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-
19, pel període inicial compres entre el 14 i el 20 de març, si bé es preveu que serà necessària 
la seva prorroga atenent la realitat actual.

VIST que tant el Govern de l’Estat, com el de la Generalitat de Catalunya han dictat diverses 
normes i resolucions per tal de fer front a aquesta situació d’emergència.

ATÈS que l’article 33 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix la suspensió 
de determinats terminis en matèria tributària.

VIST que per aquesta Alcaldia-Presidència s’han dictat els Decrets 3518, de 13 de març, 3635 i 
3637, de 16 de març, 3708, de 17 de març i 3770, de 20 de maç, per a disposar mesures 
extraordinàries relacionades amb el COVID-19, i també la Junta de Govern Local ha adoptat 
els acords relatius a delegació de la contractació en sessions de 13 i 18 de març.

VIST que l’article 6 del Decret 463/2020, determina que cada administració conserva les 
competències que  li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per tal 
d’adoptar les mesures que estimi adients en el marc de les ordres dictades per l’autoritat 
competent als efectes de l’estat d’alarma, sense perjudici de les competències que s’atorga a 
las autoritats delegades.

VISTOS els informes emesos per la Tresoreria Municipal i per l’Òrgan de Gestió Tributària el 23 
de març de 2020.

VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel 
qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en 
casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de l’apartat 
4 del citat precepte.

L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la citada competència,

RESOL:
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PRIMER.- ADOPTAR, en matèria tributària i altres ingressos de dret públic, les mesures 
extraordinàries següents, les quals modifiquen el calendari fiscal per a 2020:

A) TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC:

 Domiciliats:

 IVTM i Guals: ajornament del càrrec en compte de l’1 d’abril al 4 de maig de 2020.
 IBI: supressió del càrrec del 30 d’abril de 2020 i repartiment proporcional del seu import 

entre les set fraccions restants.

 No domiciliats: IVTM, Guals i IBI, allargament de la data de fi del període de pagament 
voluntari en 1 mes.

B) TAXES:

 Aquelles el fet imposable de les quals el constitueix la realització d’activitats o la 
prestació de serveis que siguin impossibles de portar-se a terme per haver estat 
suspesa l’activitat i/o tancat el local com a conseqüència del compliment de les mesures 
extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat o del de la Generalitat de Catalunya: 
s’ajustaran les quotes tributàries deduint-se el temps durant el qual l’activitat o el servei 
han estat suspesos i/o tancats.

 Aquelles el fet imposable de les quals el constitueix la prestació de serveis de recepció 
obligatòria que siguin impossibles de rebre’s per haver estat suspesa l’activitat i/o tancat 
el local com a conseqüència del compliment de les mesures extraordinàries dictades pel 
Govern de l’Estat o del de la Generalitat de Catalunya (escombraries industrials, etc.): 
s’ajustaran les quotes tributàries deduint-se el temps durant el qual l’activitat o el servei 
han estat suspesos i/o tancats.

C) PREUS PÚBLICS: el preus públics relacionats amb activitats o serveis que es porten a 
terme en equipaments municipals tancats com a conseqüència del compliment de les 
mesures extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat o del de la Generalitat de 
Catalunya (poliesportius municipals, Escola de Música, escoles bressol, etc.): es retornarà 
la part proporcional del mes de març de 2020, corresponent al temps durant el qual han 
estat tancats els equipaments i se suspèn el cobrament dels preus públics des del mes 
d’abril fins la nova obertura dels equipaments municipals.

D) LIQUIDACIONS DE QUALSEVOL INGRÉS DE DRET PÚBLIC:

 Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que, a data 18 de març de 
2020, es trobaven en període de cobrament: ampliació fins el 30 d’abril de 2020.

 Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que s’hagin iniciat amb 
posterioritat al 18 de març de 2020:  ampliació fins el 20 de maig de 2020, llevat que 
l’atorgat per la norma general sigui major, en el qual cas, serà aquest el aplicable.

E) PROCEDIMENT EXECUTIU: 

 Terminis de pagament en executiva de les provisions de constrenyiment que, a data 18 
de març de 2020, es trobaven en període de cobrament: ampliació fins al 30 d’abril de 
2020.

 Terminis de pagament en executiva de les provisions de constrenyiment que s’hagin 
iniciat amb posterioritat al 18 de març de 2020: ampliació fins al 20 de maig de 2020, 
llevat que l’atorgat per la norma general sigui major, en el qual cas, serà aquest el 
aplicable.
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 Resta de fases: no es dictaran provisions de constrenyiment, diligències 
d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu durant la vigència de 
l’estat d’alarma.

F) AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS: 

 Ajornaments o fraccionaments atorgats abans del 18 de març de 2020 i amb data de 
venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 
30 d’abril de 2020.

 Ajornaments o fraccionaments atorgats amb posterioritat al 18 de març de 2020: el seu 
venciment es produirà el 20 de maig de 2020, llevat que l’atorgat per la norma general 
sigui major, en el qual cas, serà aquest el aplicable.

SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió 
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.

TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en 
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local.

QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, 
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, a la Gerència Municipal, a 
la Intervenció General, a la Tresoreria Municipal i a l’Òrgan de Gestió Tributària.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la 
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, fent constar que els 
terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos 
durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i 
tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis 
s’iniciarà a la data de finalització d’aquesta situació.

Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà 
interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:

 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució 
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que 
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci 
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de sis 
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci 
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).

 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de 
l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol 
acció que es considerin adients.
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