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EDICTE SOBRE EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MATRICULA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES, QUOTES MUNICIPALS, EXERCICI 2020.
D’acord amb el que disposa l’article 3r. del Reial Decret 243/95, de 17 de febrer, i, un cop
elaborada per l’Administració Tributària de l’Estat, remesa, disponible i efectiva en aquest
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en data 09 de maig de 2020, s’exposa al públic la
matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, quotes municipals, exercici 2020, als
efectes de consulta i reclamació, estant a disposició del públic mitjançant petició telemàtica,
durant el termini de 15 dies, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i que estarà disponible també a les oficines de
l’Òrgan de Gestió Tributària, situades al carrer Girona, 10, 1ª planta, edifici La Farga, tan bon
punt s’exhaureixi el termini de confinament vigent o les seves pròrrogues, i pel termini que resti
pendent si s’escau.
Contra els actes d’inclusió, exclusió, alteració de qualsevol de les dades de la matrícula que
facin referència a actes censals de qualificació d’activitats econòmiques, assignació de grups o
epígrafs i determinació de les quotes que resultin d’aplicar les tarifes i les instruccions de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, dictats per l’Administració Tributaria de l’Estat, es podrà
interposar recurs de reposició potestatiu davant de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la finalització del període
d’exposició pública de la matrícula, o en tot cas, es podrà interposar directament reclamació
econòmica administrativa davant el Tribunal econòmic administratiu regional de Catalunya en el
mateix termini.
Si s’ha interposat recurs de reposició potestatiu i no se n’ha rebut resolució expressa en el
termini d’un mes, els interessats podran entendre desestimat el recurs de reposició i, en aquest
cas, es pot interposar una reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal econòmic
administratiu regional de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia hàbil
següent a la finalització del termini per resoldre expressament el recurs de reposició.
En el cas de resolució expressa desestimatòria del recurs de reposició, el termini per a la
interposició de la reclamació econòmica administrativa es igualment d’un mes des de l’endemà
de la recepció de l’esmentada resolució.
No obstant, si l’import que és objecte de reclamació és inferior a 6.000 euros o en els altres
supòsits establerts a l’article 245.1 de la Llei 58/2003, general tributària, la reclamació es
tramitarà per el procediment abreujat davant d’òrgans unipersonals.
Igualment, si l’import que és objecte de reclamació és superior a 150.000 euros, amb caràcter
general, també pot presentar alternativament, la reclamació econòmica administrativa davant el
Tribunal econòmic administratiu Central.
L’escrit d’interposició de la reclamació econòmica administrativa es presentarà a l’oficina de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària que ha dictat l’acte amb indicació del tribunal davant
el qual s’interposa la reclamació. Les al·legacions poden efectuar-se en l’esmentat escrit o en
tràmit posterior, llevat que es tracti del procediment abreujat en el que, necessariament, les
al·legacions s’inclouran en el propi escrit d’interposició de la reclamació.
Tant el recurs de reposició com la reclamació econòmica administrativa es podran presentar
mitjançant la seu electrònica de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.gob.es), utilitzant
els sistemes de signatura electrònica admesos.
Tanmateix, és obligatòria la seva presentació per mitjans electrònics si d’acord amb la
normativa vigent la persona que recorre/reclama està obligada a relacionar-se per aquests
mitjans amb les Administracions Públiques.
La interposició del recurs de reposició contra els actes censals esmentats no originarà la
suspensió de les liquidacions subsegüents, segons estableix l’article 224.1 3er. paràgraf de la
Llei 58/2003, general tributària.
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Igualment, la interposició de la reclamació econòmica administrativa contra els actes censals
esmentats no originarà la suspensió de les liquidacions subsegüents, llevat que així ho acordi
expressament el Tribunal econòmic administratiu competent, de conformitat amb l’article 233,
de la Llei 58/2003, general tributària.
Tot això, sens perjudici de la interposició de qualssevol altre recurs que es consideri
convenient.
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