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DECRET
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 amb la finalitat de protegir la salut i la
seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de
salut pública. L’Estat d’alarma ha estat prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de
març fins el dia 12 d’abril a les 00:00 hores i entrada en vigència des de la seva
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 28 de març.
Aquesta Alcaldia mitjançant Ban del dia 15 de març passat adoptà una sèrie de mesures
preventives d’acord amb el Decret 463/2020, entre les quals cal destacar, als efectes que
ara interessen, la número 7, que suspèn tots els terminis administratius, com ara el del
pagament d’impostos, en execució del que disposava originàriament la disposició
addicional tercera d’aquell Decret, modificada que ha estat pel Reial Decret 465/2020.
Simultàniament a la publicació al BOE del Decret 465/2020 el 18 de març es promulga el
Rial Decret-llei 8/2020 de 17 de març, de “mesures urgents extraordinàries per fer front
a l’impacte econòmic i social del COVID 19” que conté una disposició específica, l’article
33, sobre “suspensió de terminis a l’àmbit tributari” i suposa un allargament general dels
terminis de pagament de liquidacions ja notificades, de fraccionaments en curs o
d’actuacions al sí del procediment de constrenyiment.
L’Ajuntament té al cobrament –ara suspès en virtut del Ban d’aquesta Alcaldia de 15 de
març esmentat- des del dia 2 de març i fins el 4 de maig els grans tributs de venciment
periòdic (excepte l’impost sobre activitats econòmiques): Impost sobre Béns Immobles
(IBI) especial, IBI urbà, IBI rústic, impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa guals,
taxa mercat, taxa per ocupació de la via pública: mercat setmanal no domiciliats i taxa
d’animals de companyia.
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament va aprovar, en sessió ordinària del dia 25
de novembre de 2019, el calendari del contribuent per a l'any 2020 que va establir els
respectius terminis de pagament.
Aquest estat de coses determina la necessitat de dictar aquesta Resolució que, per una
banda, té la finalitat de facilitar el pagament de la ciutadania i preservar la Hisenda
municipal i fer-la compatible amb el valor superior de la protecció de la salut i el
compliment de l’extensió del confinament acordat pel Consell de Ministres de 29 de març
de 2020, entre el 30 de març i el 9 d’abril, ambdós inclusivament, mitjançant
l’instrument del Decret Llei, número 10/2020, de 29 de març.
Aquest Decret s’articula sobre la base d’una regla general i tres d’específiques. La regla
general suposa la suspensió dels terminis de presentació de declaracions i
autoliquidacions tributàries fins que cessi l’Estat d’Alarma actualment vigent. La primera
de les regles específiques consisteix en l’ampliació dels terminis de pagament dels tributs
periòdics enumerats fins el 3 de juliol d’enguany en lloc de 4 de maig inicialment previst.
La segona de les regles específiques fa una remissió al que s’estableix a l’article 33 del
Reial Decret Llei 8/2020 sobre ampliació dels terminis tributaries. I, finalment, la tercera
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de les regles específiques determina una instrucció per donar prioritat en la tramitació
d’expedients tributaris a aquells que suposin reconeixement de drets com ara la
concessió de beneficis fiscals i, particularment, les devolucions d’ingressos a fi
d’augmentar la liquiditat de la ciutadania i empreses.
Es objecte d’altra Resolució l’afectació a les taxes i preus públics que percep l’Ajuntament
per part de les persones usuàries de serveis públics que hagin estat tancats com a
conseqüència de les mesures adoptades per aquesta Alcaldia en Decret de 12 de març,
prorrogades per un altre Decret del 27 de març fins el proper dia 12 d’abril.
El Decret de l’Alcaldia de 16/03/2020 (DEC/1729/2020) ha deixat sense efecte la
delegació de competències a la Junta de Govern Local 4429/2019,de 27 de juny pel
temps que duri la declaració de l’estat d’alarma.
Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb
l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- En l’àmbit d’aplicació dels tributs i recursos de dret públic no tributari com ara
preus públics, prestacions patrimonials públiques no tributàries i multes, dels quals és
titular l’Ajuntament, s’estableix la suspensió de l’obligació de presentació de declaracions
i autoliquidacions, així com la de pagament que se’n derivin d’aquets, fins que resti sense
efecte l’Estat d’Alarma.
Segon.- Prorrogar el període de cobrament dels padrons que a continuació s’enumeren,
fins a les dates que també s’indiquen:
Fins al 3 de juliol:
-

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i característiques especials
(IBI) rebuts no domiciliats.
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i característiques especials
(IBI) 1r 50% rebuts domiciliats
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBI).
Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM).
Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres (GUAL).
Taxa per ocupació de la via pública: mercat setmanal no domiciliats.
Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de
companyia.
Taxa mercat municipal, 1a fracció.

Els rebuts domiciliats es cobraran per entitats financeres el dimecres 1 de juliol.
El números de càrrecs assignats per l’Organisme de Gestió Tributaria de la diputació de
Barcelona, recaptador d’aquest Ajuntament, afectats per la pròrroga, són els següents:
Càrrec

Tribut

Data Fi Vol.

Càrrec
Domiciliats

1975291 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

03/07/2020 01/07/2020

1975292 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ

03/07/2020 01/07/2020

1975296 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

03/07/2020 01/07/2020

1975297 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

03/07/2020 01/07/2020
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Càrrec

Tribut

Data Fi Vol.

Càrrec
Domiciliats

1975298 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

03/07/2020 01/07/2020

1975299 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

03/07/2020 01/07/2020

1975300 TAXA MERCAT SETMANAL

03/07/2020 01/07/2020

1975301 TAXA MERCAT SETMANAL-1A FRACCIÓ

03/07/2020

Ja efectuat
el càrrec en
compte el
02/03/2020

1975303 TAXA PER LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA

03/07/2020 01/07/2020

1975305 IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS AEROPORT

03/07/2020 01/07/2020

1975304 IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS PORT

03/07/2020 01/07/2020

1975306 IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS AEROPORT - 1A FRACCIÓ 03/07/2020

01/07/2020

1975307 IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS PORT -1A FRACCIÓ

01/07/2020

03/07/2020

Donar àmplia publicitat a la pròrroga establerta a l'efecte del coneixement dels titulars
dels rebuts.
Tercer.- S’aplicaren en tota la seva extensió l’ampliació de terminis de pagament de
liquidacions ja notificades, de fraccionaments en curs o d’actuacions al sí del procediment
de constrenyiment conforme a l’article 33 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures extraordinàries per fer front a l’impacta econòmic i social del COVID-19.
Quart.- Ordenar les dependències municipals que tenen encarregada la aplicació dels
tributs i recursos de dret públic no tributari que donin prioritat a aquells expedients que
suposin reconeixement de beneficis fiscals i, especialment, d’aquells que suposin
devolució d’ingressos.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària i als
Departaments de Tresoreria, Gestió Tributària, Intervenció, Via Pública i de Llicencies
d’Obres i Activitats.

El Prat de Llobregat
Dona fe, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD
128/2018

F_FIRMA_1

Signat electrònicament per:
L'alcalde
Lluís Mijoler Martínez
30/03/2020 14:04

F_RESOLUCION

F_FIRMA_7

Signat electrònicament per:
La secretària accidental
Concepción Castro Álvarez
30/03/2020 12:56

Ajuntament del Prat de Llobregat
Decret
Data 30-03-2020
Número DEC/1793/2020
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