DECRET D'ALCALDIA NÚM: 1311/2020
A la ciutat de Rubí, el dia 24/04/2020

I. Antecedents de fet:
Primer.- En data 4 de desembre de 2019, per Decret d’Alcaldia núm. 5766/2019, s’aprovà el
calendari fiscal i període de pagament en voluntària dels tributs i altres ingressos de naturalesa
pública de notificació col·lectiva i periòdica corresponents a l’exercici 2020, publicat al BOPB de
data 10 de desembre de 2019.
Segon.- En data 24 de març de 2020, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona modificà el calendari fiscal de diferents ajuntaments, entre ells, l’Ajuntament de Rubí.
Tercer.- En data 28 de març de 2020, per Decret d’Alcaldia núm. 1165/2020, es modificà el
calendari fiscal de l’Ajuntament per a perllongar les dates de domiciliació de diferents tributs i
ingressos de dret públic. Modificació que es publicà al BOPB de data 6 d’abril de 2020.
Quart.- Atesa la situació d’emergència sanitària actual ocasionada pel COVID-19 i la declaració
d’estat d’alarma decretada pel Govern de l’Estat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, es considera necessari modificar el calendari fiscal per tal de facilitar a la ciutadania i a les
empreses el pagament de tributs i altres ingressos de naturalesa pública.
Cinquè.- Vista la Disposició Addicional Tercera, apartat primer, del Reial Decret 463/2020, de 14
de març, per el qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per el COVID-19, el qual estableix la suspensió dels procediments de totes les
entitats del sector públic definit a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Sisè.- Vist l’article quart del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial
463/2020, de 14 de març, i afegeix els apartats quatre a sis a la Disposició Addicional Tercera.
Atès que la Disposició Addicional Tercera en el seu apartat sisè estableix el següent: “La
suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace
referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a norma
especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones”.
Setè.- Vist que l’article 53 del Reial Decret- Llei 11/2020, de 31 de març, declara expressament
l’aplicació de l’article 33 als procediments tributaris de les entitats del sector públic local i l’apartat
4 de la Disposició Addicional novena del mateix text, fa extensiu els efectes de l’article 33 del
Reial Decret- Llei 8/2020, a altes ingressos de dret naturalesa pública.
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Vuitè.- Atès que l’article 33 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, preveu l’ampliació de
terminis de pagament de deutes tributaris gestionats mitjançant liquidació però no del cobrament
de deutes tributaris de notificació col·lectiva i periòdica.
Novè.- Vist l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i els articles 24
i 25 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
Recaptació.
Desè.- Vist l’article 16 i 17 de l’Ordenança Fiscal 1, General de gestió, inspecció i recaptació de
l’Ajuntament de Rubí i l’article 16 de l’Ordenança Fiscal General de gestió, inspecció i recaptació
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

II. Fonaments de dret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les
normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
Recaptació.
Ordenança fiscal 1, General de gestió, inspecció i recaptació de l’Ajuntament de Rubí.
Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona.
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per el qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el 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.
Reial Decret- Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front
a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Reial Decret- Llei 11/2020, de 31 de març, per el qual s’adopten mesures urgents
complementaries a l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Vista la proposta de la
Tresorera Municipal de data 21 d’abril de 2020 i de l’informe tècnic de
data 21 d’abril de 2020 que consten a l’expedient.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:
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Primer.- Prorrogar el període de cobrament en voluntària dels tributs i altres ingressos de
naturalesa pública de notificació col·lectiva i periòdica corresponents a l’exercici 2020, que
seguidament es detallen fins al 07/09/2020:
-

Taxa per a la conservació i manteniment del cementiri.
Impost sobre Béns Immobles urbans i de característiques especials.
Taxa de recollida i eliminació d’escombraries d’origen domèstics.
Taxa de recollida tractament i eliminació de residus d’activitats comercials i industrials.
Taxa per entrades de vehicles a través de voreres (guals).

Segon.- Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona per a la seva publicació al BOPB i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ORGT.
Tercer.- Publicar al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

L'alcaldessa,

El vicesecretari accidental

Ana María Martínez Martínez

NICOLAS LOPEZ AZNAR

24/04/2020 14:55:19

24/04/2020 16:05:49
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