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Nota informativa sobre la suspensió de terminis en l'àmbit tributari relacionades al 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.
Núm. Exp.: 2020/1035

Antecedents

S'ha declarat l'estat de l'alarma a tot el territori espanyol mitjançant el Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, acompanyat del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19
Davant la recent declaració d’alarma que va entrar en vigor, el 15 de març del 2020, el consell
comarcal de la Selva com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis
comarcals al ciutadans així com de la gestió tributaria delegada per nombrosos ajuntaments
de la comarca, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d’aquests
serveis, prèvia determinació de quins són els terminis aplicables en el marc del període
excepcional d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
El 17 de març de 2020 el President del Consell Comarcal de la Selva va dictar la Resolució
de Presidència 2020P300 de suspensió de terminis tributaris i d'atenció ciutadana en matèria
tributària, que ha quedat sense efecte, en relació a la suspensió de terminis tributaris, per
l'entrada en vigor el mateix dia del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, d'aplicació directa.
Per tal de contribuir a clarificar els efectes de la previsió de suspensió de terminis en l'àmbit
tributari realitzada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, s’emet la present
nota informativa, amb l’objecte d’indicar els efectes tributaris més rellevants que afecten a la
gestió , liquidació, inspecció i recaptació tributaria que realitza el Consell Comarcal de la Selva
per delegació de diversos ajuntaments de la comarca durant aquesta situació
d’excepcionalitat.
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D’acord amb l’anteriorment exposat aquesta nota informativa posa en coneixement dels
diferents ajuntaments els protocols que segueix el Consell Comarcal de la Selva en
compliment de la normativa relacionada i en especial en aplicació de 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 de l'COVID-19, relatiu a la suspensió de terminis en l'àmbit tributari.
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S’informa

En compliment del que disposa 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 de l'COVID-19, es
precisa:
Que respecte a liquidacions i autoliquidacions, segons l’article 33.1, els terminis de pagament
del deute tributari (segons s’entén de l’article 58. Deute tributari de la llei general tributaria)
que no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, s'ampliaran fins el 30
d'abril de 2020, incloent en aquest relació:
•
•
•

•

•
•

Deute tributari que preveuen els apartats 2 i 5 de l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària.
Venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament
concedits
Terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns
a què es refereixen els articles 104.2 i 104 bis de el Reglament general de recaptació,
aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Terminis per atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds
d'informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes
d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels
tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat.
Devolució d'ingressos indeguts.
Rectificació d'errors materials i de revocació

Que respecte a liquidacions i autoliquidacions, segons l’article 33.2, els terminis en relació al
deute tributari que no s’hagi iniciat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, i que es
comuniquin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta mesura s'estenen fins el 20 de maig de
2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest és
aplicable, incloent en aquest relació:
•
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•
•

•

Deute tributari que preveuen els apartats 2 i 5 de l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària.
Venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament
concedits
Terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns
a què es refereixen els articles 104.2 i 104 bis de el Reglament general de recaptació,
aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Terminis per atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds
d'informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes
d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència.
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Que pel que fa a la gestió , liquidació, inspecció i recaptació tributaria de padrons municipals,
i respecte a les relacions de rebuts domiciliats, que en compliment del calendari fiscal dels
respectius ajuntaments pertoqui ser gestionats al cobrament dins del període declarat l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es a dir, fins
al 30 d'abril de 2020, es procedirà a la seva suspensió i domiciliació amb posterioritat a la
data indicada en compliment de l’article 33 de l’esmentat Reial decret llei 8/2020, fixant la data
estimada de domiciliació el 4 de maig. En el cas de prolongació del període d’estat d’alarma,
es prolongarà la suspensió a la nova data indicada per el corresponent reial decret.
Per el cas de rebuts domiciliats corresponents a fraccionaments o plans de pagaments
la/les fracció/ns de pagament que recaigui/n dins del període d’alarma es prorratejarà en els
mesos d’octubre, novembre i desembre.
Que pel que fa a la gestió , liquidació, inspecció i recaptació tributaria de padrons municipals,
i respecte a les relacions de no domiciliats que en compliment del calendari fiscal dels
respectius ajuntaments pertoqui ser abonats per l’obligat tributari dins del període declarat
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es a
dir, fins al 30 d'abril de 2020, el termini de pagament en voluntària s'estenen fins el 20 de
maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran. En el cas de
prolongació del període d’estat d’alarma, es prolongarà la suspensió a la nova data indicada
per el corresponent reial decret.
Que pel que fa al calendari fiscal dels tributs locals d'exacció obligatòria periòdica la gestió
dels quals es formula a través de padrons o matrícules, es recorda als ajuntaments el
procediment per a la seva aprovació o modificació:
A. El padró fiscal haurà d'aprovar-se mitjançant Resolució d'Alcaldia, d'acord amb l'article
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim Local.
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B. Serà obligatòria, a fi de no minvar les garanties dels obligats, la notificació individual de la
liquidació corresponent a l'alta en el respectiu padró, així com la de qualsevol augment de
base.
C. Una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el padró, les successives
liquidacions podran notificar-se col·lectivament mitjançant edicte. La normativa aplicable no
regula el termini d'exposició al públic, per lo que caldrà estar a la normativa reguladora de
cada tribut o a l'Ordenança fiscal corresponent.
Que pel que fa a l’esmentat calendari fiscal relacionat amb els tributs de cobrament periòdic,
i atesa la situació excepcional ocasionada pel COVID-19, es fa avinent un necessari
pronunciament dels ajuntaments als efectes de la possible modificació del calendari en el
termini de 10 dies. En cas de no tenir pronunciament exprés respecte a la possible modificació
es prosseguirà per part del Consell Comarcal de la Selva amb la gestió recaptatòria ordinària
amb el calendari preestablert.
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Que el Consell Comarcal de la Selva requereix als ajuntaments per els que realitza gestió
tributaria trasllat de qualsevol acord adoptat en el marc de situació excepcional ocasionada
pel COVID-19, relatiu a la supressió o suspensió de serveis amb incidència tributaria, tals com
llar d’infants, etc.
Que el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les actuacions oportunes per poder proveir de
liquiditat suficient als ajuntaments que ho precisin, tot i així, es recomana consultar al
departament de tresoreria del Consell Comarcal de la Selva la disponibilitat per atendre les
corresponents sol·licituds.
Santa Coloma de Farners,

Martí Pujals Castelló
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Gerent del Consell Comarcal de la Selva
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