
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Núm. expedient.: X2020000574 - 1541-000001-2020 

 

DECRET 
Identificació de l’expedient: 

Modificació calendari fiscal per l’Estat d’Alarma i altres mesures tributàries 

Fets: 

Primer.- Mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat 

d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que va 

entrar en vigor el 15 de març de 2020. 

Segon.- En data 17 de març de 2020, es va publicar el Reial Decret Llei 8/2020 de 

mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

Tercer.- Amb RE E20200001401 el Consell Comarcal de la Selva va fer arribar a 

l’Ajuntament d’Anglès una nota informativa sobre la suspensió de terminis en l’àmbit 

tributari relacionada 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. 

Quart.- Es voluntat política la modificació del calendari fiscal establert per al 2020, per tal 

de minorar l’impacte que suposarà sobre les famílies i empreses l’estat d’alarma. 

Fonaments de dret: 

Primer.- L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 

Règim Local. 

Segon.- Ordenances Fiscals vigents per a l’exercici 2020. 

Per tot això exposat i en virtut de de les atribucions que m’han estat conferides 

RESOLC: 

Primer.- RESTAR ASSABENTATS de les mesures que en matèria de recaptació ha pres el 

Consell Comarcal, ens delegat per aquest ajuntament per a la gestió i recaptació dels 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

tributs, d’acord amb la seva nota informativa que ha estat comunicada a l’Ajuntament 

d’Anglès el dia 20 de març. 

Segon.- MODIFICAR el calendari fiscal per a l’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, i deixar-lo en 

els següents períodes: 

MESOS Percentatge a cobrar 

Maig-Juny 2020 33% 

Agost-Setembre 2020 33% 

Novembre-Desembre 2020 34% 

 

Tercer.- SUSPENDRE fins a la finalització de l’estat d’alarma les liquidacions de les taxes i 

preus públics que es detallen: 

- Preus públics de la Llar d’Infants 

- Liquidació de taxes corresponents a les instal·lacions esportives municipals. 

- Taxa d’ocupació de via pública amb taules i cadires 

- Taxes del mercat setmanal 

Quart.- SUSPENDRE, prèvia petició dels subjectes passius, i pels establiments afectats pel 

tancament obligatori de l’estat d’alarma el cobrament de: 

- Taxes d’escombraries comercials i industrials 

Cinquè.- SOL·LICITAR als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament i al Consell 

Comarcal que, en base a les ordenances fiscals vigents i la situació excepcional de l’estat 

d’alarma elaborin, un cop finalitzat aquest, una proposta per a la liquidació I cobrament 

de les taxes i preus públics detallats en els apartats  Tercer i Quart anteriors, per tal que 

es prorrategin i liquidin en funció dels serveis utilitzats i els espais ocupats.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sisè.- Donar trasllat de la present resolució al Consell Comarcal de la Selva pel seu 

coneixement i efectes oportuns. 

Així ho mana i signa l’alcaldessa davant meu la secretària ho certifica. 

Anglès, a data de la signatura electrònica 

L’alcaldessa        La secretària 
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