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En les darreres setmanes s’han publicat el RD 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat
d’alarma; posteriorment va ser modificat pel RD 465/2020, de 17 de març, i pel RDL 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19, així com del RDL 11/2020, de 31 de març.
En data 22 d’abril d’enguany, s’ha publicat el RDL 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents
complementàries per donar suport a l’economia i al treball. De conformitat amb el que
s’estableix en aquest darrer Reial decret llei, i pel que afecta a l’àmbit tributari local, informem:
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Com a conseqüència de la COVID-19, els municipis el padró dels quals finalitzava el 31-032020 gaudiran d’una ampliació del període de pagament pels tributs afectats, segons el
quadre següent.
Municipis
Anglès
Amer
Arbúcies

Tributs. Ampliació termini 30/04/2020

Mercat setmanal (1r semestre)
IVTM
IVTM (30/05/2020)
Escombraries (30/05/2020)

Breda

IVTM

Brunyola

IVTM

Caldes de Malavella

Clavegueram (4t trimestre 2019)
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Municipis

Tributs. Ampliació termini 30/04/2020

Osor

IVTM

Riells i Viabrea

Guals

Santa Coloma de
Farners

IVTM

Susqueda
Vidreres
Urbanització Can
Hosta

IVTM
Aigua (4t trimestre 2019)
IVTM
Quota de conservació (1r semestre)

Que respecte els ajuntaments que mantenen el seu calendari fiscal, i concretament pels
padrons la cobrança dels quals es produeix entre 01/03/2020 i el 30/04/2020 es detalla
seguidament la informació que ja es va indicar en el moment oportú (criteri segons RDL
8/2020, de 17 d’abril) i que s’ha vist actualitzada pel RDL 15/2020, de 21 d’abril, als efectes que
el contribuent pugui disposar de la informació actualitzada d’una manera entenedora:
Criteri RDL 8/2020, de 17 d’abril DESACTUALITZAT
•

Que pel que fa a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària 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 d’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, és a dir, fins al 30 d’abril de 2020, es procedirà a suspendre’ls
i domiciliar-los 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 pel corresponent reial decret.

•

Que pel que fa a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària 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 d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, és a dir, fins al 30 d’abril de 2020, el termini de pagament en voluntària
s’estén fins al 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 pel corresponent
reial decret.
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Criteri actualitzat segons el RDL 15/2020, de 21 d’abril INFORMACIÓ ACTUALITZADA
•

Els padrons (**) citats amb anterioritat es cobraran en les següents dates:
• Domiciliats: entre el dia 11 i el dia 15 de maig de 2020
• No domiciliats: dia 30/05/2020(*).
(*) Als tríptics enviats als contribuents consta la data 20/05/2020, atès que en la data de l’enviament del tríptic
encara no s’havia publicat el RDL 15/2020, de 21 d’abril.
Els contribuents que facin el pagament amb l’entitat CaixaBank podran fer-ho amb el mateix document
de pagament fins al dia 01/06/2020. Els contribuents que hagin de pagar amb altres entitats financeres
col·laboradores de les que es detallen en el document hauran de sol·licitar un altre document de pagament
pels canals telemàtics habituals. (scolomatributs@selva.cat) o sol·licitar informació al telèfon: 972 84 01 78.
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Que, d’acord amb la modificació realitzada pels ajuntaments en els seus calendaris fiscals,
resten alterats, pels tributs assenyalats, segons el quadre següent:

Anglès

La Cellera de Ter
33% Maig – juny

IBI

33% Agost – setembre
34% Novembre – desembre

Amer
Taxes i preus públics

Domiciliats 01/06/2020
No domiciliats 31/07/2020

Canaleres
Balcons

60% Juliol – agost

IBIR
Octubre - novembre

IAE
Juny – juliol

Escombraries
Clavegueram
Entrada vehicles

Hostalric
IVTM

60% Juny – juliol

Guals

BICES

Breda

Juny – juliol

Escombraries
Clavegueram

IBIU

Es farà una publicació independent per la web

IBIR

Cementiri

Entrada vehicles

Blanes

IBIU (1a fracció)

IVTM

Canaleres
Balcons
Ampliació fins al 30/05/2020

IBIU

40% Octubre – novembre

Guals
IBIU

40% Novembre – desembre

IBIR
Escombraries
Clavegueram

01/06/2020 – 31/07/2020

Massanes

Cementiri

IVTM

Gual

Escombraries
Cementiri

Maig – juny

Guals
IBIU
IBIR
IAE

Setembre – octubre
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Osor
IBIU

Sils
40% Maig – juny
60% Octubre – novembre

Riells i Viabrea
40% Juny – juliol
Domiciliats 05/07/2020
60% Octubre - novembre

Domiciliats 01/09/2020

IVTM

No domiciliats

31/07/2020 – 30/09/2020
IBIU

20/05/2020

31 de juliol – 30 de setembre

BICES

Susqueda
Vidreres
IBIU (1a fracció)
IBIR (1a fracció)

Taxes mercat (1r
semestre 2020)

IAE

Vilobí d’Onyar

Sant Feliu de Buixalleu

BICES
Escombraries

IBIU
Juliol – agost

IBIR
BICES

Agost - setembre

IAE
IVTM

15/09/2020 – 15/11/2020

Cementiri

Domiciliats (data de càrrec)

20/05/2020
Juny – juliol

Santa Coloma de Farners
30/04/2020

IBIU (1a fracció)
IBIR
Tinença d’animals

Juliol – agost

Guals
Cementiri
IBIU (2a fracció)
IAE

Novembre - desembre

Juny – juliol

Guals
Llicències
d’auto-taxis
IAE

IBIR

BICES

Escombraries

Cementiri

IBIU

IBIU

IVTM

Clavegueram

IVTM

Sant Hilari Sacalm

IBIR

15/06/2020 – 15/08/2020

Guals

BICES

IVTM

Juny – juliol

IBIR

Aigua (1r trimestre
2020)

IBIR

Escombraries

Domiciliats (data de càrrec)

Es publicarà informació properament

Riudellots de la Selva

Cementiri

IVTM
IBIU (1a fracció)

IBIU

Escombraries

20/05/2020

Agost-setembre
Octubre – novembre
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Respecte als fraccionaments i ajornaments:
A. Respecte als fraccionament gratuïts unificats (FGU) coneguts com a tarifa plana, la
fracció de pagament del mes d’abril es prorratejarà en els mesos d’octubre, novembre i
desembre.
El mes de maig es reactiva el càrrec al compte de la tarifa plana. El càrrec es realitzarà entre
la setmana de l’11 al 15 de maig de 2020.
B. Pel que fa als acords de fraccionament o ajornaments regulats en l’article 65 LGT i en els
articles 44 a 54 RGR, es tractaran segons el criteri següent:
La quota del mes d’abril es cobrarà al mes de maig i així successivament. Per tant, aquesta
modificació tindrà efectes sobre la resta de quotes de l’acord de fraccionament o
ajornament fins al seu venciment.
Excepcionalment, el càrrec de la quota del fraccionament que s’havia d’enviar el mes d’abril
i que s’enviarà el mes de maig es realitzarà entre la setmana del 11 al 15 de maig de 2020.
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En relació amb el recurs de reposició, segons el criteri establert pel RDL 8/2020, de 17 de
març, i pel RDL 11/2020 (segon paràgraf de la disposició addicional vuitena), de 31 de març,
opera el següent criteri, una vegada publicat el RDL 15/2020, de 21 d’abril:
En l’àmbit tributari, des del dia 14 de març fins al 30 de maig, ambdós de l’any 2020, el termini
per interposar recursos (regits per la LGT els seus reglaments de desenvolupament o TRLRHL)
s’iniciarà a partir del 30/05/2020 i s’aplicarà:
• Als actes notificats amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma i que el còmput del
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació de la resolució, no hagués
finalitzat el dia 13 de març de 2020.
• Als actes o resolucions notificats una vegada declarat l’estat d’alarma.
Per acabar, cal recordar que els contribuents que hagin d’efectuar el pagament d’una liquidació i, el document
del qual disposin no correspongui amb la data assenyalada d’acord amb la disposició addicional primera del RDL
15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i al treball o amb el
que hagi acordat el respectiu ajuntament, podran dirigir-se, si així ho consideren oportú, a l’atenció al ciutadà del
Consell Comarcal de la Selva mitjançant els telèfons o correus electrònics segons correspongui en cada cas:
SANTA COLOMA DE FARNERS

BLANES

ARBÚCIES

VIDRERES

972 84 01 78

972 35 72 51

972 16 29 53

972 85 10 94

scolomatributs@selva.cat

blanestributs@selva.cat

arbuciestributs@selva.cat

vidrerestributs@selvat.cat

