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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 55/2020/ALTECO
Procedència: Àrea Econòmica

A Montcada i Reixac,

Vist 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, i les mesures 
econòmiques i administratives que s'hi estableixen.

Vist l’article 33 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Vist el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març.

Tenint en compte el que disposa l’article 53 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de 
març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per a fer front al COVID-19, en quant allò disposat a l’anterior article 33 del 
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, serà d’aplicació a les actuacions, tràmits i 
procediments que es regeixen per l’article 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributaria, i els seus reglaments, i en especial amb les actuacions, tràmits i 
procediments que es regeixen pel Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Tenint en compte la necessitat d’adaptar a la normativa anterior el calendari fiscal 
municipal de 2020, tant pels tributs gestionats directament per l’Ajuntament com 
aquells la gestió dels quals estan delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, per tal de facilitar el compliment de les obligacions tributàries 
tant a les empreses com als ciutadans que es veuen directament o indirecta afectats 
per la declaració de l’estat d’alarma.

De conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local.   
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

Primer.- Suspendre els ajornaments i fraccionaments de pagament, sol·licitats a 
l’Ajuntament, dels mesos d’abril i maig de 2020, i reprenent els pagaments a partir del 
5 de juny, ampliant el mateix temps i en iguals terminis el període de suspensió.

Segon.- Ampliar fins el 30 d’abril de 2020, els terminis de pagament en voluntària de 
les liquidacions tributàries que es troben en període de cobrament que finalitzaven el 
dia 18 de març de 2020, d’acord amb allò establert a l’article 33.1 del Reial Decret-Llei 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19.

Tercer.- Ampliar fins el dia 20 de maig de 2020, els terminis de pagament en 
voluntària de les liquidacions tributàries que s’hagin iniciat amb posterioritat al dia 18 
de març de 2020, d’acord amb allò establert a l’article 33.2 del Reial Decret-Llei 
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8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19.

Quart.- Sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
(ORGT), la modificació del calendari fiscal corresponent als terminis de pagament de 
l’Impost de Béns Immobles domiciliats (Béns Immobles urbans, i de característiques 
especials) amb la següent proposta:

PRIMER TERMINI 1/07/2020
SEGON TERMINI 1/09/2020
TERCER TERMINI 1/10/2020
QUART TERMINI 1/12/2020

Cinquè.- Suspendre les quotes de les escoles bressol municipals i dels cursos i tallers 
de la Xarxa d’Equipaments fins quan es reprenguin els serveis i compensar els dies no 
gaudits del mes de març, en el pròxim rebut quan es reiniciï l’activitat. Queden 
exclosos d’aquest acord els cursos que s’ofereixi la possibilitat de fer-los a distància.

Sisè.- Ordenar la publicació dels acords anteriors en la seu electrònica de l’Ajuntament 
i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.   

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018

https://tramitsigestions.montcada.cat/validacio

		2020-04-06T08:18:28+0200
	SegellOrgan
	CRIPTOLIB


		2020-04-06T08:18:19+0200
	Alcalde
	CRIPTOLIB


		2020-04-04T19:47:55+0200
	Secretari
	CRIPTOLIB




