
 

MESURES TRIBUTÀRIES COVID-19 

 

INFORMATIU DE MODIFICACIONS TRIBUTÀRIES 

I. PADRONS: IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA I IMPOST DE VEHICLES 

 

1. Rebuts dels padrons de l’impost sobre béns immobles urbana i de l’impost sobre 

vehicles de tracció mecànica: 

Inici del període de cobrament: 15 d’abril 

Últim dia de pagament: 6 de juliol 

Últim dia de pagament anterior Últim dia de pagament actual 

20/06/2020 06/07/2020 

 

2. Pagaments domiciliats: el càrrec en compte es trasllada al 5 de juny  

Data càrrec anterior Data càrrec actual 

05/05/2020 05/06/2020 

 

3. Pagaments a terminis:  

 s'anul·la el venciment del dia 5 d’abril i es redistribueix l'import en els venciments 

següents: 

Calendari anterior Calendari actual 

05/04/2020 S'anul·la 

05/05/2020 fins 05/12/2020 No varien 

 

Sol·licituds de pagament en 6 terminis: es podran sol·licitar fins al dia 20 de juny. 

Termini anterior Termini actual 

05/06/2020 22/06/2020 

 

II. PROCEDIMENTS INICIATS ABANS DEL DIA 18/03/2018 

 

1. LIQUIDACIONS – AMPLIACIÓ DEL TERMINI EN VOLUNTÀRIA (62.2 LGT): 

 

 Notificades abans del 18/03/2020 i venciment posterior a aquesta data: s’amplia el 

termini de pagament fins al 30/04/2020. 

 Notificades a partir del 18/03/2020: s’amplia el termini de pagament fins al 

20/05/2020, llevat que el que correspongui sigui superior. 

Data de notificació Venciment anterior Venciment actual 

Entre l’1 i 15/02/2020 20/03/2020 30/04/2020 

Entre 16 i 29/02/2020 05/04/2020 30/04/2020 



Entre l’1 i 15/03/2020 20/04/2020 30/04/2020 

Entre 16 i 31/03/2020 05/05/2020 20/05/2020 

Entre l’1 i 15/04/2020 20/05/2020 20/05/2020 

Entre 16 i 30/04/2020 05/06/2020 05/06/2020 

 

 

2. PROVISIONS DE CONSTRENYIMENT – AMPLIACIÓ DEL TERMINI (62.5 LGT): 

 

 Notificades abans del 18/03/2020 i venciment posterior a aquesta data: s’amplia el 

termini de pagament fins al 30/04/2020. 

 Notificades a partir del 18/03/2020: s’amplia el termini de pagament fins al 

20/05/2020, llevat que el que correspongui sigui superior. 

Data de notificació Venciment anterior Venciment actual 

Entre l’1 i 15/03/2020 20/03/2020 30/04/2020 

Entre 16 i 17/03/2020 05/04/2020 30/04/2020 

Entre 18 i 31/03/2020 05/04/2020 20/05/2020 

Entre l’1 i 15/04/2020 20/04/2020 20/05/2020 

Entre 16 i 30/04/2020 05/05/2020 20/05/2020 

 

3. AUTOLIQUIDACIONS I DECLARACIONS – SUSPENSIÓ DEL TERMINI 

 

Es suspèn el termini de presentació i ingrés d’autoliquidacions i de presentació de 

declaracions per persones físiques.El termini es reprendrà quan cessi la vigència de 

l’estat d’alarma. 

 

Les persones jurídiques les han de continuant presentant i ingressant per via 

electrònica. 

 

4. FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS 

 Concedits abans del 18/03/2020: el venciment del dia 5 d’abril es trasllada al 30 

d’abril, amb el mateix import. 

 

 

 

 

 Sol·licitats abans del dia 18/03/2020 i concedits després d’aquesta data: els 

venciments dels dia 5 d’abril i 5 de de maig es traslladen al 20 de maig. 

Calendari anterior Calendari actual 

05/04/2020 20/05/2020 

05/05/2020 20/05/2020 

05/06/2020 fins 05/12/2020 No varien 

 

 

 

 

 

Calendari anterior Calendari actual 

05/04/2020 30/04/2020 

05/05/2020 i següents No varien 



5. REQUERIMENTS I SOL.LICITUDS D’INFORMACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT AMB 

TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA 

 

 Notificats abans del 18/03/2020 i venciment posterior a aquesta data: s’amplia el 

termini per atendre’ls fins al 30/04/2020. 

 Notificades a partir del 18/03/2020: s’amplia el termini per atendre’ls fins al 

20/05/2020, llevat que el que correspongui sigui superior. 

 

Data de notificació Venciment actual 

Abans 18/03/2020 30/04/2020 

A partir 18/03/2020 20/05/2020 o posterior 

 

6. AL·LEGACIONS I TRÀMIT D’AUDIÈNCIA 

 

 Notificats abans del 18/03/2020 i venciment posterior a aquesta data: s’amplia el 

termini per atendre’ls fins al 30/04/2020. 

 Notificades a partir del 18/03/2020: s’amplia el termini per atendre’ls fins al 

20/05/2020, llevat que el que correspongui sigui superior. 

 

 

 

 

7. RECURS DE RESPOSICIÓ I RECLAMACIONS ECONÒMICOADMINISTRATIVES 

 

Contra actes i resolucions notificades abans del dia 14 de març de 2020 si es aquesta 

data no havia finalitzat el termini d’interposició: s’iniciarà un nou termini d’1 mes que 

començarà a comptar el dia 1 de maig de 2020. 

 

Data de notificació Venciment actual 

Abans 18/03/2020 30/04/2020 

A partir 18/03/2020 20/05/2020 o posterior 


