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Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2020 es va aprovar el calendari de
pagament dels tributs per a l’exercici 2020, del dia 1 d’abril a 6 de juny de 2020, ambdós inclosos,
excepte per l’Impost sobre activitats econòmiques que es va fixar del dia 15 de setembre al 20 de
novembre de 2020, ambdós inclosos.
Per acord de Junta de Govern Local de data 13 de març de 2020, es va aprovar que respecte a
l’impost sobre béns immobles acollit a l’opció 25 bis de l’Ordenança fiscal general de gestió i
recaptació dels ingressos municipals de dret públic, de pagament en tres terminis, els terminis serien
6 d’abril, 6 de juliol i 5 d’octubre de 2020.
Atès el previst al Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en especial les establertes a l’article 33, que fa
referencia a la suspensió i ampliació de terminis, en matèria de pagaments de deutes tributaris i
fraccionaments.
Aquesta Alcaldia presidència, donada la situació actual i la normativa estatal anterior, considera
convenient ampliar els terminis de pagament i modificar els càrrecs dels tributs de l’exercici 2020 en
el sentit següent:
a) Ampliar fins el 7 de setembre de 2020 el termini de cobrament dels tributs del 2020 inicialment
establert fins el 6 de juny.
b) Modificar la data de càrrec dels rebuts domiciliats posposant-la al 8 de juny de 2020 enlloc del 8 de
maig inicialment previst.
c) Posposar les dates de càrrec dels rebuts domiciliats en concepte d’impost sobre béns immobles
acollits a l’opció de pagament en tres terminis, que seran les següents: primer termini 6 de juliol de
2020, segon termini 7 de setembre de 2020 i tercer termini 5 d’octubre de 2020.
d) Eximir del pagament d’interessos en els fraccionaments o ajornaments dels rebuts de padró de
l’exercici 2020 que es concedeixin en les condicions establertes en l’Ordenança fiscal general vigent,
amb el venciment de l’última fracció 5 d’octubre de 2020.
e) Vist el que disposa l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Per l’anterior,
DECRETO:
1r. Ampliar fins el 7 de setembre de 2020 el termini de cobrament dels tributs del 2020 inicialment
establert fins el 6 de juny.
No hi ha modificacions respecte al calendari de pagament de l’impost sobre activitats econòmiques
que es manté del 15 de setembre al 20 de novembre de 2020.
2n. Modificar la data de càrrec dels rebuts domiciliats posposant-la al 8 de juny de 2020 enlloc del 8
de maig inicialment previst
3r. Posposar les dates de càrrec dels rebuts domiciliats en concepte d’impost sobre béns immobles
acollits a l’opció de pagament en tres terminis, que seran les següents: primer termini 6 de juliol de
2020, segon termini 7 de setembre de 2020 i tercer termini 5 d’octubre de 2020.
4t. Eximir del pagament d’interessos en els fraccionaments o ajornaments dels rebuts de padró de
l’exercici 2020 que es concedeixin en les condicions establertes en l’Ordenança fiscal general vigent,
amb el venciment de l’última fracció 5 d’octubre de 2020.
Girona, 25 de març de 2020
L’Alcaldessa.
Marta Madrenas i Mir

