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LOP/czc 
 

DECRET 
 
Vist que mitjançant Decret de l'Alcaldia Presidència de data 28 de gener de 
2020 (expedient PATR2020000002) es va aprovar el calendari de cobrament 
establint-se els terminis d’ingrés dels padrons fiscals de cobrament periòdic per 
rebut publicat al BOP número 24 de 5 de febrer de 2020, i mitjançant Decrets 
de data 10 de febrer i 9 de març de 2020 (PATR2020000003 i 
PATR2020000006, respectivament) es van aprovar els padrons de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa de cementiris, l’impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana, de característiques especials i de béns 
immobles rústics, tarifa d’escombraries (emeses en rebut independent) i taxa 
d’entrada de vehicles per a l’exercici 2020, publicats al BOP número 32 de 17 
de febrer i número 54 de 17 de març de 2020; 

Vist que en motiu de la declaració d'Estat d'Alarma en tot el territori per a la 
gestió de la crisi sanitaria ocasionada pel COVID-19 continguda al Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, mitjançant Decret de l'Alcaldia Presidència de data 
19 de març de 2020 (expedient TRES 2020000091) es van suspendre i 
posposar els terminis de cobrament de les taxes, impostos i tarifes els quals 
tenien previst el seu cobrament total o parcial durant el mes d'abril, és a dir, 
l'impost sobre béns immobles, tarifa d'escombraries sense aigua, impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, taxa de cementiris, taxa d'entrada de vehicles i 
guals. 

Vist que procedeix determinar el nou termini de pagament en via voluntària dels 
citats ingressos i per tant modificar el calendari de cobrament establert pel 
decret amunt referenciat; 

Atès que l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
disposa que l’administració local pot determinar el termini de pagament en via 
voluntària dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i periòdica, i la 
publicitat i el contingut de l'anunci de cobrança està regulat a l’article 24 del 
Reglament general de recaptació que va ser aprovat pel Reial decret 939/2005, 
de 29 de juliol, pel que, per tal de donar compliment als esmentats articles i a 
allò previst en els articles 49, 50 i 51 de l’Ordenança fiscal general número 1, 
de gestió, inspecció i recaptació, procedeix aprovar la modificació els terminis 
de pagament en via voluntària de determinats ingressos establerts al calendari 
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de cobrament per a l'exercici de 2020, així com es considera convenient 
adoptar mesures econòmiques extraordinàries per pal·liar els efectes 
econòmics que la crisi pot provocar en les empreses, autònoms i famílies del 
municipi.  

Vist que la Cap del Servei informa favorablement la tramitació que segueix,  
 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 

1r.- Aprovar la modificació del calendari de cobrament per a l'exercici de 2020 pel que 
fa a les dates de venciment dels terminis d'ingrés dels següents conceptes: 

 Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre béns immobles de 
naturalesa rústica i Taxa de cementiris:  

Dèbit directe domiciliat: 01.07.2020 

No domiciliats: del 01.06.2020 al 01.08.2020 

 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i característiques especials:  

Dèbit directe domiciliat (3 fraccions): 

30%: 01.07.2020, 30%: 01.09.2020, 40%: 01.11.2020 

No domiciliats: del 01.06.2020 al 01.10.2020  

 Tarifa pel servei de recollida d'escombraries (posada al cobrament en rebuts 
independents al de subministrament d'aigua) i Taxa per entrada de 
vehicles/guals: 

Dèbit directe domiciliat: 01.10.2020 

No domiciliats: 01.09.2020 al 05.11.2020 

Finalitzats el terminis assenyalats, els rebuts que no hagin estat satisfets seran exigits 
pel procediment de constrenyiment i es meritarà el recàrrec del període executiu que 
correspongui d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, així 
com l’interès de demora i les costes de procediment que es produeixin.  

2n.- Mantenir la vigència dels terminis d'ingrès referits als restant conceptes no 
modificats al punt anterior, establerts al Decret d'Alcaldia de data 28 de gener de 2020 
(publicat al BOP número 24 de 05.02.2020), així com el lloc i formes de pagament i 
restants termes allà previstos. 

3r.-Adoptar, en motiu de la situació generada per l’evolució del coronavirus COVID-19 i 
amb la voluntat de per pal·liar els efectes econòmics que la crisi pot provocar en les 
empreses, autònoms i famílies del municipi, les mesures econòmiques extraordinàries 
següents: 

 Suspendre l'emissió del rebuts en conceptes de tarifa pel sevei de recollida 
d'escombraries (tant les posades al cobrament al rebut de l'aigua com les 
posades al cobrament en rebut independent) per les activitats compreses en 
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categories número 4 a 14 establertes a l'article 8.9.1 de l'Ordenança reguladora 
de les prestacions patrimonials públiques no tributàries (publicada al BOP 
número 240 de 17 de desembre de 2019), les quals seran regularitzades i 
emeses un cop finalitzat l'Estat d'Alarma i es desenvolupi l'activitat en els 
termes que legalment s'estableixin. 

 Procedir a la compensació o devolució, segons s'escaigui, en el cas dels 
imports abonats en concepte de taxes en què no s'hagi prestat el servei o no 
s'hagi pogut ocupar el domini públic per causa no imputable a l'interessat, en 
els termes de l'article 26.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.  

4t.- Comunicar l'esmentada resolució mitjançant edicte al Butlletí oficial de la província 
de Girona i al tauler edictal de l'Ajuntament, així com divulgar-lo a la premsa local, en 
els termes de l'article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el 
Reglament General de Recaptació.   

 
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
Decret signat per L'alcaldessa presidenta i per La secretària de la corporació 
que en dóna fe. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] [Firma03-01] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


