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DECRET
L’11 d’abril de 2020 s’ha prorrogat l’estat d’alarma declarat per 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
Entenem que la segona pròrroga de l’estat d’alarma, que estendrà la seva
vigència fins el dia 26 d’abril, fa necessari l’establiment de noves mesures a fi
de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries.
A tal fi, es procedeix a una nova revisió del calendari fiscal, ampliant el termini
de pagament en voluntària de l’impost sobre béns immobles, de la taxa per la
prestació del servei de recollida i transport d’escombraries i d’altres residus
urbans domiciliaris i de la taxa per l’entrada de vehicles fins l’1 de setembre de
2020 i endarrerint el càrrec en compte de les corresponents fraccions d’aquests
tributs, per a aquells que tinguin domiciliat el seu pagament.

Per les raons exposades i atès que el paràgraf segon de l'article 62.3 de la Llei
general tributària estableix la possibilitat de determinar els períodes de
cobrament dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica, sempre que no
siguin inferiors a dos mesos naturals.

Montserrat Febrero i Piera
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15/04/2020 L'alcaldessa

Per altra banda, i ates que el 27 de març de 2020 l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona publica en el BOPB l’anunci CVE
2020009757 de rectificació de la resolució de 24 de març de 2020 núm.
2020018371, per modificar la data de càrrec dels rebuts domiciliats, atès que el
dia 1 de juny és festiu a diversos municipis de la província de Barcelona, es
procedeix a rectificar la data del càrrec dels rebuts domiciliats de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica i de la primera fracció de les taxes de residus
domèstics i d’entrada de vehicles, que serà el 2 de juny de 2020.

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya

PRIMER. Modificar el Calendari Fiscal del 2020 i fixar els següents terminis de
pagament:
CONCEPTE

Inici
Voluntària

Fi
Voluntària

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

02/03/2020

02/06/2020

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS

04/05/2020

01/09/2020
01/07/2020
01/09/2020

IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS

02/11/2020

IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS

01/12/2020

Codi Segur de Validació

c56fb23462f747afa8c5f2a7549319c7001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

02/06/2020

IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

Càrrec
domiciliats

IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS

Marta Puig Puig
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15/04/2020 La secretària acctal.

RESOL
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TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS

04/05/2020

01/09/2020

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS

02/06/2020

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS

03/08/2020

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.3-DOMICILIATS

01/10/2020

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.4-DOMICILIATS

01/12/2020

TAXA ENTRADA VEHICLES-NO DOMICILIATS

04/05/2020

01/09/2020

TAXA ENTRADA VEHICLES 1A FRAC-DOMICILIATS

02/06/2020

TAXA ENTRADA VEHICLES 2A FRAC-DOMICILIATS

03/08/2020

TAXA ENTRADA VEHICLES 3A FRAC-DOMICILIATS

01/10/2020

TAXA ENTRADA VEHICLES 4A FRAC-DOMICILIATS

01/12/2020

SEGON. Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona perquè procedeixi a la publicació de la modificació del
calendari fiscal en el BOPB.
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig Puig

15/04/2020 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

15/04/2020 L'alcaldessa

TERCER. Publicar la present resolució a la pàgina web de l'Ajuntament de
Corbera de Llobregat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

c56fb23462f747afa8c5f2a7549319c7001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades
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