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ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE MANLLEU

Publicació a:

Localització de l'activitat

En compliment del que disposa l’article 33 del Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, s’anuncia que per resolució de la Regidoria de Serveis
Econòmics núm. DEC/556//2020, de data 31 de març de 2020, rectificada per resolució núm. DEC/568/2020, de
data 1 d’abril de 2020, s’ha resolt:
Primer.- Suspendre els terminis de cobrament dels Impostos i Taxes municipals així com els ingressos de dret
privat que no han estat delegats a l’ORGT.
Aquesta suspensió afecta a :
En relació amb el període de recaptació voluntari es suspèn la data de finalització fins que s’alcin les
mesures relacionades amb l’estat d’alarma.
La suspensió també afecta als pagaments fraccionats i ajornats fins que s’alcin les mesures relacionades
amb l’estat d’alarma.
Segon.- Donar compte de les mesures adoptades per l’ORGT en relació als ingressos de dret públic de
venciment periòdic i notificació col·lectiva que s’han delegat a l’ORGT:
Recaptació voluntària:
- Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18
de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.
- Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març,
s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.
- Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica: aprovada la pròrroga del termini de cobrament en
voluntària fins al 2 de juny de 2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats l’1 de juny de 2020
-Taxa teleassistència a 4rt trim 2019: aprovada la pròrroga del termini de cobrament en voluntària fins al 20
de maig de 2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats el 4 de maig de 2020
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- Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de
març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’ abril de 2020.
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El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord amb el següent detall:

- Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de
maig de 2020.
Tercer.- Acordar la publicació al Butlletí Oficial de la Província del contingut de la present resolució.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’ORGT i comunicar-lo a la intervenció i tresoreria municipals.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 23-4-2020

CVE 2020010286

Pàg. 2-2

https://bop.diba.cat

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
08-04-2020 09:00

A

F_FIRMA_1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

