L’impost sobre Béns Immobles, 1a fracció, fins l’1 de juliol de 2020, al igual que la càrrega
dels rebuts domiciliats per aquesta fracció fins també l’1 de juliol de 2020.
L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, fins l’1 de juliol de 2020, al igual que la
càrrega dels rebuts domiciliats també fins l’1 de juliol de 2020.
Vist tot això, en l'exercici dels facultats legalment atribuïdes i en virtut de la competència
residual prevista a l'article 21.1.s) de Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local,

RESOLC

PRIMER.- Modificar el calendari fiscal amb relació a l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica, en concret s’aprova la pròrroga del termini de cobrament en voluntària fins l’1
de juliol de 2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats també l’1 de juliol de 2020,
quedant el calendari fiscal modificat de la forma següent:

https://bop.diba.cat
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Vist que el Gobierno espanyol ha anunciat la voluntat de prorrogar l’estat d’alarma fins a
finals de juny de 2020, l’Ajuntament de Martorell té la voluntat de modificar novament el
calendari fiscal per a prorrogar el termini de cobrament en voluntària de:

Data 28-5-2020

Que l'Ajuntament va delegar el 2014 la gestió i recaptació a l'Organisme de Gestió
Tributària (ORGT) de determinats impostos i taxes municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Vist el 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, així com el Reial decret
465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i
el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, així com la resta de normativa aprovada
durant la present situació d’emergència sanitària.
Amb la finalitat d'evitar qualsevol perjudici econòmic als contribuents de Martorell amb
motiu de l'estat d'alarma esmentat, així com les seves pròrrogues.

B

Per Decret de l’alcaldia núm. 2020-0568, de data 19 de maig de 2020, s’han aprovat
modificacions del calendari fiscal en relació a la primera fracció de l’Impost sobre
Béns Immobles Urbans i de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

A

EDICTE

Calendari del contribuent

01/07/2020

01/07/2020

Calendari del contribuent
Període de pagament en
voluntària

inici

fi

domiciliat

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
URBANS (1a FRACCIÓ)

-

01/07/2020

01/07/2020

TERCER.- Donar compte d’aquest decret a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, al departament d'Intervenció i Tresoreria, així com al de
Secretaria.
QUART.- Publicar aquest decret al web municipal de l’Ajuntament de Martorell i al BOP.”
El que es comunica als efectes del seu coneixement i es fa constar que de conformitat
amb la DA 3a de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, així com les successives
pròrrogues, els terminis per presentar els recursos corresponents queden suspesos.
Un cop perdi vigència aquesta suspensió o les seves possibles pròrrogues, se li indica
que contra el present Decret que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
alternativament recurs potestatiu de reposició davant l'Alcalde-President pel termini d'1
mes a comptar des del dia següent en què perdi vigència aquesta suspensió o els seus
possibles pròrrogues o un recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del contenciósadministratiu de Barcelona que per torn correspongui en el termini de dos mesos, a
comptar de l'endemà en què perdi vigència aquesta suspensió o les seves possibles
pròrrogues.
Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre
recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
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SEGON.- Modificar el calendari fiscal amb relació a la primera fracció de l’Impost
sobre Béns Immobles Urbans establint com a data fi de pagament en voluntària el dia 1
de juliol de 2020 i pels domiciliats també el dia 1 de juliol de 2020, quedant el calendari
fiscal modificat de la forma següent:

https://bop.diba.cat

A

domiciliat
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IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ
02/03/2020
MECÀNICA

fi

Data 28-5-2020

inici

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Període de pagament en
voluntària
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Martorell, 20 de maig de 2020
L’alcalde
Xavier Fonollosa i Comas
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