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3056-000001-001906/2020
Modificació Calendari Fiscal 2020 del tributs delegats a l'ORGT

DECRET D’ALCALDIA
NÚM. 346/20
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A
L’ANY 2020 DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS DELEGATS A L’ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Antecedents:
Atès l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat i vistes les mesures de caràcter
tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Vist el Decret d’Alcaldia 1490/19, de data 12 de desembre, pel que es va establir el
calendari fiscal per a l’any 2020 dels tributs i preus públics delegats a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, entre d’altres, dels tributs següents:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Del 2 de març al 4 de maig de 2020
Impost sobre béns immobles urbans
a) Rebuts domiciliats:
1a fracció: 4 de maig de 2020
2a fracció: 1 de juliol de 2020
3a fracció: 1 d’octubre de 2020
b) Rebuts no domiciliats:
Del 4 de maig al 4 de setembre de 2020
Taxa residus comercials
a) Rebuts domiciliats:
1a fracció: 1 de juliol de 2020
2a fracció: 1 de desembre de 2020
b) Rebuts no domiciliats:
Del 4 de maig al 6 de juliol de 2020
Atès que l’Ajuntament té delegades les funcions de gestió i recaptació tributària dels
tributs de venciment periòdic indicats anteriorment en l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona (ORGT).
Normativa aplicable:
1. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
2. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
3. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CSV: b6a8a3b0-9d35-4c1c-bbc6-a6f613fef550
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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Fonaments:
Tot i que el calendari fiscal 2020 va estar dissenyat tenint en compte que Sitges és un
municipi eminentment turístic i que, per aquest motiu, els cobraments dels tributs estan
concentrats en el segon semestre, en els propers 4 mesos hi han programats els
cobraments d’alguns tributs sobre els que caldria fer actuació amb l’objectiu de donar
liquiditat als contribuents del municipi i facilitar el pagaments dels seus tributs.
Vist les conclusions de la proposta de decret.
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
DECRETO
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari fiscal per a l’any 2020 dels tributs que
es detallen a continuació:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Del 2 de març al 2 de juny de 2020
Impost sobre béns Immobles de Naturalesa Urbana
a) Rebuts domiciliats:
1a fracció: 1 de juliol de 2020
2a fracció: 1 d’octubre de 2020
3a fracció: 2 de novembre de 2020
b) Rebuts no domiciliats:
Del 4 de maig al 4 de setembre de 2020
Taxa residus comercials
a) Rebuts domiciliats:
1a fracció: 4 de setembre de 2020
2a fracció: 1 de desembre de 2020
b) Rebuts no domiciliats:
Del 4 de setembre al 5 de novembre de 2020
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària.
Ho mana i signa l’Il·lma. Alcaldessa,
AURORA CARBONELL I ABELLA
Alcaldessa
Als sols efectes de la comprovació formal de l’expedient.
No requereix d’informe preceptiu del secretari
(art 3 Decret 128/2018, de 16 de març).
Secretaria General
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