
 

DECRET 131/2020  

 

PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS) 

 

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI DE 2020. 

 

D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat davant la situació generada pel coronavirus COVID-

19, i a la vista tanmateix de les mesures de caràcter tributari contingudes al 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. 

 

Atès que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va adoptar inicialment una sèrie de 

mesures  respecte la recaptació de determinats tributs i altres ingressos de dret públic del municipi de 

Subirats. 

 

Atès que aquest Consistori va voler modificar també altres dates del calendari fiscal aprovat per a l’exercici 

2020, amb la finalitat de facilitar al màxim als contribuents el pagament dels tributs locals. 

 

Atès que per carta de 7 d’abril de 2020  l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 

comunica als Ajuntaments que en breu té previst realitzar noves modificacions al calendari fiscal i adjunta la 

seva proposta. 

 

Vist que aquest Ajuntament està d’acord amb la darrera proposta de canvis realitzada per l’Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i a aquests efectes, es creu adient modificar el Decret d’Alcaldia 

122/2020, introduint les darreres modificacions proposades per l’Organisme.  

 

Vistes les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 

 

Per tot l’exposat,  

 

DECRETO:  

 

Primer.- Modificar el Decret d’Alcaldia 122/2020, de 2 d’abril, tot aprovant la modificació del calendari fiscal 

per a l’exercici 2020 del municipi de Subirats, que queda definitivament i íntegrament com segueix:  

 

CONCEPTE PERÍODE 

Impost de Circulació (ITVM) Del 02/03 al 02/06 



Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliats) Del 04/05 al 01/09 

Impost sobre béns immobles urbans 1a fracció - Domiciliat El 01/09 

Impost sobre béns immobles urbans  2a fracció - Domiciliat El 01/12 

Impost béns immobles rústics Del 04/09 al 05/11 

Impost béns rústics construïts Del 04/09 al 05/11 

Taxa de gestió residus domèstics  (no domiciliats) Del 04/05 al 01/09 

Taxa de gestió residus domèstics  1a fracció - Domiciliat El 01/09 

Taxa de gestió residus domèstics  2a fracció - Domiciliat El 01/12 

Taxa de gestió residus comercials (no domiciliats) Del 04/05 al 01/09 

Taxa de gestió residus comercials 1a fracció - Domiciliat El 01/09 

Taxa de gestió residus comercials 2a fracció - Domiciliat El 01/12 

Taxa cementiri municipal Del 02/06 al 03/08 

Impost béns immobles característiques especials Del 02/06 al 03/08 

Impost sobre activitats econòmiques Del 18/09 al 18/11 

Taxa Senyalització Establiments Comercials Del 02/06 al 03/08 

 

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per al seu 

coneixement i publicació en el BOPB. 

 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret als serveis econòmics de l’Ajuntament, i donar compte al Ple en la 

primera sessió que es celebri.  

                           

                            

Ho mano i signo, a Subirats,  15 d’abril de 2020.  

 

 

 

 

 

 

Pere Pons Vendrell,     Davant Meu, 

Alcalde-President       La Secretària -interventora 


		2020-04-16T00:11:54+0200
	TCAT P Pere Pons Vendrell - DNI 46631724Y


		2020-04-16T09:49:44+0200
	Maria Sanpere Herrero - DNI 46964163A (SIG)




