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DECRET

Identificació de l’expedient :
Departament/ Sol·licitant: TRESORERIA
Expedient: 2020/874-2066
Contingut: MODIFICACIO PERÍODES DE PAGAMENT DE LA TAXA DE
CARTELLS INDICADORS 2020

A la vista 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, s’han aprovat ja una sèrie de mesures pel que fa als terminis de
recaptació voluntària, executiva, fraccionaments i ajornaments de pagament, i altres
mesures.
Molts dels establiments comercials, de restauració, d’oci, etc. han hagut de tancar les
seves portes arrel de la declaració de l’estat d’alarma cosa que dificultarà molt la seva
capacitat per atendre les seves obligacions tributàries.

CRISTINA MARIN
CARCASSONA

Alguns d’aquests establiments, s’anuncien voluntàriament mitjançant uns cartells
indicadors repartits per al municipi, la qual cosa genera una taxa anual per cartell. el

cobrament dels quals es realitzen a través de l’Organisme de Gestió Tributària,
únicament pel que fa a la recaptació en voluntària i executiva sense que estigui
delegat en via de gestió, d’acord amb el càrrec que lliura anualment
l’Ajuntament el mes de maig. Les dades del càrrec per al 2020 són les
següents:

Càrrec
Descripció
1978223 TAXA CARTELLS INDICADORS

Inici volunt. Fi volunt. Data Dom.
22/05/2020 24/07/2020 02/06/2020

Per tot l’exposat
HE RESOLT
Primer. Modificar els períodes de pagament de la Taxa de Cartells Indicadors, la qual
consta delegada únicament la funció de recaptació a favor de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, amb el següent detall:

JAVIER SANDOVAL
CARRILLO

Signatura 1 de 2

18/05/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

18/05/2020 Secretaria Accidental

Amb l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat, aquest Ajuntament ha adoptat una
sèrie de mesures excepcionals davant la situació generada per l'evolució del
coronavirus COVID-19.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Servei

Codi Segur de Validació
signatur eecb94db204a4f228f24c50634b00d0d001
Url de validació
Metadades

a digital

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/522 - Data Resolució: 18/05/2020

Càrrec
1978223

Descripció
Inici volunt. Fi volunt. Data Dom.
TAXA CARTELLS INDICADORS 25/09/2020 26/11/2020 01/10/2020

Segon.- Notificar la present Resolució a l’Organisme de Gestió Tributària.

Davant meu,
La secretària acctal.
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18/05/2020 Secretaria Accidental

L’Alcalde,

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web
Codi Segur de Validació

eecb94db204a4f228f24c50634b00d0d001

Url de validació

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/522 - Data Resolució: 18/05/2020

