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DECRET

1. En data 18 de març de 2020, el cap de l’Organisme BASE en funcions ha emès l’informe que es
reprodueix tot seguit íntegrament:
«FETS
1. En data 14 de març s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. En la disposició addicional tercera s’acorda:
«1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia
el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las
medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos
e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo».

2. En data de març de 2020, la Presidenta de la Diputació ha dictat el Decret 2020-0000881,
en el qual, entre d’altres, s’acorda:
«8è.- Suspendre tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de
la Diputació de Tarragona i els seus Organismes Autònoms d'acord amb l'establert a la Disposició
Addicional Tercera del RD 463/2020, que es reiniciaran tan bon punt aquesta disposició o les seves
pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit
es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels
interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.».

3. El BOP de Tarragona de 14 de febrer de 2020 va publicar el Calendari Fiscal i Anunci de
Cobrament Any 2020 dels ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació
col·lectiva dels municipis que tenen delegada a favor de la Diputació de Tarragona, la
recaptació dels ingressos de dret públic que es conté a la relació que figura a l'annex del mateix.
4. En data 18 de març s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado 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, que dedica l’article 33 a la suspensió de terminis en l’àmbit tributària. No
obstant aquest precepte no adopta cap mesura específica en relació amb els ingressos de
notificació col·lectiva i venciment periòdic regulat a l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de
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desembre, General Tributària, ni a la suspensió de la pràctica de les liquidacions tributàries per
part de l’Administració.

5. Les circumstàncies excepcionals que han conduït a la declaració de l’estat d’alarma i les
mesures adoptes per fer front a aquest declaració fan necessari adoptar les mesures
necessàries en l’àmbit de la gestió dels ingressos per tal d’evitar causar danys i perjudicis de
difícil reparació als ciutadans que s’estan enfrontant amb una crisi sanitària sense precedents
i que difícilment podran efectuar pagaments amb normalitat.

FONAMENTS DE DRET
1. Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
2. Decret de la presidència de la Diputació 2020-0000881, de 15 de març.
3. 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.
4. Article 11.16.c) dels Estatuts de BASE, quant confereixen al president de l’Organisme la
competència per a determinar els terminis de cobrament dels deutes a recaptar mitjançant
rebut.
5. Articles 48 (‘calendaris fiscals’) i 50 (‘anuncis de cobrament’) de l’Ordenança fiscal general
de gestió, recaptació i inspecció de BASE – Gestió d’Ingressos.
Per tot el qual, es PROPOSA
1. Suspendre els períodes d’ingrés inclosos al Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament Any 2020
dels ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels municipis que
tenen delegada a favor de la Diputació de Tarragona la recaptació dels seus ingressos de dret
públic
2. Establir que per aquests ingressos no començaran, ni s’acabaran en el cas de què s’haguessin
iniciat, els terminis de pagament previstos en els respectiu anunci de cobrament, i resta ajornat
aquest inici, o acabament, fins que s’alcin les mesures relacionades amb l’estat d’alarma
3. Suspendre l’emissió de liquidacions a practicar per l’Administració en les mateixes condicions
establertes per als ingressos de venciment periòdic i notificació col·lectiva.
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4. Acordar la publicació al Butlletí Oficial de la Província de les modificacions de calendaris i
anuncis de cobrament de l’acord primer.»
2. Atès el contingut de l’informe anterior, es considera necessària l’adopció de l’acord que es proposa.
Per l’anterior
RESOLC
1. Suspendre els períodes d’ingrés inclosos al Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament Any 2020
dels ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels municipis que
tenen delegada a favor de la Diputació de Tarragona la recaptació dels seus ingressos de dret
públic
2. Establir que per aquests ingressos no començaran, ni s’acabaran en el cas de què s’haguessin
iniciat, els terminis de pagament previstos en els respectiu anunci de cobrament, i resta ajornat
aquest inici, o acabament, fins que s’alcin les mesures relacionades amb l’estat d’alarma
3. Suspendre l’emissió de liquidacions a practicar per l’Administració en les mateixes condicions
establertes per als ingressos de venciment periòdic i notificació col·lectiva.
4. Acordar la publicació al Butlletí Oficial de la Província del contingut de la present resolució.
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