
 
 
 

 

  

 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA  

 

CALENDARI FISCAL 2020 . MODIFICACIÓ  

 

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/268 de 30 de març es va aprovar l’ajornament 

dels pagament de tots el impostos i taxes, mentre sigui vigent Reial decret 

463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, per tal de fer front a 

l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 a Espanya. 

 

Atès que la recaptació dels impostos així com la taxa d’escombreries i la del 

cementiri municipal,  l’Ajuntament de Riudellots de la Selva la té delegada al 

Consell Comarcal de la Selva.  

Atès que el Consell Comarcal de la Selva ens comunica, que seria necessari fixar a 

quin període quedarien ajornats els pagaments els impostos i taxes municipals.   

Conscients de l’important impacte econòmic en les famílies del nostre municipi té 

aquesta declaració d’estat d’alarma, i en conseqüència l’enorme dificultat que es 

poden trobar per fer front als pagaments dels impostos i taxes municipals.   

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa, HE RESOLT: 

 

PRIMER.-  Aprovar el nou període de pagaments dels impostos i taxes, sempre i 

quan s’hagi aixecat la declaració de l’estat d’alarma per tal de fer front a 

l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19.  

 

 

 

CONCEPTES IVTM 

Període de cobrament 31 de Juliol-30 de setembre   

 

  

CONCEPTES IBI urbana / IBI rústica / 

Escombraries / Cementiri / Béns 

Immobles característiques especials 

Període de cobrament 31 de juliol a 30 de setembre  

 

  

CONCEPTES IAE 

Període de cobrament 31 de Juliol -30 de setembre  

 

 

 

 

SEGON.- Donar trasllat de la present resolució al Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva i informar-ne al Ple municipal en la primera sessió 

ordinària que tingui lloc. 



 
 
 

 

  

 

 

TERCER.- Informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui 

lloc. 

 

Datat i signat electrònicament 
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