Mes de març

Exp. resolts abans

Suspensió fins 30 d’abril

Expedients resolts després
Suspensió fins al 20 de maig

18 de març

Quines implicacions té la suspensió?

Liquidacions
Liquidacions que notificades i amb venciment 20 de març, 5 i 20 d’abril, es podran pagar fins al
dia 30 d’abril, si l’acord d’imposició és anterior al 18 de març.
Les liquidacions acordades amb posterioritat i que tinguin venciment, d’acord amb les regles
establertes en l’article 62 de la LGT, els dies 5 i 20 d’abril o 5 de maig, el venciment passarà a ser
el 20 de maig.
Pregunta: Jo tinc una liquidació en aquestes circumstàncies i al consultar la carpeta ciutadana
no veig aquest nou venciment, es correcte?
Sí, s’està fent la implementació informàtica per fer el nou càlcul de venciments i la setmana
entrant ja estarà corregit, no obstant això si es produeix algun pagament amb un recàrrec
improcedent l’Ajuntament el retornarà d’ofici.

Autoliquidacions
La suspensió no opera en els terminis establerts pel pagament de les autoliquidacions que es
puguin presentar. Ara bé, la suspensió sí opera en el termini per presentar aquesta
autoliquidació, com per exemple el cas de les plusvàlues. En principi l’ordenança estableix que
el termini per presentar autoliquidació és de 30 dies hàbils per operacions inter-vius, doncs bé,
si un contribuent presenta l’autoliquidació en termini i aquest coincideix dins del termini de
suspensió, haurà de fer front al pagament de l’impost en el termini establert en l’ordenança. Ara
bé, el contribuent també podria optar per presentar la seva autoliquidació el 30 d’abril, tot i que
els 30 dies hàbils s’haguessin esgotat dins del termini de suspensió.

Rebuts o padrons de caràcter periòdic
En aquest cas tampoc opera la suspensió declarada per l’Estat, però a iniciativa municipal s’ha
modificat el calendari fiscal, de tal forma que l’impost sobre béns immobles i el de vehicles de
tracció mecànica s’ha ampliat el termini de pagament fins els dies 1 de juny i 1 de juliol. Pel
rebuts domiciliats també s’ha revisat els venciments per a que cap d’ells coincideixi amb el
període suspensió.
Pregunta: S’amplia el termini per fer el pagament en voluntària, també s’amplia per sol·licitar
els beneficis fiscals regulat en les ordenances?
Sí efectivament, les ordenança fiscal general estableix que els beneficis fiscals s’han de sol·licitar
durant el període de pagament voluntari.
Pregunta: Podré anar amb el mateix avís de pagament que m’ha enviat l’Ajuntament a pagar a
la meva entitat financera?
No, els rebuts enviats al domicili estan configurats amb els venciments del calendari antic, per
tant cal l’emissió d’una nova carta de pagament. Per tant, si es va amb el mateix avís de
pagament fora del termini que havia establer (3 d’abril IBI i 4 de maig impost de vehicles),
l’entitat us informarà que el rebut està fora de termini o que podeu fer front al pagament amb
un recàrrec del 5%.
En tot cas, si algun veí/na fes un pagament amb un recàrrec improcedent l’Ajuntament el
retornarà d’ofici.
Pregunta: Així doncs, per obtenir una nova carta de pagament haig d’anar a l’Ajuntament per
buscar-la?
No cal, a la web municipal i sense necessitat de cap certificat podeu obtenir la nova còpia amb
els nous venciments registrats i inclús fer el pagament. A tal efecte només cal que us identifiqueu
amb el DNI/NIF i el número del rebut que està en la carta de pagament.
https://seu.santquirzevalles.cat/CarpetaCiutadana/_khsQ_z_Dy9jXLMLdaZxBOuYeG92CXtxALNbvXE4txM

Fraccionaments i aplaçaments
Tot ciutadà que es vegi afectat per aquesta situació se li notificarà, ja sigui per mitjans telemàtics
o mitjançant trucada telefònica de l’establiment del nou pla de pagaments. Tots els venciments
dels dies 1 i 16 d’abril han estat suspesos i atès que l’únic mitjà de pagament és la domiciliació
bancària, l’Ajuntament no posarà al cobrament aquest rebuts ajornats i/o fraccionats.
Pregunta: Al consultar la carpeta ciutadana no veig aquest nou venciment, es correcte?
Sí, s’està fent la implementació informàtica per fer el nou càlcul de venciments i en una setmana
i mitja es creu que estarà implementat. En tot cas, a l’estar els rebuts domiciliats l’Ajuntament
no els posarà al cobrament fins l’arribada del nou venciment.

