INTERPRETACIÓ SOBRE L’ABAST DELS REIALS DECRETS 463/2020, de 14 de març (BOE 67,
de 14/03/2020) i 465/2020, de 17 de març i del REIAL DECRET LLEI 8/2020, de 17 de març
(BOE núm. 73, de 18/03/2020) EN LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL.
1) ¿Està suspès el termini per a la presentació de declaracions i autoliquidacions
tributàries?
No, d’acord amb el previst a RD 463/2020, de 14 març al que se incorpora a la Disposició
l’article Quatre, apartat 6è, pel RD 465/2020, de 17 de maç i que estableix que: “«6. La
suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace
referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a
normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.»
Això afecta en l’àmbit municipal a:
1) No suspensió del termini per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions de
plusvàlua.
2) No suspensió del termini de pagament de les autoliquidacions de plusvàlua.
3) No suspensió del termini de pagament de les autoliquidacions de l’Impost sobre vehicles
de tracció mecànica (altes a l’impost).
4) No suspensió del termini de pagament de les autoliquidacions de qualsevol taxa
municipal.
5) Se poden fer notificacions a l’àmbit tributari.
2) ¿I la resta de tràmits?
En aquest cas s’aplicaria el contingut de l’article 33 del RD 8/2020, de 17 de març i en aquest
cas, cal distingir

PROCEDIMENTS TRIBUTARIS INICIATS ABANS DEL 18 DE MARÇ DE 2020:
1) Se modifica i amplia els terminis de pagament de les liquidacions tributàries notificades
abans del 18 de març de 2020, tant en període voluntari com executiu, fins al 30 d’abril de
2020.
2) Se modifiquen i amplien els terminis per als venciments d’ ajornaments i fraccionaments
d’acords d’ajornament i fraccionaments concedits; per atendre requeriments, sol∙licituds
d’informació amb transcendència tributària, per a formular al∙legacions a actes d’obertura
de dit tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació de tributs, sancionadors o

de declaració de nul∙litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de
revocació, notificats abans 18 de març de 2020, que ara serà fins el 30 d’abril de 2020.

3) No obstant l’anterior, el ciutadà pot atendre el requeriment, fer al∙legacions o
complimentar qualsevol tràmit i se tindrà per complit.
4) No és necessari que aquesta ampliació se sol∙liciti pel ciutadà, s’aplica per defecte.
5) S’amplia el termini per sol∙licitar la bonificació a l‘IBI de les famílies nombroses fins el 30
d’abril.
6) A efectes del còmput màxim de duració del procediment tributari, el termini des del 18
de març fins el 30 d’abril de 2020 no se tindrà en compte en els procediments d’aplicació de
tributs, sancionadors o de revisió. Però se poden fer els tràmits imprescindibles.
7) A efectes del còmput de la prescripció i de la caducitat, no se tindrà en compte el
període comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril.
8) Termini de presentació del recurs de reposició o de reclamació
economicoadministrativa: no se inicia fins que no hagi conclòs el període d’alarma o fins
que no s’hagi produït la notificació si és posterior a la conclusió de l’estat d’alarma.
Si se li va notificar un decret abans del 14 de març de 2020 i el termini per formular recurs de
reposició o reclamació economicoadministrativa no havia finalitzat en el moment de
l’entrada en vigor del Real Decret que declara l’alarma, aquest termini se iniciarà l’1 de maig
o bé, al dia següent de la pèrdua de vigència del RD que declara l’estat d’alarma, si és
posterior a l’1 de maig.
8) A efectes del còmput dels terminis de prescripció de l’article 66 LGT, en els recursos de
reposició i REA, s’entendran notificades les resolucions que els hi finalitzi, si s’acredita que
ha hagut un intent de notificació de la resolució entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020.

PROCEDIMENTS TRIBUTARIS INICIATS A PARTIR DEL 18 DE MARÇ DE 2020
1) Se modifica i amplia els terminis de pagament de les liquidacions tributàries notificades
a partir del 18 de març de 2020, tant en període voluntari com executiu, fins al 20 de maig
de 2020, a excepció que el termini derivat de l’aplicació de la regla general sigui més ample,
per tant, s’aplicaria aquest darrer.
2) Se modifiquen i amplien els terminis per als venciments d’ajornaments i fraccionaments
d’acords d’ajornament i fraccionaments concedits; per atendre requeriments, sol∙licituds
d’informació amb transcendència tributària, per a formular al∙legacions a actes d’obertura
de dit tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació de tributs, sancionadors o

de declaració de nul∙litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de
revocació, notificats a partir del 18 de març de 2020, que ara serà fins el 20 de maig de 2020.

PROCEDIMENT INSPECTOR
1) Si va rebre una notificació d’inici d’un procediment inspector, no s’atendrà cap cita
presencial, atès les restriccions de mobilitat establertes. La documentació se podrà fer
arribar fins al 30 d’abril de 2020.
Si l’obligat tributari, no obstant l’anterior termini, vol presentar la documentació requerida
a través del correu electrònic que se li hagi facilitat en la comunicació, ho pot fer i s’entendrà
complit el tràmit.
També és possible que l’obligat tributari sol∙liciti expressament la continuació del
procediment inspector. En aquest cas, s’haurà de fer a través de mitjans electrònics.
S’aconsella que per a qualsevol dubte, se posi en contacte a través del número de telèfon
que consti a la comunicació.
2) En el cas de procediments inspectors iniciats, la realització de nous tràmits se flexibilitza
fins el 30 d’abril de 2020, doncs, el període des de la declaració de l’estat d’alarma fins el 30
d’abril no computarà a efectes de la duració màxima del procediment.
Només se faran els tràmits imprescindibles per a la continuació del procediment.
3) Procediments on s’havia iniciat el tràmit d’audiència: en aquest cas, el termini s’amplia
fins el 30 d’abril de 2020.
El període des de la declaració de l’estat d’alarma fins el 30 d’abril no computarà a efectes
de la duració màxima del procediment.
4) Requeriments a partir del 18 de març de 2020; per part de la Inspecció Tributària
municipal només se faran aquells que siguin totalment imprescindibles i en aquest casos, el
termini per a complimentar‐lo serà fins el 20 de maig de 2020.
5) Tràmit d’audiència a partir del 18 de març de 2020: en el cas que s’iniciï aquest tràmit per
part de la Inspecció Tributària, el termini s’estendrà fins el 20 de maig de 2020.
Amb caràcter general no s’obrirà tràmit d’audiència, a excepció que ho sol∙liciti
expressament l’obligat tributari.

ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC I EXTENSIONS TELEFÒNIQUES DEL DEPARTAMENT
TRIBUTARI PER A QUE ELS CIUTADANS PUGUIN DIRIGIR LES SEVES CONSULTES ATÈS LES
RESTRICCIONS DE MOBILITAT PER LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID‐19:
L’horari d’ atenció telefònica serà de dilluns a divendres de 8.30h a 14 h.
El telèfon és 971 22 59 00 ó 010.

1) Per a consultes sobre l’Impost de vehicles (IVTM) o sobre l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE):
vehicles@palma.cat /vehicles@palma.es
Extensions telefòniques: 1037‐1015‐1039‐1013‐1014
Cal recordar que les altes a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica se poden realitzar
per
via
telemàtica,
sense
desplaçar‐se
a
l’Ajuntament
de
Palma:
https://aivtm.palmademallorca.es/aivtm/Vehicles?idioma=1

2) Per a consultes sobre la Taxa del servei de tractament de residus (TRSU) o altres taxes (a
excepció de la Taxa per serveis urbanístics o Taxa de guals), liquidacions de concessions:
liquidacions@palma.cat / liquidacions@palma.es
Extensions telefòniques: 1031‐1032‐ 1035‐ 1036‐ 1038
3) Per a consultes sobre l’Impost sobre béns immobles (IBI).
ibi@palma.cat/ ibi@palma.es
Extensions telefòniques: 1052
4) Per a consultes sobre l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IVTNU o plusvàlua):
plusvàlua@palma.cat /plusvalua@palma.es
Extensions telefòniques: 1046‐1047
A aquest correu també es poden fer arribar les escriptures notarials, quan s’ha fet
l’autoliquidació per via telemàtica.
Cal recordar que l’IVTNU es pot autoliquidar a través del següent enllaç:

https://plusvalues.palmademallorca.es/plusvalues/?language=ca
5) Per a consultes sobre l’Impost sobre construccions, Taxa de serveis de urbanístics , Taxa
de guals i rebuts d’IBI rústica:
ico.estacionament@palma.cat /ico.estacionament@palma.es
Extensions telefòniques: 1048‐1030
6) Per a consultes sobre informació de canvis de nom cadastral:
gestiocadastral@palma.cat /gestiocadastral@palma.es
Extensions telefòniques: 1415

7) Per a consultes d’Inspecció Tributària:
inspecciotributaria@palma.cat /inspecciotributaria@palma.es
Extensions telefòniques: 1028 ‐1447 ‐1290
8) Per a consultes sobre informació fiscal (modificacions domicilis, certificats, ordenances):
informaciotributaria@palma.cat / informaciotributaria@palma.es
Extensió telefònica: 1034
9) Per a consultes sobre informació de fraccionaments, ajornaments o formes de pagament
en període voluntari:
recaptaciovol@palma.es
Extensió telefònica: 1044
ENLLAÇOS D’ INTERÈS:
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE‐A‐2020‐3692.pdf
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE‐A‐2020‐3828.pdf
Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE‐A‐2020‐3824.pdf

