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Els ajuntaments ajornen el
cobrament d’impostos municipals
L’IBI i altres rebuts,
com el de l’impost
de circulació, no
s’hauran de pagar fins
que l’estat d’alarma
vigent no s’acabi
DAVID GUERRERO
Barcelona

El rebut de l’impost de béns immobles (IBI) i la resta dels tributs municipals no arribaran als
comptes bancaris dels veïns que
viuen en poblacions de la proMANÉ ESPINOSA
víncia de Barcelona, com a mínim, fins que s’acabi l’estat Els serveis de neteja continuen treballant als carrers de Barcelona
d’alarma. La Diputació de Barcelona, que s’encarrega de la
La mesura presa per l’ens pre- l’estructura tècnica de la Dipugestió tributària de la gran majo- sidit per Núria Marín, d’acord tació de Barcelona. A part del
ria dels municipis de mida mitja- amb els ajuntaments implicats popular IBI, també inclou la tana i petita, ha suspès els terminis en la qüestió, beneficia tots els xa de residus comercials i indusadministratius i judicials, tant de veïns de poblacions que tenen la trials, l’impost de vehicles
prescripció com de caducitat.
gestió tributària delegada en (IVTM), l’impost d’activitats
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econòmiques i les taxes de terrasses, entre altres impostos
marcats pels respectius ajuntaments.
Grans ciutats de l’àrea metropolitana com Badalona i Sant
Boi de Llobregat, que gestionen
ells mateixos el cobrament dels
impostos municipals, ja han pres
mesures en aquest mateix sentit
per intentar fer tan suportables
com sigui possible els efectes
econòmics de la crisi sanitària
del coronavirus a les butxaques
tant dels particulars com dels
petits i mitjans empresaris que
formen el teixit econòmic local.
La modificació del calendari tributari va acompanyada de la
suspensió del cobrament de les
quotes de serveis municipals
com les guarderies, les escoles
de música i els gimnasos o poliesportius.
Les mesures preses van en el
mateix sentit que les anunciades
per l’Ajuntament de Barcelona

la setmana passada, quan precisament una de les primeres accions per fer front a la situació actual va ser la suspensió i l’ajornament del cobrament dels
impostos municipals. A part de
l’IBI, l’impost de circulació i altres taxes municipals, en el cas
de Barcelona també s’hi inclou
la taxa de conservació dels nínxols dels cementiris, que és un
dels primers rebuts de l’any canalitzat a través de l’empresa
municipal Cementiris de Barcelona. El seu procediment es va
iniciar el febrer, quan el corona-

La Diputació de
Barcelona modifica
el calendari tributari
de les poblacions
que gestiona
virus encara era una amenaça
llunyana, i els rebuts han anat
arribant als familiars de persones enterrades als cementiris
barcelonins al llarg del mes de
març. En aquest cas, fonts municipals expliquen que es permet
la devolució del tribut sense cap
cost fins que s’acabi la situació
d’emergència sanitària actual.c

