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C E R T I F I C: Que la Corporació Plenària, en sessió extraordinària de dia 21 d’abril de 2020,
en el seu punt 8, aprovà per unanimitat, el següent acord:
“8. PROPOSTA PER APROVAR MODIFICAR EL PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENTS
PER A L’ANY 2020 DELS DEUTES TRIBUTARIS DE NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA I DE
CARÀCTER PERIÒDIC ANUAL.
Vist l'informe emès pels Serveis Econòmics Municipals en relació a l'establiment del calendari
fiscal per al pagament en període voluntari dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i
periodicitat anual, així com els fonaments legals en què se sustenta aquest informe.
A la vista de les especials circumstàncies derivades de l'actual crisi sanitària provocada per la
pandèmia Covid-19, i de les repercussions econòmiques que ja està generant.
Atesa la necessitat de reaccionar davant aquesta situació i d'oferir majors facilitats a la
ciutadania a l'hora de fer front a les seves obligacions tributàries, es proposa l’adopció del
següent,
ACORD

CSV:

CAL60014E06A6FK71H4513D93DW

PRIMER.- Modificar el període voluntari de pagaments per a l'any 2020 dels deutes tributaris de
notificació col·lectiva i de caràcter periòdic anual que es relacionen a continuació, als dies
compresos entre l'1 de juliol i el 15 de novembre:
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
- Impost sobre béns immobles de característiques especials
- Impost sobre activitats econòmiques
- Taxa per recollida d'escombraries (immobles i comerços) (Calvià 2000 SA)
- Taxa per eliminació d'escombraries (immobles i comerços) (Calvià 2000 SA)
- Taxa per entrada de vehicles i reserva de via pública (immobles i comerços)
- Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça)
Tot això de conformitat al que disposa l'art. 62.3 de la Llei 58/2003, general tributària, l'art. 8 de
l'Ordenança general de recaptació de tributs d'aquest Ajuntament, i la base 76.2 de les
d'execució del Pressupost general municipal per a 2020.
SEGON.- Publicar el present acord al Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament
https://www.calvia.com amb la finalitat de donar a conèixer de manera anticipada la informació
de a les persones interessades, i al BOIB.”
I perquè consti, i tingui els efectes que corresponguin -amb la reserva de l’article 206 del RD
2568/86, de 28 de novembre- sign aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau del Batle, Sr.
Alfonso Rodríguez Badal.
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 – a/e: calvia@calvia.com
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