ADDENDA

Març

2020

www.comput.es

núm.

2

APUNTS SOBRE L'ACTUALITAT FISCAL
GIRONA · BARCELONA · VIC

APUNTS SOBRE L'ACTUALITAT FISCAL

3

REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ,
DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES
PER A FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I
SOCIAL DEL COVID-19
El passat dia 14 es va publicar el Reial decret 463/2020 que declara l'estat d'alarma el qual recull una sèrie de mesures
extraordinàries per a mitigar l'impacte sanitari, social i econòmic de la crisi que ens ocupa, que estarà en vigor fins al dia
29 de març. No obstant això, podrà prorrogar-se amb acord exprés del Congrés dels Diputats.
El Consell de Ministres celebrat el dimarts 17 de març ha aprovat un Reial decret pel qual es modifica el Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Així mateix, s'ha aprovat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a
l'impacte econòmic i social del COVID-19. Aquest RD llei està en vigor des del 18 de març, i les mesures previstes en el
present reial decret llei mantindran la seva vigència durant el termini d'un mes des de la seva entrada en vigor,
sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant Real
Decreto-llei. No obstant l'anterior, aquelles mesures previstes en aquest Real Decreto-llei que tenen termini determinat
de durada se subjectaran a aquest.
A continuació repassem algunes de les novetats en relació amb les mesures adoptades pel Govern:

ASPECTES FISCALS
Com a advertiment previ, hem de saber que la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius a què
fa referència l'apartat 1 de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 publicat el passat dia 14 no
s'aplica als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la
presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, segons el que es disposa en l'en el seu Article únic.Quatre.6, del Reial decret 465/2020.
Si que té plena validesa el comentat en la nostra anterior addenda respecte dels ajornaments d'ingressos
d'autoliquidacions en període voluntari, per a Pymes, que es va establir en el Reial decret llei 7/2020
En conclusió, no es modifiquen els terminis per a presentar i, si escau, pagar les pròximes autoliquidacions –com les de
l'IVA de febrer per a acollits al SII, del 30 de març, o les del primer trimestre, el termini del qual finalitza el 20 d'abril-, ni
per a presentar declaracions informatives –com la del model 720, que finalitza el 31 de març-.
Passem a analitzar les mesures tributàries i mercantils que es contemplen en el Reial decret llei 8/2020:

MESURES TRIBUTÀRIES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020
Les mesures tributàries del Reial decret llei 8/2020 són les següents:
Terminis de pagament de deutes liquidats per l'Administració i de pagament de deutes tributaris en constrenyiment
> Aquests terminis, que comencen a computar-se des de la data de la notificació, i que finalitzen depenent del fet
que aquella s'hagi realitzat en la primera o segona quinzena del mes, si no han conclòs el 18 de març, s'amplien
fins al pròxim 30 d'abril.
> Quan aquests terminis es comuniquin a partir del 18 de març, s'estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que l'atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d'aplicació.
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Venciment de terminis dels acords d'ajornaments i fraccionaments concedits
> Igualment, s'amplien fins al pròxim 30 d'abril quan no hagin vençut el 18 de març.
> Quan aquests terminis es comuniquin a partir del 18 de març, s'estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que
l'atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d'aplicació.
Venciment de terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns
> Si no s'han complert el dia 18 de març, s'amplien fins al pròxim 30 d'abril.
> Quan aquests terminis es comuniquin a partir del 18 de març, s'estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que
l'atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d'aplicació.
Terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació
dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de
revocació
> Si no han conclòs el 18 de març, s'amplien fins al pròxim 30 d'abril
> Quan aquests terminis es comuniquin a partir del 18 de març, s'estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que
l'atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d'aplicació.
> No obstant això, existeix la possibilitat d'atendre el tràmit en el termini habitual, i en aquest cas es considerarà
evacuat.
> Si el termini per a formular al·legacions a una proposta de liquidació acaba el 20 de març, les al·legacions es
podran presentar fins al 30 d'abril.
> Si es notifica la proposta de liquidació el 20 de març, i es donen 15 dies per a formular al·legacions, el termini
per a presentar-les finalitza el 20 de maig.
Execució de garanties en el procediment de constrenyiment
> No es procedirà a l'execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles des del 18 de març, fins al dia
30 d'abril de 2020.
> Efectes de la flexibilització dels anteriors terminis en la durada màxima dels procediments d'aplicació dels
tributs, sancionadors o de revisió tramitats per l'AEAT, en els terminis de prescripció i en els de caducitat
> El període comprès des del 18 de març fins al 30 d'abril de 2020 no computarà.
> Amb aquesta mesura, es blinda a l'AEAT en aquest període, en el qual la seva inactivitat no tindrà efectes,
encara que pot continuar realitzant tràmits.
> D'altra banda, entenem que, aquesta mesura igualment afecta al contribuent, que haurà de tenir en compte
que durant aquest temps, per exemple, no corre el termini de prescripció per a sol·licitar una rectificació
d'autoliquidació o la devolució per ingressos indeguts.
Notificacions i prescripció en procediments de reposició i economicoadministratius
> S'entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s'acrediti un intent de notificació de la resolució
entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020.
Terminis per a interposar recursos i reclamacions econòmic-administratives
> Aquests terminis no començaran a comptar, quan es produeixin a partir del 18 de març, fins al 30 d'abril.
> No obstant això, no sembla recollida una ampliació del termini per a recórrer o reclamar si el mateix ha començat a córrer abans del 18 de març, encara que, amb la redacció que conté la norma, podria interpretar-se que
també en aquest cas s'inicia el 30 d'abril, encara que en realitat s'hagués produït la notificació amb anterioritat
i ja s'hagués iniciat.
> Així, per exemple, si es notifica al contribuent la desestimació d'un recurs de reposició el 20 de març, entenem
que el mes per a reclamar al Tribunal Economicoadministratiu, no comença a explicar-se fins al 30 d'abril.
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Terminis Cadastre
> S'amplien els terminis per a atendre els requeriments i sol·licituds d'informació formulats per la Direcció
General del Cadastre que es trobin en termini de contestació a 18 de març.
> Quan el Cadastre comuniqui actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència a partir del 18 de març, el
termini per a ser atesos finalitzarà el 20 de maig de 2020, tret que l'atorgat per la norma general sigui major, i en
aquest cas aquest resultarà d'aplicació.
> També en aquest cas, el període comprès des del 18 de març i fins al 30 d'abril de 2020 no computarà a
l'efecte de la durada màxima dels procediments iniciats d'ofici, si bé durant aquest període podrà l'Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
> Per a emparar les mesures en matèria hipotecària, es modifica el text refós de la Llei d'aquest impost establint
l'exempció de les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris
que es produeixin per aquesta norma, respecte de la quota gradual de documents notarials de la modalitat
d'actes jurídics documentats

MESURES EN L'ÀMBIT MERCANTIL DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020
Modificació de les condicions de celebració dels òrgans d'administració
> Encara que no ho prevegin els estatuts, els òrgans de govern i administració així com de la resta de comissions delegades i obligatòries podran dur-se a terme per videoconferència, aquesta s'entendrà celebrada en
el domicili de la persona jurídica. Així també, els acords es podran portar a terme mitjançant votació per escrit
sense sessió sempre que ho decideixi el president o quan el sol·licitin dos membres de l'òrgan. Així mateix, en
el cas que s'hagi convocat junta general amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma i sigui la seva
celebració posterior, l'òrgan d'administració podrà revocar la convocatòria o bé canviar la data.
Modificació dels terminis de formulació, aprovació i dipòsit de comptes anuals
> El termini per a la formulació dels comptes anals, ordinàries i abreujades, individuals o consolidades així com
la resta d'informes que siguin legalment obligatoris per la legislació de societats, queda suspès fins que finalitzi
l'estat d'alarma, reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data. D'aquesta manera,
també es retardarà tant el termini d'aprovació dels comptes anuals -art 253 de la LSC-així com el seu propi
dipòsit –art. 279 de la LSC-.
Suspensió dels terminis estatutaris derivats d'una causa legal de dissolució
> Aquelles empreses, en les quals concorrin una situació de causa legal o estatutària de dissolució durant el
període d'alarma, el termini legal per a la convocatòria per l'òrgan d'administració de la junta general de socis a
fi que adopti l'acord de dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar la causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d'alarma, així mateix, els administradors no respondran dels deutes socials
contrets en aquest període.
Dret de separació del soci
> Encara que concorri causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercitar el dret
de separació fins que finalitzi l'estat d'alarma i les pròrrogues del mateix que, si escau, s'acordin.
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CERTIFICATS ELECTRÒNICS DE PRÒXIMA
CADUCITAT
En relació amb aquells contribuents el certificat electrònic dels quals estigui caducat o pròxim a caducar, l'AEAT
permet l'ús dels certificats caducats en la seva SEU d'acord amb el que es preveu en Reial decret 463/2020, de 14 de
març.
Si el navegador habitual no permet es recomana el seu trasllat al “Firefox” des d'on es podrà continuar usant.
En cas de dubtes en qüestions tècniques informàtiques es pot cridar als següents telèfons:

Telèfon: 901 200 347 o 91 757 57 77

INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS
TRIBUTÀRIES DE LES COMUNITATS
AUTÒNOMES I FORALS COM A
CONSEQÜÈNCIA DEL CORONAVIRUS
Les Administracions Tributàries Autonòmiques han publicat els següents avisos en les seves pàgines web que reproduïm a continuació:

ANDALUSIA
Com a conseqüència de la declaració de l'Estat d'Alarma l'atenció presencial queda suspesa fins a un altre avís. En
concret:
> Cites d'informació i obtenció de cartes de pagament o certificats: no es presta cap servei presencial. Segueix a la
seva disposició l'atenció telefònica a través del CIYAT 954544350 i la informació a través de la pàgina web.
> Cites per a l'emplenament de tràmits: els terminis han estat suspesos fins al dia 30 de març, sense perjudici de la
possibilitat d'emplenar-los a través d'Internet.
> Cites de confecció i presentació d'ISD i ITPAJD: els terminis de presentació d'autoliquidacions seran ampliats de
manera imminent, sense perjudici de la possibilitat de presentació en el Registre Telemàtic Tributari a través de la
Plataforma de Pagament i Presentació.
Es recorda als usuaris que poden obtenir informació a través del Centre d'Informació i Assistència Tributària i fer les
seves gestions en l'Oficina Virtual.
https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia

ARAGÓ
Les Oficines de la Direcció General de Tributs del Govern d'Aragó estaran TEMPORALMENT TANCADES PER A
l'ATENCIÓ PRESENCIAL a causa de l'estat d'alarma declarat mitjançant RD 463/2020, les Disposicions Addicionals
Tercera del qual i Quarta estableixen, respectivament, la SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS i la
SUSPENSIÓ DE TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT d'accions i drets.
Igualment i mitjançant Ordre HAP de 13 març de 2020 del Conseller d'Hisenda del Govern d'Aragó S'AMPLIA PER
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PERÍODE D'UN MES ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, sobre Successions i Donacions i Tributs sobre el Joc.
https://www.aragon.es/-/tributos
Totes aquestes mesures excepcionals entren en vigor el 14 de març de 2020
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el 14 de març de 2020.
Ordre HAP DE 13 de març de 2020, per la qual s'adopten mesures temporals i excepcionals relatives a la presentació
i pagament de determinats impostos gestionats per la Comunitat Autònoma d'Aragó
No es preocupi si té algun tràmit pendent. Som conscients d'aquesta situació.
Si té cita pendent, podrà obtenir més endavant una nova cita.
Correu electrònic: tributos@aragon.es
També es pot trucar al telèfon: 976 715209.

ASTÚRIES
Suspensió de terminis administratius i tancament d'oficines
Les Oficines de l'Ens Públic de Serveis Tributaris del Principat d'Astúries estaran TEMPORALMENT TANCADES
PER A l'ATENCIÓ PRESENCIAL a causa de l'estat d'alarma declarat mitjançant Reial decret 463/2020, la Disposició
Addicional Tercera de la qual estableix la SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS.
No es preocupi si té algun tràmit pendent.
L'Ens Públic és conscient d'aquesta situació.
La suspensió dels terminis suposa la pròrroga per idèntic període d'aquells que tinguessin venciment (aplicable, per
exemple, al període de pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Taxes d'Aigua Escombraries i
Clavegueram, etc.).
Si té cita pendent, podrà obtenir més endavant una nova cita.
Per a qualsevol informació addicional pot accedir a www.tributasenasturias.es
També pot trucar al telèfon 985668700.

ILLES BALEARS
Avís important: mesures en l'àmbit de l'ATIB per la declaració de l'estat d'alarma
D'acord amb les mesures establertes per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel coronavirus COVID-19 aprovat per el Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com les
recomanacions sanitàries, es comunica el següent:
1.- A partir del 16 de març de 2020 no s'atendrà de manera presencial en les oficines de l'Agència Tributària de les
Illes Balears, malgrat tenir cita prèvia concertada. S'intentarà contactar amb les persones que ja tinguin cita
prèvia per a fixar un altre dia una vegada finalitzi la vigència de l'estat d'alarma.
Vostè ha de fer les gestions o consultes a través d'aquest Portal web de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
Aquesta mesura és temporal i preguem disculpin les molèsties.
2.- En relació als procediments tributaris:
a) Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les
entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'estat
d'alarma.
No obstant això, fins que no s'indiqui el contrari, es mantenen els terminis per al pagament de tributs excepte en els
casos que s'adopti una mesura concreta sobre aquest tema.
Per exemple: s'entenen suspesos els terminis per a la presentació de les declaracions-liquidacions de l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, o de l'impost sobre successions i donacions, per a la
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presentació d'al·legacions o recursos, per a la sol·licitud licitud de devolució d'ingressos, per a la resolució de
recursos o realització de liquidacions provisionals una vegada notificada la proposta de liquidació, etc.
b) Se suspenen els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol acció o dret, que afecta a tots els procediments tributaris.
c) Ajornaments de pagament de deutes tributaris.
D'acord amb el que es preveu en el article 14 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de mall, pel qual s'adopten mesures
urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, s'estableix un règim especial d'ajornaments quant als
tributs autonòmics cedits (impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre
successions i donacions i taxa fiscal sobre el sector del joc) i, en el seu cas, tributs locals que es liquidin per autoliquidació.
Les condicions i limitacions per a la seva aplicació són les següents:
> S'aplica en cas de deutes en voluntària que es generin per autoliquidació o declaració liquidació el termini de
presentació i ingrés finalitzi des del 13 de març fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclosos.
> Només és vàlid per a deutes d'import de fins a 30.000 euros.
> Es concedeix per un màxim de 6 mesos i no reportaran interessos de demora els tres primers mesos
> Ha de sol·licitar-ho una empresa o professional (no és vàlid per a subjectes que no desenvolupin una activitat
econòmica) sempre que no hagi facturat més de 6.010.121 euros l'any 2019.
https://www.atib.es/general/novedad.aspx?idtipotexto=1&idTexto=15424

CANÀRIES
AVÍS: Suspensió dels terminis en els procediments tributaris
La Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, disposa en el seu apartat primer que "se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El
còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les
pròrrogues d'aquest."
Per la seva part la Disposició Addicional Quarta disposa que "els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol
accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues
que s'adoptessin."
Per tant, mentre duri l'estat d'alarma, no correrà cap mena de termini que pugui perjudicar-lo.
Si vostè entén que la seva consulta és urgent, podrà ser atès telefònicament en els números: 928.379.000 i
922.015.700.
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/sede/inicio_sede.jsp

CANTÀBRIA
En vista de la situació provocada per la declaració de l'Estat d'Alarma pel Govern de la Nació deguda a l'alerta
sanitària pel virus COVID-19, l'Agència Càntabra d'Administració Tributària
https://www.agenciacantabratributaria.es/documents/2082094/2082684/contacto+no+presencial+en+la+ACAT/f4
fefb52-a771-fc47-4807-e0f11af2da4e
Es recorda que pot CONFECCIONAR, PAGAR I PRESENTAR TELEMÀTICAMENT l'Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en la Oficina Virtual, començant per l'emplenament de el model 601 i
seguint les instruccions que s'aniran mostrant al llarg del procés.
Així mateix, tingui en compte que per a la interposició de recursos, reclamacions, al·legacions i qualsevol altra
sol·licitud o escrit diferent de declaracions tributàries, té a la seva disposició el REGISTRE ELECTRÒNIC COMÚ del
Govern de Cantàbria, triant "Sol·licitud diferent de les anteriors" i dirigint-la al Servei que correspongui dins de
l'ACAT.
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rec.cantabria.es/
Li agraïm la seva comprensió i predisposició.
Per a qualsevol dubte, pot posar-se en contacte mitjançant la Bústia de l'ACAT en la següent adreça:
actributaria@cantabria.es

CASTELLA I LLEÓ
Queda suspesa temporalment l'atenció presencial amb motiu de l'estat d'alarma declarat per la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19. Amb motiu d'això tots els terminis administratius estan suspesos pel que eviti qualsevol
desplaçament innecessari.
No es preocupi si té algun tràmit tributari pendent. La Junta de Castella i Lleó és conscient de la seva situació. Per la
seva seguretat personal li recomanem que si vol realitzar alguna gestió la faci a través del portal tributari:
www.jcyl.es/tributos
Si té algun dubte pot dirigir-se als següents telèfons dels Serveis Territorials d'Hisenda:
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/tributos/es/plantilla100/1284939902030/_/_/_
O per correu electrònic a: consultas.tributos@jcyl.es

CATALUNYA
Mesures excepcionals en matèria econòmica.
S’aprova un ajut de fins a 2.000€ per a persones físiques que siguin treballadors autònoms en situació d’alta al règim
especial dels treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que
figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament (article 10 al RD 463/2020, de 14 de març) i que
acreditin una reducció dràstica e involuntària de la seva facturació, i no disposin de fons alternatives d’ingressos.
Mesures excepcionals relatives als terminis de tramitació i atenció als usuaris de l'Agència Tributària de Catalunya.
L'Agència Tributària de Catalunya, davant l'actual situació d'excepcionalitat provocada per Covid-19, fa públiques
les mesures adoptades en relació amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i els serveis d'atenció a
la ciutadania a partir del dilluns 16 de març de 2020, d'acord amb la Resolució SLT / 720/2020, de 13 de març, per la
qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció per SARS-CoV-2, i també amb
el que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per Covid-19, i concretament:
> L'article 6, respecte a les competències de cada Administració respecte a la gestió ordinària dels seus serveis i
l'adopció de les mesures que s'estimin necessàries.
> La disposició addicional tercera, relativa a la suspensió i interrupció de terminis de tramitació administrativa de
les entitats del sector públic.
> La disposició addicional quarta, relativa a la suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
> La disposició final primera, de ratificació de les mesures acordades per les administracions competents amb
anterioritat a l'aprovació del Reial decret.
D'acord amb això, s'adopten les següents mesures respecte a la prestació dels serveis a la ciutadania:
> Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació.
> Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
> Suspensió de l'atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les oficines romandran
tancades.
Aquestes mesures estaran vigents i s'aplicaran en totes les oficines, delegacions i serveis centrals de l'Agència
Tributària de Catalunya fins a un altre avís.
Les persones usuàries tenen a la seva disposició:
> La tramitació telemàtica de autoliquidacions i gestions tributàries, així com el registre electrònic que l'Agència ha
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habilitat per als tràmits que no disposin de funcionalitat telemàtica pròpia.
- El formulari de contacte per a fer consultes.
- El formulari de comunicació d'incidències tecnològiques per a atendre problemes sorgits durant la tramitació
telemàtica.
Per a més informació pot telefonar al 012.
https://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/detall-noticia/20200315-informacio-mesures

EXTREMADURA
Tancament dels Registres de documents de la Junta d'Extremadura i diligències de validació
Registres de documents:
D'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els registres de documents de la Junta d'Extremadura romandran tancats mentre estigui vigent l'estat d'alarma. La informació administrativa durant aquest període es
facilitarà als ciutadans a través dels diferents portals web de la Junta d'Extremadura i de la Bústia d'Informació
informació.sia@juntaex.es
El Secretari General d'Administració Digital.
Diligències de validació:
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ha vingut a suspendre els termes i interrompre els
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic (el còmput dels terminis es reprendrà
en el moment en què perdi vigència aquest reial decret -en principi prevista fins al 28 de març- o, en el seu cas, les
pròrrogues del mateix que es puguin produir).
No obstant això, si així i tot vostè desitja o precisa que des d'aquesta Advocacia General procedim a estendre-li
alguna diligència de validació o legitimació de signatura haurà de realitzar la sol·licitud adjuntant la documentació
corresponent al següent email: bastanteos@juntaex.es
Li contestarem en el termini més breu possible amb les indicacions específiques a la seva sol·licitud.
El Lletrat General.
COMUNICAT DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA I CONSELLERA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA
JUNTA D'EXTREMADURA.
En ocasió de les mesures d'excepció acordades en el si de l'Administració Pública Autonòmica, a efectes facilitar la
mesures de contenció enfront de l'epidèmia de COVID-19, s'aconsella encaridament que se suspenguin els trasllats
per transport discrecional o privat col·laboratiu dels empleats públics, per a assistir als llocs de treball respectius.
S'estan habilitant sistemes de teletreball per a garantir el funcionament suficient dels serveis públics administratius.
Es prega la màxima col·laboració, concorde a la responsabilitat, disponibilitat i compromís amb l'interès general de
tots els empleats públics extremenys.
https://ciudadano.gobex.es/

GALÍCIA
Avís important: ampliació dels terminis en els procediments tributaris
Els terminis en els procediments tributaris seran ampliats mitjançant un canvi normatiu imminent. No es preocupi si
té un tràmit pendent. En tant s'aprova el canvi normatiu l'Agència és conscient de la situació i no considerarà
incomplit el termini.
http://www.atriga.gal/tributs-dóna-comunidade-autonoma

APUNTS SOBRE L'ACTUALITAT FISCAL
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MADRID
Per Acord de 13 de març de 2020, del Consell de Govern, es declaren dies inhàbils en la Comunitat de Madrid des
del 13 al 26 de març de 2020
Des del dia 13 de març romanen tancades les oficines d'atenció integral al contribuent fins a un altre avís. Com a
alternatives a l'atenció presencial, s'ofereixen les següents possibilitats, en funció del tràmit requerit:
Plusvàlues:
> Les autoliquidacions amb quota a ingressar es realitzaran a través de www.madrid.es/plusvalia
> Es recorda que el termini per al compliment és:
o Per a les transmissions intervius es disposa de 30 dies hàbils des de la transmissió,
o Per a les transmissions mortis causa, es disposa d'un termini de 6 mesos des de la defunció, prorrogables
per altres 6 mesos.
Atencions Cadastrals:
> Les alteracions de titularitat cadastral es poden sol·licitar en qualsevol moment de la transmissió. Els casos
urgents es poden realitzar-se a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Madrid https://sede.madrid.es/
o del Cadastre. www.sedecatastro.gob.es
Domiciliacions per al pagament d'impostos periòdics (pagament únic/PAC/SEP):
Pot realitzar-les a través del telèfon 010 o a través de Seu Electrònica de l'Ajuntament de Madrid (La meva carpeta)
Cartes del pagament en executiva o justificants de pagament.
> Emissió de pagament de cartes en executiva o justificants de pagament es pot realitzar a través de
http://www.madrid.es/duplicadoejecutiva
Ajornaments i fraccionaments de deutes en voluntària i executiva:
> Pot presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l'ajuntament de Madrid. https://sede.madrid.es/
Pagament de deutes:
> Es pot realitzar amb targeta a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Madrid https://sede.madrid.es/ o
del telèfon 010.
Registre:
> Les sol·licituds es poden presentar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Madrid
https://sede.madrid.es/

MÚRCIA
Es declara la suspensió de l'activitat presencial en les Oficines d'Atenció Integral al Contribuent
A la vista del que es disposa per el Reial decret 463/2020, de 14 de març. pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la
tramitació dels procediments de naturalesa tributària, entre altres. El còmput dels referits terminis es reprendrà en el
moment en què perdi vigència el citat Reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest. A la vista de l'anterior, no
es preocupi si té un tràmit pendent. l'Agència és conscient de la situació i s'estan arbitrant les mesures oportunes per
a la normalització de la situació en el menor temps possible. una vegada decaiguin els efectes de el Reial decret
463/2020.
D'altra banda, i a causa de la situació sanitària actual. s'informa que des d'el16 de març les Oficines d'Atenció
Integral al Contribuent de l'Agència Tributària romandran sopades al públic fins a un altre avís.
Com a alternatives a l'atenció presencial, s'ofereixen les següents possibilitats:
1) L'ATRM posa a la seva disposició diversos models i formularis tributaris en la seva pàgina web en la següent
adreça: https://agenciatributaria.carm.es/web/guest/modelos-y-formularios
Per a la presentació d'aquests, incloent la interposició de recursos, reclamacions, al·legacions i qualsevol altra
sol·licitud, té a la seva disposició el REGISTRE ELRCTRÓNICO COMÚ de la Comunitat Autònoma de la Regió de
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Múrcia en la següent adreça: https://sede.carm.es
Per a presentar qualsevol escrit o sol·licitud, haurà de seleccionar en la Seu de la CARM el número de procediment
que ve identificat en cadascun dels models i formularis posats a la seva disposició.
2) Per a qualsevol dubte, pot posar-se en contacte amb l'ATRM en la següent adreça o telèfon: Adreça: infotrib@listas.carm.es Telèfon:900 878 830
3) Finalment , per a sol·licituds de cartes de pagament, rebuts, duplicats i qualsevol gestió relacionada amb el
pagament del deute, l'ATRM té a la seva disposició la següent adreça: camsdepagoatrm@listas.carm.es
4) Així mateix se li recorda que a través de TPV-Virtual es pot realitzar el pagament de deutes a favor de la Comunitat
Autònoma de la Regió de Múrcia o de l'Agència Tributària de la Regió de Múrcia mitjançant targeta de crèdit o dèbit
expedida per qualsevol de les següents entitats emissores: Visa i MasterCard: https://pasarelapago.carm.es/
https://agenciatributaria.carm.es/

LA RIOJA
La direcció general de tributs romandrà tancada temporalment a l'atenció presencial a causa de l'estat d'alarma
declarat mitjançant el RD 463/2020, la disposició addicional tercera del qual estableix la suspensió de terminis
administratius
No es preocupi si té un tràmit pendent, som conscients de la situació. Tots els terminis queden temporalment
suspesos
Si té una cita pendent podrà obtenir més endavant una nova. Per a qualsevol informació addicional pot:
Accedir a www.larioja.org/temas/
Correu habilitat per a registre auxiliar registroauxiliar.hac@larioja.org
Telèfon d'informació 941 29 41 13
Número per a aplicació WhatsApp – 648 166 049

COMUNITAT VALENCIANA
L'Agència Tributària Valenciana avisa que l'oficina romandrà tancada per a atenció presencial a causa de l'estat
d'alarma declarat mitjançant el RD 463/2020, la disposició addicional tercera del qual estableix la suspensió de
terminis administratius
No es preocupi si té un tràmit pendent. L'agència és conscient de la situació.
A més, s'està tramitant una norma legal tributària amb ampliació dels terminis per a realitzar tràmits tributaris.
Si té cita prèvia, podrà obtenir més endavant una nova cita.
http://atv.gva.es/va/

GUIPÚSCOA
Si té un procediment obert amb la Hisenda Foral de Guipúscoa, no es preocupi. La majoria dels procediments han
estat suspesos pel Reial decret 463/2020.
Així i tot, per a aquelles qüestions que poguessin quedar-se fora de l'àmbit del citat Reial decret, s'està estudiant la
manera d'evitar perjudicis per als contribuents.
Qualsevol avanç en aquest sentit s'anirà comunicant pels canals habituals.
S'insta a la ciutadania a utilitzar els serveis telemàtics (Seu electrònica, Gipuzkoataria i web departamental) o el
nostre servei d'atenció telefònica.
El servei d'atenció telefònica 943 113 000 atendrà anomenades entre les 08:00h i les 13:00h, fins a un altre avís.

APUNTS SOBRE L'ACTUALITAT FISCAL
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BIZKAIA
Totes les oficines d'atenció presencial de la Diputació Foral de Bizkaia romandran temporalment tancades des de
demà, dimarts 17 de març. I l'atenció al públic es realitzarà a través dels canals telefònics i telemàtics, que seran
reforçats.
La ciutadania pot obtenir informació actualitzada dels serveis de la Diputació Foral de Bizkaia en la web www.bizkaia.eus i disposa del canal telefònic per a comunicar-se amb aquesta a través dels números publicats en aquesta,
en l'adreça https://web.bizkaia.eus/és/atencion-telefonica.
ATENCIÓ A la CIUTADANIA en Hisenda

ÀLABA
Les Oficines de la Hisenda Foral d'Àlaba estaran TEMPORALMENT TANCADES PER A l'ATENCIÓ PRESENCIAL a
causa de l'estat d'alarma declarat mitjançant RD 463/2020, la Disposició Addicional Tercera del qual estableix la
SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS.
No es preocupi si té algun tràmit pendent.
La Hisenda Foral d'Àlaba és conscient d'aquesta situació.
Si té cita pendent, podrà obtenir més endavant una nova cita.

BARCELONA
Rambla Catalunya, 116, 5è 2n
08009 BARCELONA

GIRONA
C/ Bonastruc de Porta, 29, 2n
17001 GIRONA

tel. 902 413 030 · info@comput.cat

www.comput.es

VIC
C/ Santa Maria, 6 Baixos
08500 VIC

