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NOTA INFORMATIVA I PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ AMB EL COMPLIMENT 

DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I LES DERIVADES DE LA RECAPTACIÓ EN VIA 

EXECUTIVA 

 

1. TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ I PAGAMENT D’AUTOLIQUIDACIONS      

2. SUSPENSIÓ DELS TERMINIS EN ELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 

     2.1. Pagament de deutes 

     2.2. Ajornaments i fraccionaments 

     2.3. Altres terminis                     

3. RECURSOS DE REPOSICIÓ I RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES 

4. PROCEDIMENT INSPECTOR 

 

1. TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ I PAGAMENT D’AUTOLIQUIDACIONS 

Informació general 
 
D’acord amb el que preveu l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport 
públic i en matèria tributària i econòmica, s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions  i 
pagament dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits fins que es deixi sense 
efecte l'estat d'alarma establert 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 provocada pel COVID-19.  

 

Preguntes freqüents: 

Es modifiquen els terminis de presentació i pagament de les autoliquidacions? 

Segons l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març , queden suspesos els terminis per a la 

presentació i pagament de les autoliquidacions que s’hagin de presentar en relació amb els tributs 

propis de la Generalitat de Catalunya i als tributs la gestió dels quals tingui cedida. A la seu 

electrònica de l’ATC trobareu la relació dels tributs referits. 

Quines autoliquidacions estan afectades per la suspensió dels terminis establerta al Decret 
Llei 7/2020, de 17 de març? 

La suspensió dels terminis afecta les autoliquidacions que s’hagin de presentar en relació amb els 

tributs propis de la Generalitat de Catalunya i els tributs la gestió dels quals tingui cedida, els terminis 

de les quals es vegin afectats pel temps de durada de l'estat d'alarma establert 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 provocada pel COVID-19. Aquests terminis es tornaran a reanudar una vegada finalitzi l’estat 

d’alarma. 

Puc presentar i pagar les autoliquidacions a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària 
de Catalunya? 

Aquelles persones que vulguin fer la presentació i el pagament de les autoliquidacions, poden fer-ho a 

través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. 
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2. SUSPENSIÓ DELS TERMINIS EN ELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 

Informació general 

D’acord amb el que preveu l’article 33 del Reial decret llei 8/2020, del 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’amplien els terminis 
de pagament dels deutes tributaris i de tramitació dels procediments iniciats amb anterioritat al 18 de 
març del 2020. 

Amb caràcter general, les principals mesures contingudes en el RDL 8/2020 impliquen: 
 
a) Ampliació fins al 30 d’abril de determinats terminis iniciats amb anterioritat al 18 de març de 2020, 

i que a aquesta data no es trobaven finalitzats. 

b) Extensió  fins al 20 de maig de determinats terminis iniciats a partir de 18 de març de 2020 llevat 
que el termini atorgat per la norma general sigui superior, cas en què serà aquest el que resulti 
d’aplicació. 

c) En els procediments de constrenyiment no s’executaran les garanties que recaiguin sobre 
immobles, en el període que va des del 18 de març fins al 30 d’abril del 2020. 

d) Suspensió del còmput dels terminis dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de 
revisió tramitats per l’Agència Tributària de Catalunya, tant a efectes de durada del procediment, 
com de caducitat i prescripció. 

e) Inici l’1 de maig del 2020 del termini per a la interposició de recursos o reclamacions 
economicoadministratives, en relació amb els terminis que estiguessin pendents a 14 de març 
2020. Per als actes notificats amb posterioritat al 30 d’abril, el termini és el que determina la 
normativa general. 

 

Preguntes de caràcter general: 
 
A quins procediments afecten les mesures previstes a l’article 33 del RDL 8/2020? 

Les disposicions previstes a l’article 33 del RDL 8/2020, únicament afecten els procediments iniciats 

amb anterioritat al 18 de març del 2020. 

Quins terminis s’amplien fins al 30 d’abril de 2020?  

S’amplien els terminis següents, sempre i quan a 18 de març aquest no hagués finalitzat:  
 
a) Els terminis per al pagament dels deutes tributaris, tant en període voluntari com en executiva, 

previstos als apartats 2 i 5 de l’article 65 de la Llei general tributària. 

b) Els venciments dels terminis i fraccions de les Resolucions de concessió d’ajornaments i 
fraccionaments. 

c) Els terminis relacionats amb la realització de subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 
bis del Reglament general de recaptació). 

d) Els terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament, sol·licituds d’informació amb 
transcendència tributària, i per presentar al·legacions en els procediments d’aplicació dels tributs, 
sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors 
materials i de revocació. 
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Quins terminis s’amplien fins al 20 de maig de 2020? 

S’amplien els terminis següents fins al 20 de maig, per als actes notificats a partir de 18 de març, 
sempre i quan el termini no resulti superior, d’acord amb el que prevegi la normativa general:  
 
a) Els terminis per al pagament dels deutes tributaris, tan en període voluntari com en executiva, 

previstos als apartats 2 i 5 de l’article 65 de la Llei general tributària. 

b) Els venciments dels terminis i fraccions de les Resolucions de concessió d’ajornaments i 
fraccionaments. 

c) Els terminis relacionats amb la realització de subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 
bis del Reglament general de recaptació). 

d) Els terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament, sol·licituds d’informació amb 
transcendència tributària, i per presentar al·legacions.  

 

Preguntes freqüents: 
 
2.1. Pagament de deutes 

      a) Liquidacions i provisions notificades amb anterioritat al 18 de març 
 

He rebut una liquidació tributària amb anterioritat al 18 de març. Quin és el termini de 
pagament? 

Si el 18 de març no havia vençut el termini per a l’ingrés del deute en període voluntari, el termini 
s’amplia fins al 30 d’abril del 2020.  

He rebut una provisió de constrenyiment amb anterioritat al 18 de març. Quin és el termini 
de pagament? 

El termini de pagament s’amplia fins al 30 d’abril de 2020. 

     b) Liquidacions i provisions notificades a partir del 18 de març  
 

He rebut una liquidació tributària a partir del 18 de març. Quin és el termini de pagament? 

El termini de pagament s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una norma general n’estableixi un de 
superior. 

He rebut una provisió de constrenyiment a partir del 18 de març. Quin és el termini de 
pagament? 

El termini de pagament s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una norma general n’estableixi un de 
superior.  

 
 
2.2. Ajornaments i fraccionaments  

      a) Ajornaments o fraccionaments concedits amb anterioritat al 18 de març 
 

Se m’ha concedit un ajornament o un fraccionament amb anterioritat al 18 de març, i el 
venciment és anterior al 30 d’abril. Quan he de fer el primer pagament? Es meriten 
interessos per aquest període de suspensió? 

El venciment es trasllada fins al 30 d’abril, sense que s’incrementi la quantia de l’ajornament o la 
fracció. 
 
El trasllat d’aquest venciment al 30 d’abril no suposa que s’alterin la resta de venciments 
subsegüents indicats en el pla de pagaments que inclou la resolució de concessió, els quals 
mantenen la seva vigència. 
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He rebut una notificació amb anterioritat al 18 de març per la qual se’m denega la sol·licitud 
d’un ajornament fraccionament, suspensió, compensació o pagament amb espècie. Quin és 
el termini d’ingrés del deute?  

El termini d’ingrés es trasllada al 30 d’abril, llevat que una norma general prevegi un termini superior.  

     b) Ajornaments o fraccionaments concedits a  partir del 18 de març. 
 

Se m’ha concedit un ajornament o un fraccionament a partir del 18 de març  i el venciment 
és anterior al 20 de maig. Quan he de fer el primer pagament? Es meriten interessos per 
aquest període de suspensió? 

El venciment es trasllada fins al 20 de maig, sense que s’incrementi la quantia de l’ajornament o   
la fracció. 

El trasllat d’aquest venciment al 20 de maig no suposa que s’alterin la resta de venciments 
subsegüents indicats en el pla de pagaments que inclou la resolució de concessió, els quals 
mantenen la seva vigència. 

He rebut una notificació a partir del 18 de març per la qual se’m denega la sol·licitud d’un 
ajornament fraccionament, suspensió, compensació o pagament amb espècie. Quin és el 
termini d’ingrés del deute?  

El termini d’ingrés es trasllada al 20 de maig, llevat que una norma general prevegi un termini superior. 

 
2.3. Altres terminis 

     a) Terminis iniciats amb anterioritat al 18 de març 

 
Amb anterioritat al 18 de març, he rebut un requeriment i el termini per atendre’l encara no 
ha finalitzat. Quin termini tinc per atendre el requeriment? 

El termini per atendre el requeriment s’amplia fins al 30 d’abril. 

Amb anterioritat al 18 de març he rebut una diligència d’embargament, i el termini per 
atendre-la encara no ha finalitzat. Quin termini tinc per atendre la diligència 
d’embargament? 

El termini per atendre la diligència d’embargament s’amplia fins al 30 d’abril. 

Amb anterioritat al 18 de març, he rebut la notificació de l’obertura del tràmit d’audiència en 
un procediment tributari, i el termini per fer les al·legacions encara no ha finalitzat. Quin 
termini tinc per presentar al·legacions? 

El termini per a presentar al·legacions s’amplia fins al 30 d’abril. 

     b) Terminis iniciats a partir del 18 de març 
 

He rebut un requeriment a partir del 18 de març. Quin termini tinc per atendre’l?  

El termini per atendre el requeriment s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una norma general 
prevegi un termini superior. 
 
He rebut una diligència d’embargament a partir del 18 de març. Quin termini tinc per 
atendre-la? 

El termini per atendre la diligència d’embargament s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una 
norma general prevegi un termini superior. 

He rebut la notificació de l’obertura del tràmit d’audiència en un procediment tributari a 
partir del 18 de març. Quin termini tinc per presentar al·legacions? 

El termini per a presentar al·legacions s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una norma general 
prevegi un termini superior. 
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3. RECURSOS DE REPOSICIÓ I RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES 

He rebut una resolució amb anterioritat al 14 de març, data d’entrada en vigor del Reial decret 
463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19. Quin termini tinc per interposar el recurs o la reclamació? 

Si al 14 de març encara no havia finalitzat el termini per a la interposició del recurs o la reclamació, es 
disposa d’un mes a comptar a partir de l’1 de maig, o bé en el dia que ja no estigui vigent el RD 
463/2020 o les seves pròrrogues, sempre i quan en aquest darrer supòsit el termini sigui posterior a 
l’1 de maig. 
 

 
4.  PROCEDIMENT INSPECTOR 

S’ha notificat recentment l’inici d’un procediment inspector, fixant data per a primera 
compareixença en els propers dies. Es mantindrà aquesta data? 

Donades les circumstàncies existents i la suspensió de l’atenció presencial no es podrà dur a terme la 
celebració de visites a les oficines de la Inspecció fins a la finalització de l’estat d’alarma o les seves 
pròrrogues. 
 
Si en la comunicació d’inici s’indicava un correu de l’actuari, el propi contribuent es podrà dirigir per 
correu electrònic a l’actuari, o bé dirigir-li una sol·licitud telemàticament, a través del registre de la seu 
electrònica de l’Agencia Tributària de Catalunya, per tal d’ajornar la visita. La documentació sol·licitada 
en la comunicació d’inici podrà ser presentada per l’obligat tributari a través del registre de la seu 
electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya dins el termini ampliat fins al 30 d’abril de 2020,o bé 
en la data de la nova visita acordada.  
 
Quan el propi contribuent,fent constar expressament aquesta circumstància per escrit, sol·liciti que 
continuïn les actuacions inspectores, aquestes podran continuar en la mesura que sigui possible la 
utilització de mitjans electrònics per a comunicar-se i sens perjudici que quedi tot degudament 
diligenciat.  

Respecte d’un procediment inspector ja iniciat amb anterioritat, es pot sol·licitar nova 
documentació al contribuent? 

El període des de l’entrada en vigor del RDL 8/2020, 18 de març, fins al 30 d’abril, no computa a 
efectes de la durada màxima dels procediments.  

No obstant l’anterior, d’acord amb l’article 33.5 del RDL 8/2020, durant aquest termini la inspecció 
podrà impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles, i aquells respecte els quals el 
contribuent mostri la seva conformitat expressa. 

En qualsevol cas, d’acord amb l’article 33.2 del RDL  8/2020, els terminis que es comuniquin a partir 
del 18 de març s’estenen fins al 20 de maig, a menys que el contribuent decideixi voluntàriament 
contestar amb anterioritat a dit termini. 

És necessari que el contribuent sol·liciti de manera expressa l’ampliació o extensió de de 
termini? 

No és necessari, s’ampliarà automàticament fins al 30 d’abril o 20 de maig, segons es tracti d’un 
termini obert abans o després del 18 de març, respectivament.  

 
Amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL s’havia obert un tràmit d’audiència, l’haig 
d’entendre prorrogat automàticament? 

Sí, el termini és ampliat pel RDL 8/2020, finalitzant el 30 d’abril de 2020. 
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El procediment inspector queda suspès com a conseqüència del RDL 8/2020? 

En relació amb els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL, el període 

comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril, no computarà als efectes de la durada màxima del 

procediment.  
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