
RESOLUCION DA ALCALDÍA
Dª. María Ramallo Vázquez

XESTIÓN TRIBUTARIA
Expt: 2020-TE200-105

O día 14 de marzo de 2020 o Goberno de España aprobou o Real Decreto 463/2020 polo que se 
declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo coronavirus 
COVID‐19, estado de alarma que afecta a todo o territorio nacional e que foi prorrogado ata o de 
agora en cinco ocasións, a última mediante o Real Decreto 537/2020, de 22 de maio, ata as 00:00 
horas do día 7 de xuño de 2020. 

O día 17 de marzo de 2020 foi aprobado o Real Decreto Lei 8/2020, de medidas urxentes 
extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, norma que trata no 
seu artigo 33 sobre a suspensión de prazos no ámbito tributario, dispoñendo, entre outros aspectos, a 
ampliación ata o 30 de abril de 2020 dos prazos de pago da débeda tributaria previstos nos 
apartados 2 e 5 do artigo 62 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, os vencementos dos prazos e 
fraccións dos acordos de aprazamento e fraccionamento concedidos e os prazos para atender os 
requirimentos, dilixencias de embargo e solicitudes de información con transcendencia tributaria.

O día 18 de marzo de 2020 foi ditada a Resolución da Alcaldía nº 2020/685 pola que como 
consecuencia da emerxencia sanitaria, entre outros aspectos, se suspendía a posta ao cobro de 
diferentes taxas e prezos públicos, e se dispoñía que durante o estado de alarma non se iniciaría o 
período voluntario de pago de ningunha liquidación ou de procedementos de recadación en vía 
executiva. 

O día 31 de marzo de 2020 foi aprobado o Real Decreto Lei 11/2020, polo que se adoptan medidas 
urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, 
ampliando o ámbito de aplicación do artigo ás actuacións, trámites e procedementos das entidades 
locais que se rexan polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora das facendas locais. 

O día 21 de abril de 2020 foi aprobado o Real Decreto Lei 15/2020, de medidas urxentes 
complementarias para apoiar a economía e o emprego, dispoñendo que as referencia temporais 
efectuadas aos días 30 de abril e 20 de maio de 2020 no artigo 33 do Real Decreto Lei 8/2020 e nas 
disposicións adicionais oitava e novena do Real Decreto Lei 11/2020 entenderanse realizadas ao día 
30 de maio de 2020.

O artigo 9 do Real Decreto 537/2020, de 22 de maio, indica que con efectos dende o 1 de xuño de 
2020, reanudarase o cómputo dos prazos administrativos que foran suspendidos.

Por tanto, dende o 1 de xuño de 2020 recuperan a vixencia os prazos administrativos que foron 
suspendidos, extinguíndose a ampliación de prazos extraordinaria ditada en materia tributaria polo 
Real Decreto Lei 8/2020, de 17 de marzo.

A saída da situación de estado de alarma estase realizando mediante a redución gradual das medidas 
extraordinarias de restrición da mobilidade e do contacto social establecidas no Real Decreto 
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463/2020, de 14 de marzo, para o que foron ditadas as Ordes 399/2020, de 9 de maio, 414/2020, de 
16 de maio, e 458/2020, de 30 de maio, que recollen as medidas para a flexibilización de 
determinadas restricións de ámbito nacional establecidas trala declaración do estado de alarma, en 
aplicación das fases 1, 2 e 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Como consecuencia da ampliación ata o 30 de abril de 2020, e posteriormente ata o 30 de maio de 
2020, dos vencementos dos prazos e fraccións dos acordos de aprazamento e fraccionamento 
concedidos, a aqueles suxeitos pasivos que a día 14 de marzo de 2020 tiñan concedido un 
fraccionamento, non lle foi esixido o pago de ningunha das cotas inicialmente establecidas no 
período que comprende dende o 14 de marzo ao 30 de maio. Xa que dende esta data recuperan 
vixencia os vencementos dos prazos e fraccións inicialmente establecidas, é preciso determinar a 
actuación a levar a cabo coas cotas non xiradas. Neste punto, considérase que o menos lesivo para 
os interesados é o diferimento ata o remate dos prazos inicialmente establecidos daquelas cotas que 
non lle foron esixidas durante o estado de alarma, de modo que a partir de agora sexan postas ao 
cobro as fraccións pendentes nos prazos inicialmente previstos e ao seu remate sexan postas ao 
cobro as fraccións dos meses de marzo, abril e maio con periodicidade mensual e polos importes 
que figuraban no cadro de amortización. 

O artigo 19.4 da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles, que trata sobre os 
prazos de pago das cotas incluídas no sistema especial de pagos deste imposto, indica que o 
primeiro prazo de pago da cota anual se fará efectivo o día 1 de xuño ou inmediato hábil posterior. 
Como consecuencia da suspensión dos prazos tributarios e da práctica de novas liquidacións, ata 
agora non foi posible aprobar e notificar aos interesados a correspondente liquidación, o que 
imposibilita que o cargo sexa realizado o día previsto. Co fin de dar cumprimento ao establecido no 
citado sistema especial de pagos, é convinte modificar a data de cobro da primeira cota do ano 
2020, establecendo o día 5 de xuño de 2020. 

Polo exposto, á vista do establecido no Real Decreto 463/2020 polo que se declara o estado de 
alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo coronavirus COVID‐19, no 
Real Decreto Lei 15/2020, de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a 
economía e o emprego, no Real Decreto 537/2020, de 22 de maio, na Orde 399/2020, de 9 de maio, 
na Orde 414/2020, de 16 de maio, na Orde 458/2020, de 30 de maio, na Lei 58/2003, de 17 de 
decembro, xeral tributaria, no Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, na ordenanza fiscal reguladora do imposto 
sobre bens inmobles, á vista do disposto na Resolución ditada por esta Alcaldía o 18 de marzo de 
2020, no exercicio das competencias atribuídas polo artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local, RESOLVO: 

Primeiro.- Levantar a suspensión disposta por Resolución nº 685/2020 do 18 de marzo de 2020 
referida ao posta ao cobro das taxas e prezos públicos que nela se enumeran, valorando previamente 
á aprobación de cada un dos padróns a efectiva produción do feito impoñible definido en cada 
ordenanza. 

Segundo.- Reanudar a práctica das liquidacións dos diferentes impostos, taxas e prezos públicos así 
como o inicio do seu período voluntario de pago.

Terceiro.- Reanudar o inicio e tramitación dos distintos procedementos de recadación en vía 
executiva. 
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Cuarto.- Diferir ata a data de remate do calendario de pagos inicialmente previsto a posta ao cobro 
das fraccións que non foron esixidas no período que comprende dende o 14 de marzo ata o 30 de 
maio de 2020, de modo que a partir de agora sexan postas ao cobro as fraccións pendentes nos 
prazos inicialmente previstos e ao seu remate sexan postas ao cobro as fraccións dos meses de 
marzo, abril e maio con periodicidade mensual e polos importes que figuraban no cadro de 
amortización. 

Quinto.- Establecer o día 5 de xuño de 2020 como data de cobro da primeira cota do sistema 
especial de pagos do imposto sobre bens inmobles do ano 2020. 

Sexto.- Publíquese anuncio no taboleiro de editos municipal e na páxina web do Concello de Marín, 
dese traslado ao departamento de Tesourería aos efectos oportunos e dese conta da presente 
Resolución ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que se celebre dende esta data. 

Así o dispón a señora Alcaldesa do que eu como Secretaria dou fe, en Marín na data da sinatura 
electrónica.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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