
 
Pavelló Mestral, Ed.10–Recinte Maternitat 
Travessera de les Corts, 131-159 
08028 - Barcelona 

     Gerència 
Tel. 934 02 27 57  
orgt.gerencia@diba.es/  http://orgt.diba.cat 
 

 

A l'atenció de Secretaria de l'Ajuntament 
 
ASSUMPTE: Nou termini d’exposició de la matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre 

activitats econòmiques amb motiu de l’emergència sanitària provocada pel 
COVID-19. 

 
En compliment del que disposa l'article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer 
(BOE de 8 de març), pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre 
activitats econòmiques i se'n regula la delegació de competències en matèria de gestió 
censal, fa uns dies us vam remetre la matrícula comprensiva dels subjectes passius 
per quota municipal no exempts corresponent a l'any 2020, perquè restés en aquest 
Ajuntament a disposició del públic des de l’1 al 15 d’abril, ambdós inclosos.  
 
Arran l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 i tenint present allò previst a 
l’art. 33 del 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 
termini d’exposició finalitzarà el 20 de maig. És a dir la Matrícula estarà a disposició del 
públic des de  l’1 d’abril al 20 de maig, ambdós inclosos. 
 
Aquest Organisme s'encarrega de fer la publicació de l'anunci d'exposició en el BOP i, 
en el cas d'Ajuntaments de població superior a 10.000 habitants, també en "LA 
VANGUARDIA", tal i com disposa l'article 3 susdit. Aquesta  publicació inicialment 
prevista pel proper dia 27 de març es farà finalment el dia 31 de març. Ja hem 
modificat els anuncis perquè figuri el nou termini d’exposició. Per tant, no heu de 
publicar cap anunci, però si hauríeu de penjar en el vostre taulell electrònic un avís, tot 
especificant el termini d’exposició indicat.  
 
Tenint en compte que la consulta presencial no serà possible, si decidiu exposar el 
llistat de la matrícula a la vostra seu electrònica haureu de limitar-ne l’accés tot 
requerint un mitjà d’identificació, atès el caràcter reservat i finalista, així com les 
limitacions de la cessió a tercers, que l’art. 95 de la Llei general tributària 
atribueix a les dades exposades. Si la persona que vol accedir a les dades no és 
el subjecte passiu, haurà d’acreditar el seu interès en la consulta i un cop 
ponderat aquest es decidirà si se li faciliten les dades.  
 
Si no podeu oferir la consulta de la matrícula amb les condicions abans  esmentades, 
heu de dirigir als contribuents a la seu electrònica de l’ORGT, on podran efectuar 
aquesta consulta.    
 
Aprofito l'avinentesa per enviar-vos una cordial salutació. 
 
 
 
 
 
 
 
Llum Rodríguez Rodriguez 
Gerent 
 
Barcelona, 25 de març de 2020 
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