
AJUNTAMENT DE BERGA

CIRCULAR DE SECRETARIA
Núm. Exp. Llib.: SEC _Expedients Secretaria 2020/3 

Num. Exp. Gen.: 2020/520   
ASSUMPTE: Reial Decret Llei 11/2020, d’1 d’abril, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social y econòmic per a fer front al 
COVID-19. Ampliació de terminis per a recórrer. 

Atès l’art.158 del ROM de Berga (publicat en el BOPB de data 21 de maig de 2012), 
que preveu que per a l’aplicació del previst en aquest Reglament, podran dictar-se 
Circulars del secretari General, amb el vist plau de l’Alcalde o Alcaldessa

Antecedents de fet:

Atès la Circular de Secretaria 8/2016, en relació als peus de recurs en els actes 
administratius.

Atès la Circular de secretaria 1/2020 en què s’informava de l’entrada en vigor del 
decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària derivada del COVID-19, en relació a la suspensió dels terminis.

Atès la Circular de secretaria 2/2020, en que es complementava l’anterior circular a 
partir de l’entrada en vigor del decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Atès que el dia 2 d’abril de 2020 ha entrat en vigor el Real Decret Llei 11/2020, de 31 
de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social y 
econòmic per a fer front al COVID-19, publicat en el BOE del dia 1 d’abril de 2020.

Aquesta secretaria ha revisat el peu de recurs de reposició, i la Intervenció municipal 
ha revisat el peu de recurs tributari, que serien d’aplicació a partir de la vigència de 
l’esmentat Real Decret Llei.

Per tot això s’informa:

PRIMER.  Com a complement de les circulars de secretaria 1/2020 i 2/2020, s’ha de 
tenir en compte que mentre tingui vigència la declaració d’estat d’alerta, resulta 
d’aplicació la disposició vuitena de l’esmentat Real Decret Llei 11/2020, que estableix 
el següent:

Ampliación del plazo para recurrir 
1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar 
cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y 
arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier 
procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el 
interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la 
declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera 
transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o 
impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de 
recurso o impugnación.
2. En particular, en el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer 
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recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a 
contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se 
hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la 
notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 
de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto 
administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será 
aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se 
regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SEGON.- Per tant, en les resolucions adoptades pels òrgans de govern a partir del dia 
2 d’abril de 2020 i mentre tingui vigència la declaració de l’estat d’alarma, s’han 
d’incloure els peus de recursos modificats de la següent manera,

En els Actes que posen fi a la via administrativa:

“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu 
de reposició davant l’Alcaldia (o en el seu cas Ple) d’aquesta Corporació, de conformitat 
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació, o, en el seu cas, publicació. En el supòsit que del 
procediment, se’n puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen per a 
l’interessat, el termini es computarà des de dia hàbil següent de finalització de 
l’estat l’estat d’alarma.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a 
comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre 
corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix,  
no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en 
el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense 
termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs 
interposat.  No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt 
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.”

Contra les liquidacions tributàries i restants ingressos de dret públic 
(prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries, preus públics, multes 
i sancions pecuniàries)

“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa s’haurà d’interposar el recurs de 
reposició previst a l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases i de règim local i 14.2 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al 
de la notificació expressa d’aquest acte, davant de l’òrgan que l’ha dictat. 
Des de l'entrada en vigor 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, 
fins al 30 d'abril de 2020, el termini per a interposar recursos de reposició començarà a 
comptar-se des del 30 d'abril de 2020 i s'aplicarà tant en els supòsits on s'hagués iniciat el 
termini per a recórrer d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació de l'acte o 
resolució impugnada i no hagués finalitzat el citat termini el 13 de març de 2020, com en els 
supòsits on no s'hagués notificat encara l'acte administratiu o resolució objecte de recurs o 
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reclamació. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a 
dret.”

INGRÉS DEL DEUTE

Terminis de pagament voluntari:

En cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració, el 
pagament en període voluntari s’ha de fer en els següents terminis:
a. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins a l’immediat hàbil següent.
b. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i darrer de cada mes , des de 
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. (Art. 62.2 LGT).

En virtut de l’article 33 en 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, els terminis de 
pagament del deute tributari previstos en l’ apartat 2 de l'article 62 de la LGT que es 
comuniquin a partir de l'entrada en vigor del citat article, s'estenen fins al 20 de maig de 
2020, tret que l'atorgat per la norma general sigui major, que en aquest cas aquest 
resultarà d'aplicació.

Recaptació executiva:

El període executiu s’inicia en el cas de deutes liquidats per l’Administració tributària, el dia 
següent al del venciment del termini establert per al seu ingrés en l’article 62 de la LGT 
(Article 161.1 a). Una vegada iniciat el període executiu i notificada la provisió de 
constrenyiment, el pagament del deute tributari ha de realitzar-se en el següents terminis:

a. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mateix mes o, si aquest no fos hàbil, fins 
a l’immediat hàbil següent.
b. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i darrer de cada mes , des de 
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del mes següent o, si aquest no fos hàbil, 
fins a l’immediat hàbil següent. (Art. 62.5 LGT)

En virtut de l’article 33 en 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, els terminis de 
pagament del deute tributari previstos en l’ apartat 5 de l'article 62 de la LGT que es 
comuniquin a partir de l'entrada en vigor del citat article, s'estenen fins al 20 de maig de 
2020, tret que l'atorgat per la norma general sigui major, que en aquest cas aquest 
resultarà d'aplicació.

D’acord amb l’Article 28 de la LGT: 
1. Els recàrrecs dels període executiu es meriten  amb l’inici del període esmentat, d’acord 
amb l’article 161 de la LGT. Els recàrrecs del període executiu son de tres tipus: recàrrec 
executiu, recàrrec de constrenyiment reduït i recàrrec de constrenyiment ordinari. Aquests 
recàrrecs són incompatibles entre sí i es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat en 
període voluntari. 
2. El recàrrec executiu serà del 5 per cent i s’aplicarà quant es satisfaci la totalitat del deute 
no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.
3. El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10 per cent i s’aplicarà quan es satisfaci la 
totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de l’acabament 
del termini previst en l’apartat 5 de l’article 62 de la LGT per a deutes constrenyits.
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4. El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20 per cent i serà aplicable quan no 
concorrin les circumstàncies a les quals es refereixen els apartats 2 i 3 d’aquest article.
5. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora. 
Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no 
s’exigiran els interessos de demora meritats des de l’inici del període executiu. 
Els interessos de demora s’exigiran d’acord amb el que disposa l’article 26 de la LGT.

Lloc i forma de pagament:

Mitjançant transferència bancària al compte corrent municipal: 
ES3901826035420200080213. Caldrà indicar noms, cognoms i el número de referència 
indicat en la present notificació

TERCER. En e mateix sentit respecte els procediments que se’n poden derivar efectes 
desfavorables o gravamen, el termini per poder-los impugnar es computarà des del dia 
hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, amb 
independència del temps transcorregut des de la notificació de l’acte impugnable amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. (o sigui, aquest apartat s’ha de tenir 
en compte; per a tots els actes que heu notificat abans de la declaració de l’estat 
d’alarma (14 de març de 2020) i, que en aquell moment, no havia transcorregut el 
termini d’un mes per poder presentar el recurs potestatiu de reposició).

QUART.  NOTIFICAR la present Circular a tots/es regidors/res de l’equip de govern, i 
els serveis municipals. I publicar-la al portal de transparència de l’Ajuntament de Berga

Vist i Plau
L’Alcaldessa-Presidenta El Secretari General

Montserrat Venturós Villalba Antoni Pérez Zúñiga

Berga, datat i signat electrònicament
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