OBLIGACIONS
D’ALARMA

TRIBUTÀRIES

AMB

L’AJUNTAMENT

DE

DÉNIA

DURANT

L’ESTAT

PREGUNTES FREQÜENTS

Em venç un deute amb l'Ajuntament de Dénia mentre està vigent l'estat d'alarma, què puc
fer?
Alguns casos:
• Es tracta d’una liquidació d'una taxa o impost municipal (per prestacions de serveis,
per ocupació de via pública, ICIO, expedició de documents…)
El termini per a tramitar procediments administratius (això és, presentar al·legacions,
recursos, etc.), s'ha suspés fins que s'alce l'estat d'alarma o successives pròrrogues,
excepte en aquells procediments en els quals, motivadament, es declare la seua
continuació en els termes previstos en la DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març i altra
normativa de desenvolupament.
Quant als terminis per a efectuar l'ingrés, d'acord amb l'art. 33 del RDL 8/2020,
modificat pel RDL 15/2020, de 21 d’abril, s'amplien de la manera següent:
o

o



Si la liquidació va ser notificada abans del 18 de març de 2020, el termini d'ingrés
ha sigut ampliat fins al 30/05/2020, i es podrà ampliar si persisteix l'actual situació
d'alarma.
Si la liquidació va ser notificada a partir del 18 de març de 2020, el termini per a
efectuar l'ingrés ha sigut ampliat fins al 30/05/2020, i es podrà ampliar si persisteix
l'actual situació d'alarma.

És una liquidació de la taxa per ocupació de via pública o per ús de dependències
municipals i no he pogut ocupar com a conseqüència de la declaració de l'estat
d'alarma
En aquests casos, l'Ajuntament de Dénia, bé d'ofici o a instàncies de la persona
interessada, revisarà cada cas, anul·larà la liquidació practicada i l’ajustarà a l'aprofitament
real. Per tant, farà una nova liquidació d'acord amb l'Ordenança fiscal aplicable al cas.
En el cas d'haver ingressat alguna quantia per aquests conceptes, les persones
interessades podran sol·licitar o la devolució de l'import ingressat de més o bé la
compensació amb les futures liquidacions.



Si presente una sol·licitud telemàtica que porta aparellat el justificant de pagament
d'una taxa s'aplica l'ampliació de terminis d'ingrés prevista en el RDL 8/2020?
Els terminis de presentació i ingrés d'autoliquidacions o declaracions informatives
no es veuen afectats per la suspensió de terminis regulats en el RDL 8/2020. És per
això que la sol·licitud ha de portar aparellada l'autoliquidació de la taxa.
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És una sanció mediambiental, de disciplina urbanística o un altre procediment
sancionador seguit a l'Ajuntament de Dénia i em vull beneficiar de les bonificacions
previstes en l’art. 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques
S'ha suspés el termini dels procediments administratius, des del 14 de març de
2020. Quan s'alce l'estat d'alarma, es reprendrà el termini pel temps restant des de la
notificació d'inici de l'expedient sancionador o la proposta de resolució segons el cas,
sense comptar el període que oscil·la entre el 14 de març i l'últim dia en què haja sigut
decretat l'estat d'alarma, o les seues successives pròrrogues.
En el cas de ser una sanció definitiva, la liquidació de la qual ha sigut notificada, els
terminis per a efectuar l'ingrés, d'acord amb l'art. 33 del RDL 8/2020,modificat pel RDL
15/2020, de 21 d’abril, s'amplien de la següent manera:
O Si la liquidació va ser notificada abans del 18 de març de 2020, el termini d'ingrés
ha sigut ampliat fins al 30/05/2020, i es podrà ampliar si persisteix l'actual situació d'alarma.
O Si la liquidació va ser notificada a partir del 18 de març de 2020, el termini per a
efectuar l'ingrés ha sigut ampliat fins al 30/05/2020, i es podrà ampliar si persisteix l'actual
situació d'alarma.



En el cas de venciment de la quota d'un deute fraccionat/ajornat per l'Ajuntament de
Dénia

o Si van ser concedits abans del 18 de març de 2020, s'amplia el termini per a
efectuar l'ingrés fins al 30/05/2020.

o Si van ser concedits a partir del 18 de març 2020, s’amplia el termini per a efectuar
l'ingrés fins al pròxim 30/05/2020.


Puc sol·licitar el fraccionament/ajornament dels deutes que tinc pendents amb
l'Ajuntament?
Per descomptat. Poden obtindre la informació detallada dels requisits en el següent
enllaç https://oac.denia.es/es/tramits/tramit.aspx?id=67.



Què ocorre amb els deutes que són gestionats per SUMA?
Per a tindre informació actualitzada cal consultar la pàgina: www.suma.es.

Alguns casos, d'acord amb la informació que figura en la pàgina de SUMA, actualitzada a
23/04/2020 són:
o Què ocorre amb els deutes en primera voluntària (vehicles, residus i guals)?
El termini de recaptació voluntari va començar el 05/03/2020 i finalitzarà el
15/06/2020.
o I què ocorre amb les domiciliacions bancàries dels anteriors impostos i taxes
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(vehicles, residus i guals)?
Els càrrecs de la seua domiciliació es faran amb data 10/06/2020.
o Què ocorre si tinc un pla de pagament personalitzat?
El següent càrrec es farà el 15 de maig de 2020.
o Què ocorre si tinc un deute en constrenyiment de SUMA?
o Si em va ser notificat de l'1 al 15 de març, el termini per a efectuar el pagament
finalitza el pròxim 30 de maig de 2020.
o Si em va ser notificat del 16 al 31 de març, finalitza el termini per a efectuar el
pagament el pròxim 30 de maig de 2020.
En qualsevol cas, si té alguna altra pregunta relativa a les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
de Dénia, pot realitzar les seues consultes per correu electrònic a la següent adreça:
serveis_economics@ayto-denia.es.
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