
 
 

AJUNTAMENT DE VILADAMAT 
 

 

Assumpte: Actualització calendari fiscal de padrons amb període de 
cobrament 15/3 a 15/5 
 

 
Benvolgut Sr. Alcalde, 
Benvolguda Sra. Alcaldessa,  

 
Davant l’aprovació del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual s’adopten 
mesures per a la prevenció i el control de la infecció ocasionada pel COVID-19, i 

en atenció a la suspensió regulada en la Disposició Addicional Tercera, us vam 
anunciar dies enrere que XALOC preparava un seguit de mesures amb l’ànim 
d’ajustar-se a la normativa i als efectes de pal·liar els impactes econòmics per 

als ciutadans i els Ajuntaments. 
 
Paral·lelament, XALOC informava en la seva web als contribuents que s’estava 

treballant per tal de donar una resposta homogènia a tots els ajuntaments per 
adoptar unes mesures que, amb caràcter general, podien passar  per una 
ampliació dels períodes de cobrament, si més no,  en determinats tributs. 

 
En aquest sentit us informem de les mesures adoptades en relació amb els 
tributs respecte dels quals ja s'ha aprovat el padró anual i tenen aprovat el 

calendari fiscal entre els dies 15 de març i 15 de maig:  
 
 

 Primer. Els tríptics corresponents a rebuts de padró no domiciliats ja 
 es  troben en fase de distribució per l'operador postal, raó per la 
 qual aquesta no es pot aturar 

 Segon. El fitxer corresponent a rebuts domiciliats Q19, amb data de 

 càrrec al banc inicialment prevista pel proper dia 15 d'abril, s'endarrerirà 
 a  l'últim dia del període voluntari (15 de maig). 

 Tercer. El calendari fiscal es mantindrà, inicialment, en els mateixos 
 termes, sense perjudici que, una vegada finalitzat el període de 

 pagament  voluntari aprovat (15/maig), XALOC generarà un nou 
 document de pagament amb una nova data de venciment per 
 tots els rebuts domiciliats i no domiciliats que es trobin 

 pendent de pagament, que  es trametrà al domicili dels contribuents 
 als efectes de facilitar-ne l'ingrés.  

 Aquest nou venciment es calcularà tenint en compte la vigència de les 
 mesures adoptades pel RD 463/2020. Inclourà, per tant, el període de 

 suspensió inicialment decretat (15 dies naturals) o d'eventuals 
 pròrrogues que es puguin aprovar abans que el RD perdi la seva 
 vigència.  

 Aquesta mesura garantirà que tots els contribuents hagin gaudit d'un 

 període mínim de pagament de 2 mesos, en els termes  previstos al 
 Reglament General de Recaptació pels tributs de cobrament periòdic. 

 



 
 

 

Finalment US COMUNIQUEM que la informació actualitzada pel que fa al 
calendari fiscal del vostre ajuntament es pot consultar al web de XALOC 

accedint al següent enllaç i seleccionant al menú de l'esquerra de la pantalla 
Tributs gestionats i el nom de l'ajuntament: 

http://www.xalocgirona.cat/ajuntament/17-noticies/seu-i-ajuntaments  

 

Per aquest motiu, amb caràcter excepcional, davant de quasevol consulta que 
us adrecin els vostres contribuents, s'aconsella accedir periòdicament al web de 

XALOC per conèixer la repercussió de les mesures adoptades en relació amb els 
diferents tributs municipals.  

Així mateix, la informació també estarà disponible al Centre d'Atenció a l'Usuari 
(CAU) via telefònica (972 900 251) o via correu electrònic 

(cau@xalocgirona.cat) per obtenir un nou document. 

 

Tot això, sense perjudici d’altres mesures (que poden incidir directament sobre 
els contribuents o sobre els Ajuntaments) que es puguin adoptar en funció de 
l’evolució dels esdeveniments. 

 

Us saluda atentament, 
 
Josep Manel Rosón Santín 

Gerent 
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