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Imputats els
directors de
TV3 i Catalunya
Ràdio per l’1O
El jutjat d’instrucció 13 de Barcelona
els cita a declarar el 23 de gener

TONI MUÑOZ
Barcelona

El jutjat d’instrucció número 13
de Barcelona continua amb la
investigació pels preparatius
del referèndumde l’1O després
de la sobtada mort de l’anterior
titular, Juan Antonio Ramírez
Sunyer. El jutjat ha citat a de
clarar per al pròxim 23 de gener
els responsables dels mitjans de
comunicació públics catalans,
el director de TV3, Vicent
Sanchis, i el deCatalunyaRàdio,
Saül Gordillo. Tots dos hauran
de comparèixer enqualitat d’in
vestigats, tal com va notificar
ahir el jutjat enunaprovidència.
Al document que es va fer ar

ribar a les parts, però, no s’hi de
tallen ni els fets ni el presumpte
delicte pel qual hauran de res
pondre els investigats.
En principi, arran del curs pel

qual ha discorregut la causa es
dedueix que els dos directors
hauran de donar explicacions
per la difusió, a través dels seus
mitjans, de la publicitat institu
cional sobre el referèndum que
va suspendre el Tribunal Cons
titucional (TC). De fet, dies
abans de la votació, tots dos,
comque ostenten càrrecs en or
ganismes públics, van ser ad
vertits personalment pel Tribu
nal Superior de Justícia de Ca
talunya (TSJC) que el TC havia
suspès el decret de mesures
complementàries del referèn
dum, amb la qual cosa podien

incórrer en “eventuals respon
sabilitats penals” si participa
ven de la preparació del refe
rèndum.
En aquesta causa també hi

consta com a imputada la pre
sidenta de la Corporació Cata
lana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), Núria Llorach, en re
lació amb les campanyes insti
tucionals del referèndum que
van ser emeses als mitjans pú
blics de la Generalitat. Tant en
una compareixença davant la
Guàrdia Civil comdavant el jut
ged’instrucció,Llorachvaman
tenir que la seva actuació estava
emparada en la llei del Parla

ment, que és la instància de què
depenen els mitjans públics.
A la mateixa notificació re

mesa pel jutjat ahir, també se
cita adeclarar el 23degenerÀn
gels Barberà, directora de l’Au
toritat Catalana de Protecció de
Dades, per aqui laFiscalia va in
teressar la seva imputació per la
possible “connivència” amb els
responsables de la “cessió de
dades per a la formació del cens
electoral del referèndum”.c

Els polítics presos,
sense permís perNadal
JOSÉ MARÍA BRUNETMadrid

El Tribunal Suprem (TS) ha de
negat un permís per Nadal a cinc
dels presos del cas 1O que el van
demanar.EstractadeCarmeFor
cadell, Jordi Turull, Josep Rull,
JoaquimForniJordiSànchez.La
Sala Penal reconeix en una inter
locutòria que la resolució ha per
dut enpart l’objecte–les festesde
Nadal encara no s’han acabat–,
però afegeix que “per evitar
aquestefectenodesitjat”recoma
na als acusats presentar les seves
sol∙licituds “amb l’antelació pre
visible i aproximada tenint en
comptequins sónels tràmits pro
cessalsnecessarismínims”.
Forcadellhavia sol∙licitat el seu

permís per a Nadal i Sant Esteve,
així com per al 31 de desembre i
els dies 1, 5 i 6 de gener. Els altres,
noméspera lesduesprimeresda
tes esmentades. El Suprem justi

fica la sevanegativa adduint el fet
que legalmentnohihaprevista la
concessió de permisos peniten
ciarisper les festesdeNadal.
El Suprem afegeix que la sorti

da temporal de presó només és
possible en el cas depermisos ex
traordinaris motivats per “un es
deveniment que afecta un famili
ar de l’intern”, com ara una greu
malaltia, una mort o un naixe
ment. La Sala Penal argumenta
queenaquestcasnohiha“motius
importantsicomprovats”quepu
guin justificar lasortida, jaque les
festes de Nadal no són esdeveni
ments que sorgeixin de manera
inesperada ni reuneixen la nota
d’extraordinarietat, que és el fo
namentdelspermisoscitats.
Rull, Turull i Sànchez van re

córrerahirperlaviad’unincident
de nul∙litat contra la decisió del
TSdenohaverseinhibitenelseu
casafavordelTSJdeCatalunya.c

ElTSJC va advertir
Sanchis i Gordillo que
difondre publicitat
del referèndum
podia ser delicte

INSTITUTMUNICIPAL D’HISENDA DE BARCELONA
ANUNCI

CALENDARI DE COBRAMENTS DE 2019
El cobrament de les exaccions municipals de l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2019 es
realitzarà segons el calendari següent:

IMPOSTSOBRE BÉNS IMMOBLES
a) Rebuts domiciliats (pagament en quatre terminis):
1a fracció: 5 de març
2a fracció: 4 de juny
3a fracció: 3 de setembre
4a fracció: 3 de desembre

b) Rebuts no domiciliats (pagament anual): de l’1 de març al 2 de maig, ambdós inclosos
c) Data pagament padró electrònic: 3 de juliol

IMPOSTSOBRE VEHICLES DE TRACCIÓMECÀNICA
a) Rebuts domiciliats: 3 de juliol
b) Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 17 de juny, ambdós inclosos
c) Data pagament padró electrònic: 3 de juliol

IMPOSTSOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
a) Rebuts domiciliats: 23 de desembre
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre al 2 de desembre, ambdós inclosos
c) Data pagament padró electrònic: 23 de desembre

TAXA DE GUALS
a) Rebuts domiciliats: 5 de novembre
b) Rebuts no domiciliats: del 16 de juliol a l’1 d’octubre, ambdós inclosos

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELDOMINI PÚBLIC (TERRASSES)
a) Rebuts domiciliats: 4 de juny
b) Rebuts no domiciliats: del 15 de febrer al 16 d’abril, ambdós inclosos

TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MITJANÇANT CAIXERS
AUTOMÀTICS D’ENTITATS FINANCERES,OBERTES A LA VIA PÚBLICA
Hauran de ser objecte d’una autoliquidació anual de l’1 al 30 de juny, ambdós inclosos.
Enel supòsit que l’inici de l’aprofitament especial esproduís ambposterioritat a lafinalitzaciódel
període d’autoliquidació anual, s’haurà de presentar, en el termini de 30 dies hàbils comptadors
des de l’inici de l’aprofitament, una autoliquidació pel període comprés entre la data d’inici i el
31 de desembre.

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS
a) Rebuts domiciliats: 23 de desembre
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre al 2 de desembre, ambdós inclosos
c) Data pagament padró electrònic: 23 de desembre

TERMINIS DE COBRAMENTD’ALTRES EXACCIONS
Els terminis de declaració i cobrament de les exaccions no assenyalades en l’apartat 1r. es
subjectaran a allò establert a les ordenances corresponents durant l’exercici.

DOMICILIACIONS
1. Els subjectes passius que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment periòdic
de l’impost sobre béns immobles (solament les persones físiques), l’impost sobre vehicles de
tracciómecànica i del preupúblicper a laprestaciódel servei de recollidade residuscomercials
i industrials assimilables als municipals als generadors mínims, petits,mitjans o importants,
gaudiran d’una bonificació del 2% de la quota municipal.

2. Els rebutsdecobramentperiòdic espodendomiciliarfinsdosmesosabansde l’inici del període
voluntari de cobrament.Forad’aquest termini, ifinselfinal del període voluntari de cobrament,
les sol·licituds de domiciliació rebran el següent tractament:
- La primera vegada es farà un únic càrrec bancari en el compte informat pel contribuent
- El primer any, en el seu cas, no gaudiran del 2% de bonificació

Ladomiciliació tindrà validesa indefinida,mentre l’ordenant no n’indiqui l’anul·lació, la devolució
del càrrec bancari o el trasllat a un altre compte o Entitat.

Enaquests casos, lesdatesdel càrrec enel comptecorrent bancari o d’estalvi seran les següents:
- Impost sobre Béns Immobles: 4 de juny
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: 3 de juliol
- Impost sobre Activitats Econòmiques: 23 de desembre
- Taxa de guals: 5 de novembre
- Taxa per utilització privativa del domini públic (terrasses): 4 de juny
- Preu públic del servei de recollida de residus: 23 de desembre

Es recorda als contribuents els avantatges d’utilitzar la domiciliació del pagament. Les
domiciliacions es poden tramitar per Internet, al web ajuntament.barcelona.cat/hisenda, o
trucant al 010 o al 931 537 010 (des de fora de l’àrea metropolitana).

MODALITATS DE PAGAMENT
Les modalitats per poder pagar els diferents rebuts seran les següents:

- Per Internet a través del web ajuntament.barcelona.cat/hisenda, en l’apartat “pagaments,
targeta bancària i càrrec en compte” (veure condicions al mateix web)

- Per telèfon, trucant al 010 o al 931 537 010 des de fora de l’àrea metropolitana
Condicions:
! Només amb targeta bancària
! Import màxim per rebut 3.000 €
! El tràmit s’ha de fer abans de les 14.00 hores de l’últim dia de termini de pagament

- Des del quiosc de tràmits i serveis, ubicats en algunes seus municipals
- A través del mòbil a les aplicacions MobilelD i serveis al mòbil
- A través dels bancs següents:
Banc Sabadell
Bankia
Banco Popular Español
Banco Santander
BBVA
La Caixa (Caixabank)
Si és client d’alguna d’aquestes Entitats, també a les seves pàgines webs de banca electrònica

3. Transcorreguts els esmentats terminis d’ingrés en període voluntari, els deutes seran exigits
pel procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període
executiu, els interessos de demora i, en el seu cas les costes que es produeixin, d’acord amb
l’article 24è del Reglament general de recaptació.

Usrecordemquecaldemanarcitaprèviaperseratesosa l’InstitutMunicipald’Hisenda.

bcn.cat/
hisenda


