AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Assumpte: mesures complementaries econòmiques per fer front a la
crisis ocasionada pel SARS-COV-2 (Covid – 19).

Antoni Garcia Jiménez

“ 1. Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a
excepció dels establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes,
productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics,
sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics,
productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció,
estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals
de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries,
bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili. En
qualsevol cas, se suspendrà l'activitat de qualsevol establiment que, segons
el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les
condicions en les quals s'estigui desenvolupant.” En concret es suspenen
l’obertura al públic dels equipaments i activitats relacionades a l’annex del
esmentat RDL 463/2020, de 14 de març.
Per la seva part dir que la crisi sanitària s'està transmetent a l'economia i a
la societat a una velocitat inusitada, afectant tant l'activitat productiva com
a la demanda i al benestar dels ciutadans, i per pal·liar aquesta transmissió,
l’estat va aprovar 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. Amb la mateixa finalitat, la Generalitat de Catalunya va
aprovar el DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
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Atesa la situació d’emergència sanitària i de paralització econòmica
generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per
l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per
l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal
l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la
finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les
recomanacions marcades es va dictar el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març),
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern
Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de
la Generalitat de Catalunya. Aquest RDL ha establert un conjunt de mesures
que afecten directament en l’àmbit econòmic, així el seu article 10 diu que:
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matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
En atenció a les dificultats que la situació excepcional generada pel COVID19 pot comportar per als obligats tributaris amb vista a complir certes
obligacions tributàries i tràmits en procediments de caràcter tributari, en
l’esmentada norma estatal, s'ha tingut en compte el que es disposa sobre
suspensió de terminis administratius per a l'àmbit dels procediments
d'entitats del sector públic a què es refereix la disposició addicional tercera
del Reial decret 463/2020, de 20 de març, de declaració de l'estat d'alarma
per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, si bé amb un
àmbit especial i més concret, el de certs procediments tributaris, i amb un
horitzó temporal a favor de l'obligat que pot superar el de vigència inicial de
l'estat d'alarma.
Per aquesta mateixa raó, a fi de facilitar el pagament dels deutes tributaris,
es flexibilitzen els terminis per al pagament, tant en període voluntari com
en període executiu, així com el pagament derivat dels acords d'ajornament
i fraccionament.
Vist que l’article 6 del RD 463/2020 pel que es declara l’estat d’alarma,
expressament diu que cada administració conservarà les competències que
li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a
adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres
directes de l'autoritat competent a l'efecte del estat d'alarma i sense
perjudici del que s'estableix en els articles 4 i 5
En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats
conferides per la vigent legislació de Règim Local, aquesta Alcaldia

Primer: En consonància amb l’establert a la normativa prevista en la part
expositiva d’aquesta resolució, s’adopten les següents mesures
econòmiques per fer front al COVID-19:
Activitat comercial
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●

Ocupacions de la via pública amb atraccions, casetes, parades i altres
vinculats a la Fira de Sant Josep: es retornaran les quantitats
abonades per aquest concepte.

●

Ocupacions de la via pública amb taules i cadires (terrasses bars): no
hauran de pagar aquesta taxa mentre duri la situació d’emergència.
Es descomptarà del proper rebut la part proporcional no ocupada.

●

Taxes d’escombraries, per aquells locals comercials o establiments
que han estat obligats a tancar per decret, s’estudiarà si
l’ordenament jurídic permet adoptar mesures per compensar la part
proporcional de la taxa d’escombraries mentre duri la prohibició
d’obertura i en cas afirmatiu aplicar-les.

●

Mercat setmanal: No hauran de pagar aquesta taxa mentre no es
pugui tornar a celebrar el mercat. Es descomptarà del proper rebut la
part proporcional dels mercats no realitzats .

●

Suspensió del contracte de zona blava, des del dimecres 18 de març
de 2020, fins la finalització de l’estat d’emergència .

●

Reactivar el consum local : un cop finalitzi l’estat d’alarma realitzar
una campanya de sensibilització i estímul per al consum de productes
de proximitat i del comerç i economia local.

●

Flexibilitzar el calendari fiscal d’acord amb el criteris fixats per
l’Organisme de Recaptació de la Diputació de Lleida.

●

Finestreta única digital sobre les mesures econòmiques adoptades pel
Coronavirus https://govern.cat/salapremsa/notespremsa/383519/gen
eralitat
obre-finestreta-unica-digital-sobre-mesures-economiquesadoptades-pel-coronavirus

En relació als impostos i taxes de venciment periòdic:
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La recaptació dels impostos i taxes de venciment periòdic està delegada en
l’organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals (OAGRTL) de la
Diputació de Lleida.
●

IVTM (vehicles): període de cobrament en voluntària del 20 de febrer
al 20 d’abril. La Diputació de Lleida allarga el termini fins al 21 de
maig.
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Resta d’impostos i taxes que de moment no es veuen afectats:
●

IBI-Urbana: període de cobrament en voluntària del 4 de maig al 6
de juliol. Els rebuts domiciliats es carreguen en 3 vegades: 1 de juny,
3 d’agost, 30 d’octubre.

●

IBI-BICES (béns característiques especials), IBI-Rústica, IAE: període
de cobrament en voluntària del 21 de setembre al 23 de novembre.
Càrrec domiciliats 30 d’octubre.

●

Taxes d’escombraries, clavegueram, entrades i guals, cementiri:
gestió tributària per part de l’Ajuntament i recaptació per part de
l’OAGRTL.

Període de cobrament en voluntària del 21 de setembre al 23 de novembre.
Càrrec domiciliats 30 d’octubre.
En relació a les famílies:

24/03/2020 ALCALDE

●

Escola Municipal de Música, piscines municipals i casal de la gent
gran: no es cobraran les quotes durant el temps que aquestes
estiguin tancades.

Es procedirà a compensar la part proporcional cobrada del mes de març en
el proper rebut, sense perjudici que l’interessat sol·liciti la devolució
d’ingressos indeguts, cas en que es procedirà a la seva devolució.
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En relació als impostos i taxes en règim de gestió de liquidació
d’ingrés directe (LID):
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●

IIVTNU (plusvàlues), ICIO (impost de construccions), taxa llicència
urbanística, Obertura d’establiment i tramitació d’activitats,
contribucions especials:

Tal com indica l’article 33.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i
social del covid-19, per a aquelles LIDs en període voluntari en vigor
que finalitza després del 18 de març, s’amplia el termini fins al dia 30
d’abril.
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Pel que fa als ajornaments i fraccionaments, generem 2 fitxers mensuals els
dies 5 i 20 de cada mes. Els corresponents al mes de març ja es van
tramitar (el banc ens demana enviar els fitxers uns dies abans per
poder fer els càrrecs aquests dies). Els càrrecs dels dies 5 i 20 d’abril
s’ajornen fins al dia 30 d’abril.
Pel que fa a les LIDs que es troben pendents de liquidar i notificar, queden
“en suspens” i es poden tramitar més endavant, respectant els
terminis de prescripció per liquidar i notificar el deute.
●

Concessions administratives: bar piscines, bar camp de futbol. Els
respectius contractes establien un cànon anual. Aquest es va pagant
mensualment amb rebuts domiciliats. No carregarem els rebuts del
dia 5 d’abril i s’haurà d’estudiar la possible modificació dels
contractes pel que fa a la quantia total anual a ingressar en concepte
de cànon.

Segon: L’adopció d’aquestes mesures s’entén sense perjudici de les
necessàries adaptacions normatives a la que ens obliguin les normes
dictades per les institucions de l’Estat o la Generalitat de Catalunya
competents per raó de la matèria, cas en que s’adoptaran les mesures que
permetin adequar el previst en aquesta resolució a l’esmentada normativa.
Tercer: Mantenen els seus efectes els Decrets d’Alcaldia dictats amb
anterioritat, en la mesura que no contradiguin el previst en aquesta
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La recaptació en via executiva de les LIDs està delegada en l’OAGRTL.
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resolució i en altres resolucions que es dictin per altres ens, organisme o
entitats del sector públic competents amb matèria sanitària.
Quart: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la
propera sessió que se’n celebri.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la
web municipal.

Mollerussa a la data de la signatura del present document electrònic
El secretari en dona fe
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