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Suspensió/Cessament cobrament Impostos i taxes i preus públics

Fets
Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARSCOV-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 pel 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.
Atès el Real 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

Fonaments de dret
Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Règim Local.

Article 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
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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.

Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge.
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Art 65 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre ,General Tributaria,

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.

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Suspendre els períodes de cobrament establerts en el calendari fiscal
de l’any 2020 fins que s’alcin les mesures relacionades amb l’estat d’alarma
ocasionat pel COVID -19, que inclou els següents impostos i taxes:
Impost Vehicles tracció Mecànica
IBI Urbana
IBI Rústica
Taxes i Preus Públics
Subministrament aigua
IAE
BI Característiques Especials.

Segon.- Cessar el cobrament de la taxa d’escombraries als comerços,
establiments de restauració i hosteleria, bars i allotjaments rurals durant el
període de tancament i/o reducció horària com a conseqüència de l’estat d’
alarma ocasionat pel COVID-19.
Tercer.- Cessar el cobrament de la taxa per la prestació del servei de llar d’
infants des del seu tancament fins la seva reobertura, incloent tot el mes de
març.
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Quart. Comunicar el present Decret a tots els regidors de la Corporació.
Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es
donarà compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.
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Règim de recursos:

.

L'Alcaldessa.
Mercè Pedret Ramos
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