Es fa públic l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2020 referent
a l’ENDARRERIMENT EN EL COBRAMENT DE TRIBUTS I SUSPENSIÓ DE
TERMINIS:
“”ENDARRERIMENT EN EL COBRAMENT DE TRIBUTS I SUSPENSIÓ DE
TERMINIS
NÚM. EXPEDIENT: 408/2020
Antecedents:
Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV2 (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, i d’acord amb 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),
Per donar resposta a aquesta greu crisi, el Govern d'Espanya ha decretat l'estat
d'alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19. Així mateix, s'han adoptat diverses mesures amb l'aprovació 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.
A la vista d'aquesta situació, des d'aquest Ajuntament entenem que hem d'adoptar
les mesures que siguin necessàries per protegir la salut i la seguretat dels ciutadans
i contenir la progressió de la malaltia.
Ara, davant l’evolució de la situació sanitària i les noves circumstàncies que han
determinat l’aprovació del Reial Decret 463/2020 esmentat, cal intensificar i
aprofundir en la reacció municipal als efectes de reforçar les directrius adoptades
fins al moment respecte a l’organització municipal amb un marc de referència
homogeni que permeti, a les persones responsables de la gestió, disposar dels
criteris i mecanismes que facilitin una actuació coordinada de les diferents unitats i
serveis de l’Ajuntament i de les entitats que conformen el seu sector públic.
D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Agramunt contribueix a la lluita contra la
propagació de la pandèmia i redueix els riscos sanitaris del seu personal i de la
resta de la ciutadania.
Amb data de 18 de març de 2020, s'ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic
i social del COVID-19, que abasten una gran quantitat d’àmbits de l'activitat
empresarial
S'ha de tenir en compte que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declarava l'estat d'alarma, preveia una suspensió general de terminis
administratius. No obstant això, considerant els dubtes interpretatius que aquesta
disposició havia generat, el 18 de març de 2020 també s'ha publicat el Reial decret
465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica l'anterior, establint que aquesta
suspensió dels termes i interrupció dels terminis administratius (i) no serà aplicable
als terminis tributaris, ni (ii) afectarà els terminis per a la presentació de
declaracions i autoliquidacions tributàries, atès que per a aquests terminis tributaris
seran aplicables les regles que ara aprova aquest Reial decret llei 8/2020.
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EDICTE

En concret, s'aprova les següents mesures:
1.1 Ampliació de terminis en procediments administratius
S'amplien fins al 30 d'abril de 2020 els següents terminis, quan s'haguessin
iniciat abans del 18 de març de 2020 i no haguessin conclòs en aquesta data:


Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per
l'administració (pagament en període voluntari de deutes tributaris resultants de
liquidacions administratives

Fonaments de Dret:
Disposició Addicional Segona del 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)
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents ,
ACORDA:

PRIMER. Es paralitza l’emissió de rebuts i liquidacions d’impostos, taxes i preus
públics mentre duri el període d’alarma, i es concediran noves facilitats per al
pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o fraccionaments sense recàrrec, dins
de l’exercici 2020.
SEGON.- No es liquidaran les taxes dels serveis, mentre duri l’estat d’alarma,
següents:
- La Llar d’Infants,
- L’Escola Municipal de Música
- Les activitats esportives dirigides del pavelló

- Taxes d’ocupació dels mercats municipals, de marxants o fix, pel temps que no
s’hagin pogut celebrar.
A més, no es cobraran les prestacions dels dies no rebuts. Per tant, dels rebuts de
març només es liquidarà l’import de la taxa que correspongui al termini de
prestació del servei.
No es cobrarà res fins després de retornar a prestar el servei.
TERCER.- S’ajorna el cobrament del padró de guals i clavegueram, que ja es
comunicarà fins a nou avís.
QUART.- Els terminis de pagament de la resta de tributs s'amplien fins al 30
d'abril de 2020 , quan s'haguessin iniciat abans del 18 de març de 2020 i no
haguessin conclòs en aquesta data.
S'estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 no
computarà a l'efecte de la durada màxima dels procediments d'aplicació dels
tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l'Ajuntament. S'estableix que el
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- Taxa de terrasses pel temps que no s’hagi pogut instal·lar per raó de l’alarma.

període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte
dels terminis de prescripció tributària ni dels de caducitat.
CINQUÈ.- S’intentarà reduir el termini del pagament als proveïdors de l’Ajuntament
més enllà del termini establert per llei, per no debilitar la seva economia.
SISÈ.- Es fa públic que pels tributs delegats es complirà l’establert en
l’edicte publicat en el número 58 del BOP de Lleida de data 24 de març de 2020
referent a l’adaptació a l’OAGRTL dde la Diputació de Lleida sobre adaptacio a
l’ambit tributari de l’OAGRTL de les mesures previstes al Reial Decret Llei 8/2020, de
mesures urgents extraordinaries.
SETÈ.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Agramunt.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb
l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions publiques.””
El que es fa públic pel vostre coneixement.
La senyora Alcaldessa accidental de l’Ajuntament d’Agramunt, Sra. Sílvia Fernàndez
Tarragona.
Agramunt, a la data de la signatura electrònica
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