EDICTE SOBRE L’ADOPCIÓ DE MESURES ECONÒMIQUES ADOPTADES PEL
CORONAVIRUS COVID-19
En motiu de l’impacte econòmic i social provocat pel COVID-19, i en adaptació a les mesures
en l’àmbit tributari previstes al Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries,
per resolució d’Alcaldia s’han establert unes mesures en relació al cobrament de les
següents taxes:
La Resolució d’alcaldia literalment diu el següent:
“RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 45/2020
MESURES ECONÒMIQUES ADOPTADES PEL CORONAVIRUS CODIV-19
Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2
(Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març i el seu impacte immediat en comerços, restauradors, autònoms,
petites empreses i a tota la ciutadania de Torà. 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, però també cal donar suport econòmic a les famílies que s’estan veient
afectades tant pel tancament d’escoles com de la resta de clausures d’activitats,
I comprovant dia rere dia les conseqüències en les nostres vides, i l’abast estructural que
aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat la COVID-19, estem davant d’un
moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat
col•lectiva i individual.
Els Ajuntaments som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a
les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria
de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal
una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals.
Vist que en el BOE núm. 73 de 18 de març de 2020 del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, és per
aquest motiu que l’Ajuntament de Torà adopta un paquet de mesures urgents i
extraordinàries en l’àmbit tributari previstes al Reial Decret Llei 8/2020.
En els àmbits de suport a famílies amb menors d’edat en curs escolar, s’adopten mesures de
compensació de l’import proporcional de les quotes municipals dels serveis de centres
educatius que han estat clausurats per Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual
s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2,
així com la suspensió de la liquidació de la propera quota mensual, fins a l’aixecament de les
mesures d’estat d’alarma.
En l’àmbit del teixit empresarial local, s’adopten les mesures de compensació de l’import
proporcional de les taxes per ocupació de la via pública per cadires i taules amb finalitats
lucratives per tancament en virtut de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual
s’adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel
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SARS-CoV-2.
Vist que 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, disposa que els terminis de pagament
del deute tributari previstos als apartats 2 i 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, que no hagin finalitzat a l’entrada en vigor del RDL 8/2020, és a dir el 18 de març
s’ampliaran fins el 30 d’abril del 2020 i els que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor
de la mesura s’estendran fins el 20 de maig de 2020.

FONAMENTS
−
−
−
−

Article 21.1.f) i m) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local.
Articles 53.1.g), m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
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,
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer
front a l’impacte econòmic i social.

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats conferides per la vigent
legislació de Règim Local, aquesta Alcaldia, RESOLC:
PRIMER.- Establir que en relació a la taxes derivada dels serveis prestats per la Llar d’infants
municipal “El Jardí”, servei en suspensió detallat en el Decret 2020/115 de 12 de març de 2020,
entre altres, es durà a terme la següent gestió:
- Es procedirà a la liquidació i cobrament de la part proporcional de la taxa del mes de març,

per l’import corresponent als dies en què s’ha prestat el servei.
- No es passaran al cobrament la taxes dels mesos següents fins que no s’hagi restablert

el servei.
SEGON.- Establir que en relació a la taxa per l’ocupació de terrenys d'ús públic amb taules
i cadires amb finalitat lucrativa, Ordenança fiscal núm. 21. La liquidació s’efectua de forma
anual, per tant, es descomptarà la part proporcional de la taxa del mes de març i següents,
per l’import corresponent als dies en què no s’ha produït l’ocupació efectiva de la via pública,
atesa la mesura de suspensió de les activitats d’hostaleria i restauració establerta en l’article
10, apartat 4 del RD 463/2020.
TERCER.- S’acorda fer difusió de la pròrroga del termini de pagament en període voluntari de
l’Impost sobre Vehicles de tracció mecànica adoptat per l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Lleida, òrgan amb les competències delegades de l’Ajuntament de Torà:
Es perllonga fins el dia 25 de maig del 2020 el cobrament en voluntària de la primera
cobrança de rebuts no domiciliats.
Els rebuts domiciliats es carregaran al compte el dia 21 de maig del 2020.
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QUART.- Publicar el present decret al tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament,
al BOP de Lleida per al seu públic i general coneixement. Així com fer-ne difusió mitjançant la
web i les xarxes socials de la Corporació.
CINQUÈ.- Donar compte de la resolució al Ple de la Corporació en la sessió ordinària següent
que es celebri.”
Torà, 3 d’abril de 2020.
L’Alcalde,

Magí
Coscollola Andreu
Alcalde

Magí Coscollola i Andreu
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