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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 48/2020/ALTECO
Procedència: Àrea Econòmica

A Montcada i Reixac,

Vist el 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, i els mesures 
econòmiques i administratives que s'hi estableixen.

Vista l'afectació en diferents sectors del municipi, com a conseqüència de la declaració 
d'estat d'alarma i dels efectes econòmics negatius que això els hi comporta, i per tal de 
pal·liar aquests perjudicis.

De conformitat amb el disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.  
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

PRIMER. Aprovar les següents mesures fiscals:

1) Devolució de la part proporcional de la taxa de mercats a qui hagi abonat la 
taxa, i per a qui no l’hagi abonat, s’emetrà una nova amb els dies descomptats.
El període voluntari de pagament s’amplia fins el 30 de juny de 2020.

2) Els rebuts de la taxes de terrasses s’emetran ja amb la reducció per a tots 
aquells establiments que s’han vist afectats per les mesures de l’estat d’alarma. 
Aquesta reducció serà proporcional als dies tancats per les mesures de l’estat 
d’alarma.

3) Es descomptarà la part proporcional del cànon que paguen a l'Ajuntament els 
concessionaris dels bars dels equipaments afectades pel decret de mesures de l’estat 
d’alarma declarat pel Govern.

4) Facilitar el fraccionament dels deutes tributaris (taxa de mercats ambulants i 
taxa de terrasses) prèvia sol·licitud, sense interessos ni recàrrecs pel que fa als 
imports que per aquests conceptes es generin durant l’any 2020. Aquesta mesura serà 
aplicada pels tributs gestionats per l’Ajuntament.

5) Suspensió de presentació d'autoliquidacions i de pagament de tributs que 
s'hagin de fer presencialment fins que quedi sense efecte l'estat de alarma establert 
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat de alarma per a la 
situació de crisis sanitària provocada por el COVID-19, i al seu cas, la seva pròrroga.
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6) Els període voluntari de pagament de la taxa de guals s'amplia i finalitzarà el 30 
de juny de 2020, i els rebuts domiciliats es carregaran el 2 de juny de 2020.

7) Es paralitzen tots els tràmits administratius, segons el Reial Decret 463/2020, i 
s’han d’entendre també paralitzats els tràmits de procediments tributaris durant el 
termini de vigència de l'estat d'alarma i, si s’escau, de les pròrrogues que s’adoptessin.

8) S’anul·la la zona taronja durant el període d’estat d’alarma, per tant, no hi haurà 
sancions.

SEGON. Publicar aquesta resolució en la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.  

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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