
ANUNCI 
 

Es comunica, la part dispositiva continguda en el Decret número 2020-0000022  de data 

26 de març,  i que diu el següent: 
 

"Mesures urgents extraordinàries 

 

Fets 

 

La pandèmia de COVID-19 està suposant una emergència sanitària a nivell global, tal 

com va declarar l'Organització Mundial de la Salut el passat 11 de març. 

La crisi sanitària s'està transmetent a l'economia i a la societat a una velocitat inusitada, 

afectant tant a l'activitat productiva com a la demanda i al benestar dels ciutadans. 

 

Fonaments de dret 

 

En el marc del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries, publicat en el BOE núm. 73, de 18 de març de 2020, per fer front a 

l’impacti econòmic i social de la COVID-19. 

 

En conseqüència, RESOLC: 

 

Primer.- Mesures destinades a professionals, empreses i comerços: 

 

• Ordenança Fiscal numero T-11 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local 

amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat 

lucrativa. Les persones titulars de les llicències d’ ocupació de via pública – 

terrasses – no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri la situació 

d’emergència, i per tant se´ls hi descomptarà el % dels dies de confinament , és a 

dir des del 14 de març fins que es restableixi la normalitat. 

• Ordenança Fiscal numero T-13. Taxa per l’ocupació de terreny d’us públic amb 

anuncis, i per portades aparadors i vitrines . 

• Ordenança Fiscal numero T-06. Taxa de recollida d'escombraries i altres residus 

sòlids urbans. Les persones titulars d’establiments que tinguin l’activitat tancada 

per imperatiu legal no hauran de pagar aquesta taxa mentre no puguin reprendre 

l’activitat. 

• L’Ajuntament avançarà el pagament de les factures d’autònoms i comerços locals 

per dotar-los de liquiditat al més aviat possible. 

 

Segon.- Mesures destinades a serveis a les persones 

 

• L’Ajuntament eximeix a les famílies del pagament de la quota de l’Esplai infantil 

durant el temps que aquest estigui tancat. I no es posarà a cobrament la part 

corresponent al mes de març, (dels dies que va donar servei) fins que no es 

normalitzi la situació. 

• L’Ajuntament i l’associació juvenil de la Vila Vermella posa al servei de les 

persones majors de 65 anys que no tinguin cap familiar jove al poble, l’ajuda per 

portar la compra a domicili, per anar a treure les escombraries, per anar a la 

farmàcia..., és per això que cada dia es trucarà a tothom que ho necessiti. 



Tanmateix incrementa l’atenció telefònica per part de les oficines per dur a terme 

aquest servei. 

 

Tercer.- Mesures de caràcter general 

 

• Es posposa per un període mínim de 3 mesos el pagament dels següents impostos 

i taxes: 

1. Impost de Bens Immobles, 

2. Impost de vehicles de tracció mecànica 

3. Taxa de recollida d’escombraries 

4. Taxa de guals i aparcaments exclusius 

5. Taxa de subministrament d’aigua i Taxa de servei de clavegueram. 

 

• Establir que per aquests ingressos no començaran, ni s’acabaran en el cas de que 

s’haguessin iniciat, els terminis de pegament previstos en els respectius anuncis 

de cobrament, i resta ajornat aquest inici, o acabament, fins que s’alcin les 

mesures relacionades amb l’estat d’alarma. 

• Suspendre l’emissió de liquidacions a practicar per l’ajuntament en les mateixes 

condicions establertes per als ingressos de venciment periòdic i notificació 

col·lectiva. 

 

Règim de recursos: 

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 

interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 

Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 

mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva 

notificació." 

 

 

La qual cosa es posa en coneixement dels contribuents i resta d’obligats al pagament de 

conformitat amb l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 

Prades, 26 de març de 2020 

 

 

 

 

 

 

Lídia Bargas Musoy 

Alcaldessa 
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