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A L'ATENCIÓ DELS CAPS DE SERVEI
DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA.
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA

Us comunico que, en data 25 de març de 2020, l'Alcalde ha dictat la resolució següent:
"APROVACIÓ

DEL PRIMER PAQUET DE MESURES ECONÒMIQUES I
FISCALS
DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, DE
RESPOSTA A LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA GENERADA PEL COVID-19
En data 14 de març es va publicar al BOE el RD 463/2020, pel qual es va declarar l'estat
d'alarma a l'Estat espanyol per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
A la disposició addicional 3a de l'esmentat decret, s'estableix la suspensió dels terminis
administratius, segons el següent literal:
"1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público
definido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con
que no se suspenda el plazo.
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace
referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma."
El dia 18 de març es va publicar al BOE i va entrar en vigor el RDL 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19. A l'article 33 d'aquesta norma, s'estableix que la suspensió de terminis en
l'àmbit tributari s'amplia fins el 30 d'abril per aquells actes que no hagin conclòs en el
moment de l'entrada en vigor del RDL de l'estat d'alarma. En canvi, els actes que comencin
a partir de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, el termini s'extendrà fins el 20 de maig de
2020, excepte que una normativa li atorgui un major termini. Els actes als quals els serà

d'aplicació aquesta mesura són els previstos als apartats 2 i 5 de l'article 62 de la llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que es corresponen, respectivament, a les
liquidacions i el procediment d'apremi. No obstant això, aquestes directrius no seran
d'aplicació als ingressos de venciment periòdic que regulats a l'art. 62.3 de l'esmentat text
normatiu."
El dia 18 de març es va publicar el RD 465/2020, de 17 de març pel qual es modifica el RD
463/2020, de 14 de març, que va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
ocasionada pel COVID-19.
El dia 18 de març es va publicar el RD 465/2020. A l'apartat Cuatro, estableix que modifica
l'apartat 4 del RD 463/2020 i afegeix els nous apartats 5 i 6, de manera que resta com tot
seguit es detalla:
"4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en
el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de
la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se
hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a
normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias."
Per resolució d’alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de 2019, el regidor delegat de
Finances i Serveis econòmics ostenta les competències, entre d'altres, en matèria d'aprovació
de liquidacions en matèria de gestió tributària i d'ingressos de dret públic, aprovació de
padrons fiscals de caràcter periòdic, concessió d'exempcions i bonificacions i altres beneficis
fiscals així com anul.lació de càrrec de liquidacions tributàries i no tributàries indegudes.
No obstant això, atès que la proposta correspon a mesures econòmiques i fiscals per a fer
front a la crisi derivada del Covid-19 que són de caràcter excepcional, i de conformitat amb
les disposicions de l'article 21.j) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local,
RESOLC
Primer. AVOCAR singularment respecte d'aquest acte la competència delegada en favor
del regidor delegat de Finances i Serveis Econòmics en matèria de finances i serveis
econòmics , de conformitat amb l'article 10 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic
del sector públic.

Segon. APROVAR el primer paquet de mesures econòmiques i fiscals de resposta a la
situació d'emergència generada pel COVID-19 de l'Ajuntament de Cerdanyola el Vallès, que
es detallen tot seguit:
1. Les persones que tinguin un rebut per pagar que forma part d’un padró, els terminis de
pagament es mantenen i en concret són:
- L'impost de vehicles de tracció mecànica.
- El mes de febrer dels mercats (no ambulants) municipals.
- L'abonament corresponent al mes de març del PEM Guiera.
- El mes de febrer de l’Escola de música (5a. Liquidació)
- Can Xarau, el segon trimestre dels cursos trimestrals
En funció de les mesures tributàries excepcionals que vagi aprovant l’Estat, s’estudiarà
modificar el calendari fiscal del pagament de tots els impostos, taxes i preus públics l’inici
dels quals estigués previst mentre duri el decret d'alarma per mantenir el període de
pagament que estableix la llei.
2. En els rebuts del PEM Guiera del mes de març i els cursos del segon trimestre de la Zona
esportiva municipal Xarau, que estan al cobrament, es compensarà en propers rebuts la part
del més de març en què no s’han pogut utilitzar les instal·lacions.
Respecte dels rebuts trimestrals de lloguer de guixetes del PEM Guiera que ja ha finalitzat el
període voluntari, al proper rebut, un cop finalitzada l’aturada, es compensarà la part
corresponent al mes de març.
Pel que fa als rebuts anuals de lloguer de guixetes del PEM Guiera es procedirà a retornar la
part proporcional a l’aturada del servei.
3. L’Ajuntament no girarà nous rebuts de tots aquells serveis municipals pel període que es
mantinguin tancats i que de moment, són: Escola de música, Parc esportiu municipal Guiera,
Zona esportiva municipal Xarau, Ateneu i Mercats ambulants.
4. Reducció de la taxa per la recollida de residus comercials per l’import del període en el
qual no es pugui exercir l'activitat a aquelles activitats comercials i industrials que no poden
obrir al públic.
5. Reducció de la taxa d'ocupació de l'espai públic de terrasses de bars i restaurants, en la
part proporcional al període en el qual no es pugui exercir l'activitat.
6. Gratuïtat de la zona blava durant la vigència del decret d’alarma.
7. Reducció de la taxa de paradistes dels mercats municipals proporcional al període en el
qual no es pugui exercir l'activitat en cas de tancament forçós de la parada.

8. S’estudiarà cas per cas, els efectes econòmics de les mesures sobrevingudes per afrontar
aquesta situació, en el cas de concessions municipals, sigui en el cobrament dels cànons o en
les aportacions municipals que realitza l’Ajuntament.
9. Mobilització de 450.000€ per donar resposta a emergències socials.
10. Reducció de les quotes de pagament del preu públic de les Escoles bressol municipals
proporcional al període en el qual no es pugui exercir l'activitat
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a Cerdanyola Promocions Municipals, SLU i a
l'ORGT de la Diputació de Barcelona.
Quart. COMUNICAR aquesta resolució als i les cap de servei i als i les caps de secció de la
Corporació local."
Es comunica als efectes corresponents per al desenvolupament de les vostres funcions.

