
 

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

aplica mesures econòmiques per la crisi 

del coronavirus 

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor  ha començat a aplicar algunes mesures 
fiscals adreçades a famílies i a algunes activitats econòmiques del municipi, a 
l’espera de poder avaluar més endavant tots els efectes de la crisi econòmica 
derivada de l’estat d’alarma i poder prendre decisions prioritzant les persones en 
situació de més vulnerabilitat. 

Les mesures presses, de moment, i dins de les nostres competències són:  

- Les quotes de l’ escola bressol Pit Roig es suprimeixen fins a nou avís, els 
dies de Març que no s’ha donat el servei es deduiran del proper rebut. 

- Les quotes ja cobrades dels cursos organitzats per el Centre Cívic Municipal 
Pi Novell, depenent del moment que puguem reobrir el centre, es tornaran 
les quotes o es recuperaran les classes.  

Es vol garantir així que les famílies i usuaris  no paguin per un servei no gaudit. 

- S’ha eliminat la taxa d’ocupació de via pública per a terrasses del sector de 
la hoteleria per aquest any 2020.  

Un cop superat l’estat d’alarma, s’avaluarà l’impacte total per aplicar noves 
mesures. 

Pel que fa a taxes i impostos municipals, com la delegació de la gestió i cobrament 
la té l’Organisme de Gestió Tributaria (ORGT), ens hem posat en contacte amb ells i 
els hem enviat el nostre esborrany de proposta, el resultat de les demandes de 
molts municipis ha estat aquesta:  

Recaptació voluntària: 

- Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període 

de 

cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020. 

- Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb 

posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020. 

- Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que 

actualment es troben en període voluntari de pagament s’han ajornat fins el 2 de Juny.  

- D’aquesta manera, demorarem el càrrec en compte per a aquells contribuents que 

tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitarem el compliment de l’obligació de 

pagament als que no hagin domiciliat. 

 

 



Recaptació executiva. 

Tot i que en aquest moment, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 465/2020, de 

17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat 

d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els 

terminis dels  procediments tributaris ja no estan suspesos, atesa la situació 

excepcional que estem vivint, no estem dictant provisions de constrenyiment, diligències 

d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu. 

Fraccionaments, ajornaments 

El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord 

amb el següent detall: 

- Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de 

venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 

30 d’ abril de 2020. 

- Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment 

es produirà el 20 de maig de 2020. 

 

Multes de trànsit 

Donat que no tenen naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis 

acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma 

per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva 

disposició addicional tercera, apartats 1 i 2 i, conseqüentment, no estem realitzant cap 

actuació. 

 

D’altra banda, també s’estan estudiant altres mesures fiscals i econòmiques que es 
podran dur a terme amb els possibles ajuts que ofereixin a la ciutadania altres  
administracions, i també en funció de les facilitats que s'atorguin als ajuntaments 
per a l'ús dels superàvits fiscals dels ens locals, com seria el cas de Sant Pere de 
Vilamajor. 

 

 


