Ajuntament de Perafort

Ajornament del pagament de tributs
municipals com a mesura d’ajut
urgent a l’economia local davant
l’estat d’alarma pel COVID
L’Ajuntament treballarà conjuntament amb BASE per establir un nou calendari fiscal
que ajudi al comerç i la indústria local
Seguint les instruccions publicades al BOE en data 18 de març, el pagament de taxes i
impostos municipals queden aturats fins el 30 d'abril com a mesura d’ajut urgent a
l’economia local davant l’estat d’alarma pel COVID-19, i s’està estudiant amb BASE la
possibilitat d’allargar aquest termini de pagament.
L’Ajuntament treballa, conjuntament amb BASE- Gestió Ingressos, per establir un nou
calendari fiscal que, com a conseqüència de l’episodi de pandèmia que s’està vivint
amb el COVID-19, s’adeqüi, per tal que cap persona o empresa local es pugui sentir
perjudicada per aquest calendari.
D’aquesta manera, l’Ajuntament inicia les accions per fer efectives les directrius del RD
463/2020, conjuntament amb BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona,
que van encaminades a minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19 en la ciutadania,
el comerç i la indústria local.
Què diu el RDL 8/2020?
Decreta la suspensió del pagament d'impostos fins el 30 d'abril, pels tràmits oberts
abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, i fins el 20 de maig per als posteriors.
D'acord amb el calendari fiscal de Perafort i Puigdelfí, actualment no hi ha cap impost
actiu fins el 30 d’abril., però tots aquests terminis es mouran per tal de flexibilitzar el
calendari fiscal.

Tots aquells serveis que s'abonen mitjançant taxa i no s'estiguin donant, no es
cobraran a la ciutadania; llar d’infants, activitats, cursos de formació, lleure i
esport. Els que estan prestats per empreses, i s'han hagut d'aturar pel COVID-19, el
Reial Decret contempla mesures per compensar als contractistes que hagin vist
suspès el seu contracte automàticament pel COVID-19. Les que mantinguin el seu
personal i no s'acullin a expedients de regulació de l'ocupació, definitius o temporals,
poden rebre com a compensació l'abonament de les despeses salarials durant el
termini en què no s'ha pogut prestar el servei.
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