MESURES ECONÒMIQUES | COVID-19
Ajuntament de Riudoms

L’Ajuntament de Riudoms estableix un conjunt de mesures econòmiques per mitigar els efectes de la COVID-19
en l’activitat comercial, empresarial i en el conjunt de la ciutadania. Les mesures adoptades són les següents:
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PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES
Impostos (IBI, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i Impost
d’Activitats Econòmiques) i Taxes municipals (Aigua, Brossa,
Clavegueram i Brossa de Disseminats): se suspenen els períodes
de pagament que hi ha establerts en el calendari fiscal de l’any
2020 de l‘Ajuntament de Riudoms, fins a nova data.
Taxa pel servei de recollida de residus comercials: s’eximirà del
pagament d’aquesta taxa als establiments comercials que s’han vist
obligats a tancar la seva activitat mentre duri la declaració de l’estat
d’alarma.
Liquidacions a practicar per l’Ajuntament (ICIO, Llicències
d’obra, Fiances, Taxa Ocupació de la Via Pública i altres taxes):
se suspèn l’emissió de liquidacions mentre es mantingui l’estat
d’alarma.
Taxa del mercat setmanal: no es cobrarà la taxa de les parades
mentre la seva activitat estigui suspesa. La taxa trimestral ja pagada
es compensarà en la propera liquidació pels dies que no s’ha pogut
exercir l’activitat.
Taxa de terrasses de bars, cafeteries i restaurants: no es cobrarà
la taxa de les terrasses per l’ocupació de via pública mentre duri la
situació de no poder fer ús d’aquestes.
Procediments tributaris: se suspenen els terminis dels tràmits
administratius, de prescripció i caducitat de caràcter tributari mentre
duri la situació d’estat d’alarma.

SERVEIS PRESTATS A INFANTS I FAMÍLIES
Llar d’infants: s’eximeix del pagament de les quotes de la Llar
d’Infants (horari bàsic, ampliacions i menjador) mentre la seva
activitat estigui suspesa. Les quotes de març que ja s’han cobrat es
compensaran en el proper rebut que s’hagi d’emetre pels dies que
no s’ha prestat el servei.
Escola de Música: s’eximeix del pagament de les quotes de l’Escola
de Música mentre el centre estigui tancat, tot i que l’activitat
continuarà realitzant-se a distància en la mesura del possible. Les
quotes de març que ja s’han cobrat es compensaran en el proper
rebut que s’hagi d’emetre pels dies que no s’ha prestat el servei.
Servei de Menjador Escolar: com és habitual, no es cobrarà el
servei de menjador escolar mentre l’infant no en faci ús. A més, pel
que fa a les “beques menjador”, l’Ajuntament de Riudoms, de forma
coordinada amb el Consell Comarcal del Baix Camp, entregarà a les
famílies beneficiàries, les targetes moneder que substitueixen les
beques menjador durant aquest període de tancament i que posa a
disposició la Generalitat de Catalunya.
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PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
S’incrementaran els recursos per l’organització o execució
d’accions, un cop superada la crisi, per a la promoció econòmica
que beneficiïn directament al sector de la restauració i el
comerç local.

CONCESSIONS MUNICIPALS
No es cobrarà el lloguer dels espais municipals en concessió
mentre la seva activitat estigui suspesa.

EMPRESES DE SERVEIS AMB CONTRACTES SUSPESOS
L’Ajuntament abonarà al contractista les despeses salarials del
personal adscrit al contracte de serveis que s’ha vist obligat a
suspendre la prestació per la situació actual, mentre duri la
situació d’emergència.
Aquestes mesures seran d’aplicació per part de l’Ajuntament, i pels
seus ens dependents: EPE Riudoms Gestió, i EPE Riudoms Serveis,
segons correspongui.
En l’àmbit administratiu, cal tenir en compte que queden suspesos i
interromputs els terminis previstos en relació a la contractació pública.

En paral·lel, l’Ajuntament de Riudoms reclama al
Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat les
següents mesures:
1. En relació a les hipoteques i crèdits: que s’ajornin els pagaments
d’hipoteques i crèdits als ciutadans/es i empreses sense interessos
de més.
2. En relació a les cotitzacions a la Seguretat Social: que se
suspenguin les cotitzacions socials de PIMES i autònoms.
3. En relació a l’IVA i a l’IRPF: que se suspengui el pagament
de l’IVA i de l’IRPF sense interessos als sectors econòmics i a les
administracions locals.
4. En relació al lloguer d’habitatges, locals comercials i naus
industrials: que es reguli l’ajornament del seu pagament mentre duri
l’estat d’alarma i es faciliti la liquidació posterior sense interessos.
5. Més recursos municipals: que s’eliminin per part de l’Estat
Espanyol, les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la
despesa a administracions locals, i que s’incorporin nous supòsits
d’aplicació del superàvit pressupostari, per tal que els Ajuntaments
puguin disposar de tots els recursos necessaris per reactivar
l’economia local, sense impediments legals ni econòmics.

