
NOVES MESURES PER AL PAGAMENT DE TRIBUTS

Davant la situació provocada per la pandèmia internacional declarada per la Organització Mundial 
de la Salut el dia 11 de març de 2020; i atesa l’aprovació de l’estat d’alarma per l’Estat espanyol 
amb data 14 de març de 2020 mitjançant la publicació del Reial Decret 463/2020, així com el Reial 
Decret Llei 7/2020 de 12 de març i el Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març.

Aquesta Batlia-Presidència determina la necessitat de prendre mesures en l’àmbit de la recaptació 
de tributs d’aquest Ajuntament, bé ajornant, o bé adoptant altra mesura que es consideri adequada, 
pel que fa al procediment d’abonament dels rebuts municipals.

S’aproven les següents mesures econòmiques: 

Ampliació del termini de cobrament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i del primer 
trimestre de la Taxa de recollida domiciliària de residus sòlids urbans. S’amplia en 2 mesos més per 
al pagament en període en voluntària. Així doncs el termini es va iniciar el 12.02.2020 i finalitzarà 
el proper dia 15.06.2020, en lloc de finalitzar, tal com inicialment es va aprovar, el 14 d’abril de 
2020.

Pel que fa a altres taxes com pot ser la de recollida domiciliària de residus sòlids urbans,  està en 
estudi la possible reducció de la quota per als mesos de tancament de l'activitat dels negocis, generat
per la situació actual.

Ampliació del termini de cobrament de la Taxa reguladora de l’aprofitament privatiu de l’espai 
públic per als mercats ocasionals, és a dir, mercadet dels dissabtes a Sóller i mercadet dels dijous al 
Port de Sóller.
S’amplia en 2 mesos més per al pagament en període en voluntària. Així doncs el termini s’inicia el 
15.04.2020 i finalitzarà el proper dia 17.08.2020, enlloc de finalitzar, tal com inicialment es va 
aprovar, el 15.06.2020.
Es preveu un descompte corresponent, en atenció als dies que es mantengui l'estat d'alarma.

En el cas de l'ocupació de la via pública per les terrasses dels bars i restaurants, que han hagut 
d'interrompre la seva activitat, es preveu un descompte en la quota en el rebut corresponent, en 
atenció als mesos que es mantengui l'estat d'alarma.

També com equip de govern, la nostra intenció és sol.licitar a Ports de les Illes Balears, un 
fraccionament i una pròrroga del pagament de les terrasses. 

Salutacions,
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