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DECRET

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 amb la finalitat de protegir la salut i la 
seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de 
salut pública. L’Estat d’alarma ha estat prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de 
març fins el dia 12 d’abril a les 00:00 hores i entrada en vigència des de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 28 de març.

Aquesta Alcaldia mitjançant Decret del 12 de març passat va aprovar, a proposta del 
comitè tècnic i en execució de la declaració d’activació en fase d’alerta del Pla Bàsic 
d’emergència municipal, l’aplicació de mesures previstes al pla bàsic d’emergència 
municipal. Aquestes mesures, previstes inicialment per un període de 15 dies, han estat 
prorrogades per Decret de l’Alcaldia de 27 de març últim fins el dia 12 d’abril, conforme a 
la vigència prevista de la declaració de l’estat d’alarma. Aquests Decrets es 
complementen amb el Decret de l’Alcaldia de 16 de març sobre denegació d’activitats a la 
via pública mentre duri l’estat d’alarma.

Aquestes mesures, efectives des del dia 13 d’abril de 2020, consisteixen en :

Tancament de les escoles bressol municipals: La Granota, La Blaveta, El Cabusset i Sol
Solet.

Tancament de tots els equipaments esportius: CEM Sagnier, CEM Estruch, CEM Julio
Méndez, CEM Fondo d’en Peixo i Centre Municipal de Vela.
              
Tancament de tots els equipaments culturals: Cèntric espai Cultural, Centre d’Art Torre
Muntades, Centre Cultural Torre Balcells, Escola d’Arts en Viu i La Capsa.

Tancament dels teatres municipals: Teatre Artesà i Teatre Modern.

Tancament de l’Escola d’Oficis Delta del Llobregat.

Tancament dels centres cívics i casals de gent gran: Jardins de la Pau, Palmira
Domènech, Sant Jordi Ribera Baixa i Remolar.

Suspensió de totes les activitats municipals programades i autoritzades (de lleure,
culturals, esportives i similars).

Suspensió de totes les activitats formatives en equipaments municipals.

L’expressat tancament d’equipaments municipals suposa la impossibilitat per part de les 
persones usuàries de poder gaudir dels serveis públics que s’allotgen i planteja la 
qüestió, quan la utilització del servei no és gratuïta, sobre quin ha de ser el règim jurídic 
aplicable a les taxes i preus públics que hagin estat satisfets o s’hagin d’acreditar –en el 
cas d’utilitzacions periòdiques- mentre duri la vigència de les mesures de tancament. 
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Idèntica problemàtica és la referida a les contraprestacions que es satisfan per la 
utilització de la via pública i pel desenvolupament d’una activitat economia –concessions 
de bars- a equipaments municipals i, per extensió, a aquells establiments, generalment 
considerats, que són subjectes passius de la taxa de residus en tant que receptors 
d’aquest servei públic obligatori i que no l’han pogut utilitzar. Finalment també s’ha de 
tenir en compte l’afectació al servei que presta el mercat municipal, minvat en quant al 
seu horari d’atenció al públic, la qual cosa ha de tenir la seva conseqüència tant en la 
taxa com en el cànon concessional que satisfan.

L’objecte d’aquest Decret és aprovar-ne les regles d’aplicació a cadascun dels supòsits a 
fi que les dependències gestores realitzin els tràmits que siguin adients per donar-hi 
compliment. 

S’estableix una regla general que deriva del principi que estableix l’art. 26.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals: “Cuando 
por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa 
o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o 
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente”. Aquest principi, previst 
en matèria de taxes és igualment traslladable a preus públics (ho recull l’article 7.5 de 
l’ordenança municipal) i canons concessionals, donada la seva característica retributiva 
de la prestació o utilitat pública rebuda, ja sigui un servei públic o la utilització del domini 
públic. 

En quan als càlculs que s’hagin de realitzar han de prendre com a referència el dia de 
tancament dels equipaments el 13 de març de 2020 i per la taxa de residus el dia 
declaració de l’estat d’alarma, el dia 14 de març de 2020.

Les regles específiques són les següents:

Escoles bressol municipals: Devolució de la quota del mes de març en proporció als dies 
lectius que no s’ha pogut utilitzar el servei. De la mateixa forma es procedirà una vegada 
reiniciat el servei, girant-se el rebut corresponent únicament pels dies lectius en que es 
podrà fer ús del servei. 

Equipaments esportius: Devolució proporcional de la quota d’abonaments del primer 
trimestre en proporció als dies naturals que no s’ha pogut utilitzar el servei. De la 
mateixa forma es procedirà una vegada reiniciat el servei, girant-se el rebut 
corresponent al segon trimestre únicament pels dies naturals que restin per finalitzar-lo. 

Equipaments culturals: Devolució proporcional al dies lectius de la quota mensual de 
l’Escola d’Arts en Viu, i també proporcional dels serveis de La Capsa. De la mateixa forma 
es procedirà una vegada reiniciat el servei, girant-se el rebut corresponent únicament per 
la part proporcional que resti del període de càlcul.  

Comú a tots els equipaments: En el cas de cursos, tallers i activitats en general es 
procedirà a la devolució de la part proporcional. En el cas d’utilitzacions singulars, com 
ara entrades teatrals o entrades puntuals a instal·lacions, es procedirà a la seva
devolució. 

Bars i restaurants en concessió municipal: Es procedirà a la tramitació de la suspensió 
del contracte i a la devolució de la part proporcional del cànon.

Mercat municipal: Reducció proporcional i en un 50 per 100,  en tant duri l’estat 
d’alarma, de la taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal i també del cànon 
concessional.
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Taxes per ocupació de la via pública: Vetlladors i cadires de restaurants, parades de 
venda i/o exposició en la via pública amb llicència municipal (xurreries, quioscos, espais 
d’exposició comercial exterior), i altres ocupacions i activitats a la via pública amb 
llicencia municipal (mercat setmanal Sant Cosme i camió menjar espais naturals).  En 
tots els casos es procedirà a la devolució proporcional de la taxa pels dies en que no s’ha 
pogut exercir l’activitat mentre duri l’estat d’alarma. En el cas que encara no s’hagi 
practicat la liquidació corresponent o estigués pendent de pagament voluntari, es 
procedirà a girar una nova liquidació amb la reducció proporcional esmentada.

Taxa de residus: Els establiments que hagin estat obligats a tancar durant la vigència de 
l’estat d’alarma veuran reduïda la seva quota en proporció a aquest període de 
tancament forçós.

El Decret de l’Alcaldia de 16/03/2020 (DEC/1729/2020) ha deixat sense efecte la 
delegació de competències a la Junta de Govern Local,  4429/2019, de 27 de juny, 
mentre duri la declaració de l’estat d’alarma.

Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb 
l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:

Primer.- Aprovar les regles aplicables a les taxes, preus públics i canons concessionals 
dels quals és titular aquest Ajuntament afectats per les mesures adoptades en execució 
del pla bàsic d’emergència municipal i la declaració de l’estat d’alarma, en els termes que 
han quedat descrits en la part expositiva d’aquesta Resolució. 

Segon.- La tramitació dels expedients que s’escaiguin s’iniciaren d’ofici per part de les 
dependències que tenen assignada la gestió dels indicats ingressos municipals. 

Tercer.- Donar publicitat d’aquesta resolució pel coneixement de les persones titulars de 
les respectives quotes, així com notificar-la, també, a les Àrees de Gestió Municipal, a la 
Secció de Gestió Tributària, de Via Pública, d’Educació, d’Esports i d’Activitat Econòmica, 
als Serveis de Cultura i de Contractació, a la Intervenció i a la Tresoreria municipal. 

El Prat de Llobregat
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