Facilitats tributàries
2. Ajornament del pagament d’impostos (IVA, IRPF, IS)
RD-llei 7/2020
Beneficiaris
Persones físiques o entitats amb volum d’operacions inferiors a 6.010.121,04 €
el 2019.

Qui el pot sol·licitar
El titular mateix o un tercer que actuï en el seu nom (ja sigui col·laborador
social o apoderat per completar el tràmit).
• L’accés Clau PIN només permet tramitar deutes propis.
• El col·laborador o apoderat ha d’emplenar la casella amb el NIF de
l’obligat que sol·li-cita l’ajornament.

Imports i terminis
Es poden ajornar fins a 30.000 €
Des del divendres 13 de març fins al 30 de maig
Durant 6 mesos i amb períodes de carència de 3 mesos
Afectarà principalment els pagaments corresponents al primer trimestre, que
habitual-ment es liquiden amb termini de 20 d’abril, de:
• Retencions d’IRPF: models 111,115 i 123
• IVA: model 303

• Pagaments fraccionats d’empresaris i societats: models 130 i 131;
model 202
La carència és de 3 mesos: en els primers 3 mesos no es paga res. Si es
paga a partir dels 3 mesos, hi haurà interessos de demora.

Procediment per sol·licitar-lo
Cal presentar, mitjançant els procediments habituals, l’autoliquidació en la
qual figuren les quantitats per ingressar que el contribuent vol ajornar,
marcant l’opció «Reconeixement de deute». És MOLT IMPORTANT indicar
en el camp «Motiu de la sol·licitud» l’expressió «Ajornament RDL».
Més informació
Sobre el procediment al web de l’Agència Tributària.

3. Mesures econòmiques i fiscals
l’Ajuntament del Prat de Llobregat

adoptades

per

En la línia del que des dels governs estatals i autonòmics s’ha decretat i amb
la voluntat de pal·liar al màxim els efectes d’aquesta paralització de l’activitat
productiva, el govern municipal acorda prendre un conjunt de mesures
econòmiques i fiscals.

Pel que fa als TRIBUTS MUNICIPALS
Per Decret d’Alcaldia de 31/03/2020 s’aproven les regles aplicables a les
taxes, preus públics i cànons concessionals dels contribuents que estan
afectats per les mesures adoptades en execució del pla bàsic d’emergència
municipal i la declaració de l’estat d’alarma.
Els establiments que no poden romandre oberts per la situació
d’excepcionalitat tindran reduccions proporcionals en les quotes, en relació
amb el temps de vigència de l’estat d’alarma, de les taxes o preus públics
següents:
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.
Liquidació del mercat municipal corresponents al període del 1r semestre de
l’any 2020 (ja emeses i notificades).
En el cas dels rebuts i les liquidacions que ja estiguin pagades, es
procedirà a la devolució d’ingressos o a la compensació proporcional al
període suspès.
•

•
En el cas dels rebuts i les liquidacions que malgrat no estiguin pagades
ja estan notificades i han de ser abonades en els terminis establerts.
S’ha ampliat el termini de pagament de la taxa del mercat (1a fracció) fins al
3 de juliol,
Taxa per l’ocupació de la via pública
Vetlladors i cadires de bars i 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.
Més informació
Decret sobre mesures a equipaments i taxes municipals (31/03/2020), a la web municipal
https://www.elprat.cat/sites/default/files/get14i1ae.pdf

Mesures de caire general sobre flexibilitat fiscal

En l’àmbit d’aplicació dels tributs i recursos de dret públic no tributari com ara
preus públics, prestacions patrimonials públiques no tributàries i multes, dels
quals és titular l’Ajuntament, s’estableix la suspensió de l’obligació de

presentació de declaracions i autoliquidacions, així com la de pagament que
se’n derivin d’aquets, fins que resti sense efecte l’Estat d’Alarma.
Es prorroga el període de cobrament dels padrons que a continuació
s’enumeren, fins a la data del 3 de juliol:
- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i característiques
especials (IBI) rebuts no domiciliats.
- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i característiques
especials (IBI) 1r 50% rebuts domiciliats
- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBI).
- Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM).
- Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres (GUAL).
- Taxa per ocupació de la via pública: mercat setmanal no domiciliats.
- Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de
companyia.
- Taxa mercat municipal, 1a fracció.
Els rebuts domiciliats es cobraran per entitats financeres el dimecres 1 de
juliol.
S’aplicaren en tota la seva extensió l’ampliació de terminis de pagament
deliquidacions ja notificades, de fraccionaments en curs o d’actuacions al sí
del procediment de constrenyiment conforme a l’article 33 del Reial Decret
Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per fer front a
l’impacta econòmic i social del COVID-19.
Les dependències municipals que tenen encarregada la aplicació dels tributs
i recursos de dret públic no tributari corresponen donaran proritat a aquells
expedients que suposin reconeixement de beneficis fiscals i, especialment,
d’aquells que suposin devolució d’ingressos.
Més informació
Decret sobre mesures fiscals, tributàries i de preus públics (26/03/2020), a la web municipal
https://www.elprat.cat/sites/default/files/get14i19s.pdf

Tramitació
L’aplicació d’aquestes mesures s’efectuarà d’ofici. Per tant, no és necessari
que l’interessat en formalitzi la sol·licitud expressa.

Suports d’Aigües del Prat davant la crisi del COVID-19
Mesures de suport a autònoms, empreses i entitats enfront la crisi de la
COVID-19
Informació actualitzada a 06/04/2020

Aigües del Prat SA davant de l’impacte econòmic que la crisi de la COVID-19
està tenint, facilita l’ajornament del pagament de les factures, fins a un
període de 12 mesos, sense l’aplicació d’interessos ni altres despeses.
Aquesta mesura s’ofereix en coordinació amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) donat que a la factura de l’aigua, de la gran majoria
d’abonats, s’incorpora la taxa metropolitana de tractament de residus
municipals (TMTR) i També el cànon de l’aigua de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA).
Informar que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat una bonificació
del 50% del gravamen general i específic del cànon de l’aigua, que s’aplicarà
d’ofici per part d’Aigües del Prat en una propera factura bimestral, segons
allò establert al Decret llei 8/2020, de 24 de març.

A qui van dirigides:
- Treballadors i treballadores per compte propi
- Empreses
- Entitats o similars

Requisits:
A. Ser autònom o autònoma, empresa, entitat o similar.
B. No tenir factures emeses amb data anterior a 31/12/2019, pendents de
pagament.
C. Ser titular* del contracte de subministrament tipus comercial.
* Amb motiu de poder-se acollir a aquestes mesures, Aigües del Prat facilitarà
els canvis de nom del contracte, sempre i quan es disposi del títol legal de
l’ocupació de l’immoble, alta activitat (IAE) i NIF.

Documentació que se sol·licita:
 Darrera factura (amb motiu de comprovar les dades del contracte)

En el cas de persones del règim d’autònoms:
 Darrer rebut de la quota pagada com autònom o autònoma
 DNI o NIE
En el cas d’empreses, entitats i similars:
 DNI o NIE de qui signa la petició
 NIF de l’empresa o entitat
Aigües del Prat es reserva el dret de sol·licitar informació addicional per tal de
verificar el contingut de la declaració responsable pel que fa a les persones
jurídiques que consta a la petició.

Tramitació
1. Complimentar la petició segons imprès normalitzat que trobarà a
www.aiguesdelprat.cat
2. Presentar aquesta petició juntament amb la documentació que es demana en
suport pdf a l’adreça electrònica info@aiguesdelprat.cat
Comprovat per part d’Aigües del Prat que compleix les condicions sol·licitades,
s’enviarà a l’adreça electrònica indicada l’aprovació o denegació de
l’ajornament. En aquest darrer cas es faran constar els motius de la denegació.
Pagament factures ajornades
Les factures emeses a partir de l’1/01/2020 i que siguin ajornades es
fraccionaran per al seu pagament fins a un màxim de 12 mesos, sense
interessos ni altres despeses.
Altres condicions
1. Una vegada aprovat el fraccionament, l’impagament de qualsevol quantitat d’
aquest fraccionament, o de les factures no incloses en l’ajornament comportarà
el venciment anticipat de tots els imports ajornats i, en conseqüència, la seva
immediata exigibilitat des del dia del seu incompliment.
2. L’ajornament aprovat també deixarà de tenir efecte:
 Si hi ha un canvi de titularitat del contracte de subministrament
 Si es demana la baixa del subministrament
Més informació
A la web d’Aigües del Prat
https://www.aiguesdelprat.cat/subministrament-comercial

