L’aparició i extensió del coronavirus COVID-19 va generar la declaració de l’estat
d’alarma i mitjançant successius decrets s’han vist suspeses les activitats econòmiques
no essencials.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El tancament ha suposat un daltabaix econòmic per a moltes empreses i comerços que
han vist caure la seva facturació de manera substancial o, fins i tot total, així com la
pèrdua de llocs de treball. El tancament perdura encara en el moment de la presentació
d’aquesta moció i no se sap quant de temps es perllongarà.
El Govern de l’Estat, va aprovar en data 14 d’Abril, per acord del Consell de Ministres un
Reial Decret Llei publicat en el BOE de data 15 d’abril de 2020, que permet allargar el
termini de presentació de les declaracions trimestrals de l’IVA, l’IRPF i el pagament
fraccionat de l’Impost de Societats.
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MOCIÓ PER DEMANAR AL GOVERN DE L’ESTAT, UNA NOVA MORATÒRIA
EN EL PAGAMENT DE L’IVA, IRPF I DEL PAGAMENT A COMPTE DEL
IMPOST DE SOCIETATS A TOTS ELS AUTÒNOMS, PETIT COMERÇ I
EMPRESSES QUE HAN ESTAT AFECTATS PER UNA DRÀSTICA O
ABSOLUTA CAIGUDA EN ELS SEUS INGRESSOS, DERIVAT DE LES
MESURES CONTRA EL COVID-19

El nou termini per al seu pagament és el dia 20 de maig.
A la vista que la situació econòmica que, lluny de millorar tot sembla indicar que
empitjorarà i que el confinament ja s’ha anunciat que gairebé segur patirà una nova
prorroga, si no més, que els grups proposants, fem la següent

PROPOSTA:

Demanar al Gobierno de l’Estado que aprovi un nou Reial Decret Llei, posposant de
nou el pagament dels precitats impostos, atès que els problemes el dia 20 de maig per
al seu pagament, encara seran més greus que els del propi dia 20 d’abril.
Que l’esmentat Reial Decret Llei, es faci amb suficient marge per tal que els autònoms
i empreses, puguin reformular el seu pla de pagaments.

Ajuntamen
t de Sant
andreu de
Llavaneres

Que es comuniqui el present acord a la Presidència del Govern de l’Estat, al Ministeri
d’Hisenda, als municipi agermanats, a les entitat municipalistes de Catalunya i donar a
conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells
mitjans de què disposi l’Ajuntament.
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Els regidors

ORIOL GIRALT I GILI

JOAN RUBAL DÍAZ

G.M. Junts per Llavaneres

G.M. Junts per Llavaneres

JUAN A. CASADO PIZARRO
G.M. Movem Llavaneres

Sant Andreu de Llavaneres, 23 d’abril de 2020

