
 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 099/2020 

Davant la situació generada per l’evolució del coronavirus Covid-19 i d’acord amb el que 
s’estableix als articles 9 i 10 del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per aquest i es 
suspenen les activitats formatives presencials en tots els centres, així com l’apertura al públic 
de diferents equipaments  i la prestació d’activitats que es presten en aquests. 
 
Vist que en compliment de les mesures contemplades per aquest Real Decret l’ajuntament va 
acordar suspendre totes les  activitats que es presten als diferents equipaments municipals, 
destinades a diferents col·lectius,  les quals estan subjectes al pagament de les taxes 
municipals corresponents, fins que no sigui adoptat nou acord al respecte. 
 
 
Tenint en compte que l’article 26.3 del TRLRHL, en referencia la les taxes per la prestació de 
serveis,  determina que quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o 
l'activitat administrativa que constitueixi el fet imposable de la taxa no es presti o es dugui a 
terme, és procedent la devolució de l'import corresponent. 
 
En virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 21 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 

RESOLC: 
 

PRIMER. Suspendre el cobrament, fins que no es procedeixi  a la reapertura dels equipaments 
municipals i a la prestació dels serveis que a continuació es relacionen, de les següents taxes: 
 

- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL EL CUC  
I DE L’ESCOLA BRESSOL EL XIC. 
  

- TAXA PER L’US DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.  
 

- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA . 
 

- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CARÀCTER LUDIC, FORMATIU, 
ESPORTIU, CULTURAL, D’ENTRETENIMENTS I SIMILARS. 
 

SEGON. Aprovar la devolució d’ofici o la compensació dels imports satisfets per la prestació 
d’aquests serveis corresponents al mes de març i per la part proporcional des de la data en que 
es va suspendre la corresponent prestació, amb les futures liquidacions que s’aprovin pels 
diferents conceptes una vegada es procedeixi de nou a la prestació dels mateixos. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’ORGT i fer-ho públic pels mitjans adients. 
 
A Vacarisses, a 19 de març de de 2020 
 
Antoni Masana i Ubach     El Secretari 

L’Alcalde de Vacarisses    Joan Amengual i Tomé 
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