DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS
Rambla Ferran, 18
25007 Lleida
AL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

EN RAMON SOLSONA I VILA, amb DNI núm. 78148691G, actuant en nom i
representació de la FEDERACIÓ PROVINCIAL D’HOSTALERIA DE LLEIDA, amb
CIF núm. G25027608, en la seva qualitat de Secretari General de la mateixa, i
domicili a efectes de notificacions a l’Av. del Segre, núm. 7, Altell P, de Lleida (CP
25007 Lleida) i e-mail: federacio@hostaler.org, compareix i EXPOSA:
PRIMER.- L’organització empresarial a la qual represento es troba inscrita a la
Secció de Relacions Individuals del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, Delegació Territorial a Lleida. D’acord amb els seus estatuts té un
àmbit territorial que comprèn tota la província de Lleida i un àmbit funcional de totes
les associacions empresarials dedicades a l’activitat de l’hostaleria, l’oci nocturn i
l’allotjament turístic. Entre les associacions federades es troben l'ASSOCIACIÓ
D'EMPRESARIS D'HOSTALATGE I RESTAURACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE
LLEIDA, que integra entre els seus afiliats, empresaris titulars de llicències d’activitat
de bar, restaurant, bar-restaurant, saló de banquets, bar musical, discoteca, sala de
ball, sala de festa amb espectacles i similars, així com activitats d’allotjament
turístic com hotel, pensió i altres modalitats d’establiments d’allotjament turístic.
També es troba afiliada l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’EMPRESARIS DE
CÀMPINGS I CIUTATS DE VACANCES DE LLEIDA I PROVÍNCIA, que integra als
empresaris titulars de llicències d’activitat de càmping.
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SEGON.- El Consell de Ministres del Govern d’Espanya va decretar el passat dia
14/03/2020 l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus, amb la publicació al
BOE del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Dit Reial Decret ordena la suspensió de totes les activitats recreatives musicals
(discoteques, sales de ball, sales de festa, bars musicals i similars) i de restauració
(bars, restaurants, restaurants-bars, salons de banquets) durant 15 dies, termini
que ha estat prorrogat, fins al proper 11 d’abril de 2020. A més, els establiments
hotelers i altres tipus d’allotjament turístic també s’han vist obligats a suspendre la
seva activitat fins al proper 11 d’abril de 2020, data que també pot ser prorrogada.
TERCER.- El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19,
estableix al seu article 53:
“Artículo 53. Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales
Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones, trámites y
procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean
realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en
relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que
se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”

QUART.- La FEDERACIÓ PROVINCIAL D’HOSTALERIA DE LLEIDA, com a
organització empresarial més representativa del sector de l’hostaleria, oci nocturn i
de l’allotjament turístic de la província de Lleida, mitjançant el present escrit i
davant l’estat d’alarma decretat pel Consell de Ministres de l’Estat Espanyol el
passat dissabte 14/03/2020, i que ha estat prorrogat fins al proper 11/04/2020,
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demana a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, que acordi a la major brevetat possible la següent mesura
a l’àmbit dels tributs locals que gestiona i recapta per delegació dels Ajuntaments
de la província de Lleida:
1. L’exempció temporal de tots els tributs municipals que afectin al sector de totes
les activitats recreatives musicals, de restauració i d’allotjament turístic de la
província de Lleida durant tot el termini que duri l’estat d’alarma i totes les
ampliacions de la seva durada. S’enumeren amb caràcter enunciatiu i no limitatiu ni
excloent, els següents tributs locals que afecten al sector de l’hostaleria que han de
quedar exempts de pagament:
- Impost sobre bens immobles.
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Impost sobre activitats econòmiques.
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
- Qualsevol altre tribut local que afecti al sector de l’hostaleria de la província de
Lleida, que es gestioni i recapti per delegació dels Ajuntaments respectius.
2. L’ajornament del pagament de tots els tributs locals que afectin al sector de totes
les activitats recreatives musicals, de restauració i d’allotjament turístic de la
província de Lleida, que s’hagin de pagar durant tot el termini que duri l’estat
d’alarma i totes les ampliacions de la seva durada.
Per l’exposat,
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SOL·LICITO: Que es tingui per presentat aquest escrit, per fetes les
manifestacions que s’hi contenen, i previs els tràmits oportuns, s’acordi:
1. L’exempció temporal de tots els tributs municipals que gestiona i recapta
per delegació dels Ajuntaments de la província de Lleida, l’Organisme a
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, que afectin al sector de totes les activitats
recreatives musicals, de restauració i d’allotjament turístic de la província de
Lleida durant tot el termini que duri l’estat d’alarma i totes les ampliacions de
la seva durada.
2. L’ajornament del pagament de tots els tributs locals que afectin al sector
de totes les activitats recreatives musicals, de restauració i d’allotjament
turístic de la província de Lleida, que gestiona i recapta per delegació dels
Ajuntaments de la província de Lleida, l’Organisme a l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA que
s’hagin de pagar durant tot el termini que duri l’estat d’alarma i totes les
ampliacions de la seva durada.
Lleida, 7 d’abril de 2020.

Ramon Solsona Vila
Secretari General
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