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Introducció
L’Estat d’alarma generada arran del COVID-19, una crisis sanitària mai viscuda
anteriorment per les generacions actuals, ha derivat en una crisis social i econòmica
amb importantíssimes conseqüències tant a famílies -sobretot les més vulnerablescom a milers d’empreses, autònoms i treballadors. Malauradament, l’expansió i
repercussió d’aquesta pandèmia ningú l’ha pogut preveure amb anterioritat, fet que
ha agreujat la situació.
Palafrugell ha sigut un dels municipis catalans on el coronavirus ha colpejat durament
a nivell sanitari, especialment a la Fundació Palafrugell Gent Gran. Ara, el nostre
municipi també comença a veure i preveure les afectacions econòmiques que se’n
derivaran, com per exemple: la davallada prevista de turisme, que és un motor
econòmic important al municipi; així com la preocupació davant la pèrdua de petites i
mitjanes empreses i d’autònoms que no podran reobrir l’activitat o la creixent
precarització laboral en molts sectors econòmics que afectarà moltes famílies.
Hem pogut observar que aquesta crisis afectarà a tots els àmbits de la nostra societat.
Correspon a totes les administracions públiques prendre mesures per minimitzar els
afectes socials i econòmics d’aquesta crisis, així com planificar les condicions per la
tornada a una nova normalitat que haurà de fer compatible la salut pública –evitant el
risc de contagi-, amb l’activitat econòmica i les relacions socials.
Desbordats davant l’allau d’afectacions econòmiques que es deriven d’aquesta crisis
global, totes les administracions estan treballant i estudiant diverses propostes per
ajudar al conjunt de famílies i economies del territori. Donat que la principal
preocupació del municipalisme són les persones; l’Ajuntament de Palafrugell, amb
l’objectiu clar d’ajudar als palafrugellencs i palafrugellenques, ha aprovat un paquet de
mesures econòmiques per tal de minimitzar l’impacte econòmic derivat de l’actual
situació d’emergència.
Per totes aquestes raons, tots els partits polítics representats al consistori tant del
govern com de l'oposició (PSC, ERC, SGP, JuntsxCat, ECP-ECG i Cs) han estat
treballant per a la redacció d’aquestes mesures. Alhora, tots ells es comprometen a
continuar treballant conjuntament en el desenvolupament de les accions, fer-ne el
seguiment i aportar-hi millores. La intenció és continuar amb aquesta línia de
col·laboració en la redacció dels pressupostos del 2020 i en futures mesures.
Les mesures es detallen en cinc blocs diferenciats. El primer bloc són ajudes per a
famílies, flexibilitzant el pagament de rebuts i taxes municipals. El segon bloc està
pensat per disminuir les despeses del comerç local, subvencionar els comerços més
afectats i finalment incentivar-lo. El tercer bloc va destinat a les entitats culturals i
esportives del municipi. El quart bloc és una partida d’ajudes des de benestar social
per ajudar a les famílies i col·lectius més vulnerables davant aquesta crisis, estudiant
polítiques d’habitatge social i ajudes per fer front a pagament de subministres i
lloguers, entre altres. Finalment, el cinquè bloc fa referència a mesures organitzatives
des de diferents àmbits: polític, tècnic, urbanístic i de promoció econòmica.
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1. FAMÍLIES
5.10.1.1.

Modificació del calendari fiscal

L’Ajuntament de Palafrugell ha acordat modificar els terminis de pagament d’impostos
i taxes locals, a partir de l’acord de Junta de Govern Local, en data 23 de gener de
2020, en què es va aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i
notificació col·lectiva per a l’exercici 2020, que van quedar establerts de la següent
manera:
Tribut
IMPOST
SOBRE
VEHICLES
DE
TRACCIÓ MECÀNICA
TAXES RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES
TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA
TAXA PER CONSERVACIÓ CEMENTIRI
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
NATURALESA URBANA (*)

Termini de cobrament
Rebuts no domiciliats

Rebuts domiciliats

Del 15 de febrer a l’1 juny

01/06/2020

Del 4 de maig al 31 d’agost 01/09/2020
Del 4 de maig al 31 d’agost 01/09/2020
Del 4 de maig al 31 d’agost 01/09/2020
Del 4 de maig al 31 d’agost 01/09/2020
1r.termini
De l’1 de juny al 31 d’agost (40%)
01/06/2020

2n termini
(60%)
01/11/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
De l’1 de juny al 31 d’agost 01/08/2020
NATURALESA RÚSTICA
IMPOST
SOBRE
ACTIVITATS De l’1 de setembre al 2 de
01/10/2020
ECONÒMIQUES
novembre

En relació al termini de pagament dels padrons tributaris de la taxa de recollida
d’escombraries i de la taxa per ocupació de via pública es proposarà una nova
modificació del seu termini de pagament en voluntària que seria de l’1 d’agost al 2 de
novembre , i els rebuts domiciliats es cobrarien el dia 1 d’octubre.
5.10.1.2.

Modificació en el cobrament de rebuts

L’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat establir que, per totes les taxes i preus públics
municipals que s’hagin cobrat als contribuents per serveis municipals, però que degut
a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma els contribuents no hagin pogut gaudir
d’aquests serveis; es procedirà d’ofici a compensar els imports pels serveis no prestats
en les futures quotes, una vegada es reprenguin les activitats. És a dir, fins que no es
reprenguin les activitats, no s’emetrà cap nova liquidació de taxes i/o preus públics; i
en el cas que no es pugui reprendre l’activitat, es retornarà l’import cobrat en excés
als contribuents.


Taxa de la Llar d’Infants. Si en els propers mesos es continua sense servei
no es cobrarà la taxa, i en el primer mes que es reprengui el servei es
compensarà la part fixa cobrada al mes de març.



Taxes esportives. Per les quotes trimestrals dels abonats, si en els propers
mesos es continua sense servei, no es cobrarà la quota trimestral, i una vegada
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es reprengui el servei es compensarà la part proporcional dels serveis no
prestats del primer trimestre.


Preu públic publicitat de la Ràdio Palafrugell. Els mesos que l’estat
d’alarma no permet l’obertura del comerços, aquells que hagin estat tancats, no
se’ls cobrarà la taxa de publicitat. Per aquest comerços, la resta de l’any està
previst reduir la tarifa del preu públic un 50%.

2. ACTIVITAT ECONÒMICA
5.10.2.1.




Modificar les quotes de les ordenances fiscals en relació a les taxes d’ocupació
de la via pública per activitats econòmiques, per tal de reduir la quota de
manera proporcional al temps de vigència de l’estat d’alarma.
Reduir a un 50% les taxes l'ocupació de via pública per a la resta de l’any 2020.

5.10.2.2.



Ocupació de Via Pública

Taxa d’escombraries industrials i comercials

Reducció d’un 10% de la tarifa de totes les activitats econòmiques per aquest
any 2020.
Reducció d’un 33,33 % addicional per les activitats han estat objecte de
suspensió la seva obertura al públic en funció del Reial Decret 463/2020.
Aquesta reducció més l’anterior suposa una reducció global del 40% per a totes
els activitats que han hagut de tancar.

5.10.2.3.
Línia d’ajuts/subvencions per a comerços
econòmiques tancades pel decret de l’estat d’alarma:

i

activitats

Aquesta línia d’ajuts/subvencions destinades a activitats econòmiques que han estat
obligades a tancar pel decret de declaració de l’estat d’alarma, té les següents
característiques:





Ajuda directa mínima de 300 euros per cada establiment que han estat objecte
de suspensió la seva obertura al públic en funció del Reial Decret 463/2020.
Ajuda variable en funció dels treballadors contractats en el moment de la
declaració d’estat d’alarma de 75 euros per treballador o treballadora.
L’ajuda màxima no podrà ser superior als 600 euros per establiment.
La dotació econòmica d’aquesta ajuda/subvenció serà de 200.000 euros màxim,
a atorgar als establiments que la sol·licitin fins a la finalització d’aquesta partida.

La definició dels beneficiaris, requisits, tramitació i altres de detall on es concretin les
anteriors característiques seran recollits en el corresponent expedient on s’aprovarà la
convocatòria de l’ajut.
5.10.2.4.
Línia d’ajuts/subvencions per a
econòmiques amb reducció d’ingressos
sanitària:

comerços i activitats
derivats de la crisis

Aquesta línia d’ajuts/subvencions està destinada a comerços i activitats econòmiques
que han vist perjudicada la seva activitat pel COVID-19, i els seus ingressos en els
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mesos de març i abril 2020 s’han reduït en un 75%, en relació als mateixos mesos de
l’any anterior. Aquesta línia d’ajuts i subvencions té les característiques següents.





Ajuda directa mínima de 200 euros per cada establiment o empresa afectada.
Ajuda variable, en funció dels treballadors contractats al moment de la
declaració estat d’alarma, de 50 euros per treballador o treballadora.
L’ajuda màxima no podrà superar els 400 euros per establiment o empresa.
La dotació econòmica d’aquesta ajuda/subvenció serà de 50.000 euros màxim,
a atorgar als establiments que la sol·licitin fins a la finalització d’aquesta partida.

La definició dels beneficiaris, requisits, tramitació i altres de detall on es concretin les
anteriors característiques seran recollits en el corresponent expedient on s’aprovarà la
convocatòria de l’ajut.
La convocatòria del 2.3 i del 2.4 serà conjunta.
5.10.2.5.
Creació d’una ajuda/subvenció vinculada al sector turístic:
hotels, hostals, càmpings i operadors d’apartaments.







Podran optar a aquesta ajuda tots els establiments del sector turístic no
inclosos en els apartats 2.3, 2.4 i 2.6
Ajuda directa mínima de 1.000 euros per cada establiment.
Ajuda variable, en funció dels treballadors contractats de 100 euros per
treballador o treballadora.
La subvenció màxima per establiment no podrà superar els 2.500 euros.
Aquesta ajuda estarà vinculada a les propostes de promoció i descomptes del
propi establiment.
La dotació econòmica d’aquesta ajuda/subvenció serà de 100.000 euros, a
atorgar a les empreses que la sol·licitin fins a finalitzar la partida econòmica.

La definició dels beneficiaris, requisits, tramitació i altres de detall on es concretin les
anteriors característiques seran recollits en el corresponent expedient on s’aprovarà la
convocatòria de l’ajut.
5.10.2.6.

Ajuda al comerç.

Amb el doble objectiu de reactivar i ajudar el teixit econòmic de Palafrugell en el seu
conjunt, i ajudar les famílies palafrugellenques, promourem ajuts mitjançant la
fórmula de vals o altres fórmules que es considerin més adients per als ciutadans que
es puguin bescanviar en els comerços que han hagut de tancar durant l’estat d’alarma
o que puguin demostrar segons s’especificarà a la convocatòria que han vist deduïts
els seus ingressos durant aquest període. La tramitació d’aquests ajuts es podrà
realitzar en col·laboració amb l’entitat Oohxigen, l’associació de comerciants de
Palafrugell.


Els beneficiaris seran les unitats familiars empadronades a Palafrugell.



Els que estiguin en situació d’atur o ERTO, per la seva definició, podran rebre
una aportació mínima de 40€ fins a un màxim de 80€.
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Les unitats familiars que no estiguin en situació de vulnerabilitat i que estiguin
conformades per una o dues persones, podran rebre una aportació mínima de
10€ fins a un màxim de 20€.
Les famílies que no estiguin en situació de vulnerabilitat i que estiguin
conformades per més de dues persones, podran rebre una aportació mínima de
20€ fins a un màxim de màxima de 40€.
La dotació econòmica d’aquesta ajuda/subvenció serà de 350.000 euros, a
atorgar a les unitats familiars que ho sol·licitin fins a finalitzar la partida
econòmica.
Aquesta ajuda haurà de ser sol·licitada per cada unitat familiar mitjançant els
canals que s’habilitaran.
Previsió, a concretar a la convocatòria, d’establir un import màxim per
establiment.

La definició dels beneficiaris, requisits, tramitació i altres de detall on es concretin les
anteriors característiques seran recollits en el corresponent expedient on s’aprovarà la
convocatòria de l’ajut.
5.10.2.7.


Modificar els barems de l’ICIO que permetin una reducció d’un 50% de l’impost
sobre obres menors.

5.10.2.8.






Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Mercat

Rebaixar un 50% la taxa per a les parades del mercat municipal diari per la
resta de l’exercici 2020. Els tres primers mesos de 2020 han sigut cobrats
íntegrament.
Rebaixar al 50% la taxa pel segon semestre del mercat setmanal alimentari. Del
primer semestre s’han cobrat 10 de les 26 setmanes que conformen el primer
semestre.
Suprimir la taxa del mercat setmanal no alimentari pels dies de tancament
obligatori degut a l’estat d’alarma; i rebaixar la taxa al 50% a partir de la
reobertura i fins a final de l’exercici 2020.

3. AJUDES A ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES
Les entitats esportives i culturals de Palafrugell patiran conseqüències greus amb la
crisis i és voluntat d’aquest ajuntament la creació d’un pla especial d’ajuda.
5.10.3.1.


Creació d’uns línia de subvencions especial i única per a entitats culturals de
com a màxim 50.000€.

5.10.3.2.


Entitats culturals

Entitats esportives

Creació d’uns línia de subvencions especial i única per a entitats esportives de
com a màxim 40.000€.
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La definició dels beneficiaris, requisits, tramitació i altres de detall on es concretin les
anteriors característiques seran recollits en el corresponent expedient on s’aprovarà la
convocatòria de l’ajut.

4. DESPESA DE BENESTAR SOCIAL
La voluntat de l’Ajuntament de Palafrugell és destinar, tal i com detalla la mesura
dictada per l’Estat, la partida del 20% de l’estalvi pressupostari de 2019 que
regularment s’inverteix en Inversions Financerament Sostenibles (IFS), en ajudes
derivades de Benestar Social, prenent amb especial atenció les famílies més
vulnerables i necessitades.
La partida del 20% de l’estalvi pressupostari de 2019 significa una quantitat
aproximada de mig milió d’euros (500.000€).
Les línies d’actuació estar en aquests camps per les famílies que hagin vist disminuïts
de forma considerable els seus ingressos i ara puguin ser vulnerables, segons criteris i
els barem de Benestar Social.
5.10.4.1.




Ajudes i subvencions en relació al pagament d’hipoteques , lloguers i tributs.
Ajudes per garantir el pagament de subministraments: llum, aigua, gas.
Increment de l’aportació al banc d’aliments.

5.10.4.2.








Ajudes a infants i menors d’edat

Seguiment als menors no acompanyats.
Programes de suport als casals d’estiu.
Suport a les famílies amb manca de recursos materials i informàtics per fer
front a les noves demandes escolars.
Creació de beques per ajudar els alumnes de famílies desfavorides a fer front a
les despeses escolars.

5.10.4.4.




Ajudes a gent gran

Increment del servei de teleassistència en funció de la demanda.
Programa especial d’atenció a la gent gran que viu sola.
Creació d’un servei a demanda per majors de 65 anys, que doni suport a cuina,
rehabilitació, acompanyament, etc.
Pla de seguiment dels pisos dotacionals.
Revisar l'assistència del Centre de Dia i el funcionament del geriàtric amb la
col·laboració del patronat Palafrugell Gent Gran.

5.10.4.3.




Ajudes a les famílies

Altres despeses

Revisar les necessitats en relació a la mediació comunitària i mercantil.
Augmentar el personal per poder oferir una assistència ràpida i personalitzada.
Adquisició Equips de protecció (EPIS)
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La definició dels beneficiaris, requisits, tramitació i altres de detall on es concretin les
anteriors característiques seran recollits en el corresponent expedient on s’aprovarà la
convocatòria de l’ajut.

5. MESURES ORGANITZATIVES
La situació que estem vivint a causa d’aquesta crisis, fa plantejar noves formes
d'organitzar-nos. Tant a nivell tècnics com a nivell polític ens hem de posar al servei
de les persones que més estan patint els seus efectes. Per això proposem aquestes
mesures:
5.10.5.1.





Creació d’un grup de seguiment de la crisis, les funcions del qual seran:
proposar noves mesures, fer un seguiment de les accions portades a terme i
servir d’enllaç de l’ajuntament amb les preocupacions de la ciutadania i amb les
entitats.
Cercar el consens en les modificacions de crèdit del 2020 i les propostes del
pressupost del 2021.
El grup de seguiment de crisis tindrà el format de Junta de Portaveus, si bé,
cada partit hi podria enviar el regidor que cregui oportú.

5.10.5.2.










A nivell de digitalització

Crear una comissió per estudiar l’arribada de la xarxa digital a tots els domicilis
i fomentar el teletreball a la vila.

5.10.5.5.


A nivell laboral pel personal de l’ajuntament

Estudiar, sempre d’acord amb els representants dels treballadors, les diferents
propostes de creació de nous llocs d’ocupació i les situacions de regularització
especial per la seva adequació temporal.
Fomentar el teletreball un cop es normalitzi la situació.

5.10.5.4.


A nivell tècnic

Crear una taula d’enllaç entre les àrees per coordinar les mesures sorgides
arran de la crisi.
Cada àrea de l’ajuntament elaborarà un pla d’atenció al públic que s’hagi vist
afectat per aquesta crisis.
Tindrà una importància especial l’atenció telefònica.

5.10.5.3.


A nivell polític

Institut de Promoció Econòmica (IPEP)

La creació d’un grup de treball per afrontar un debat sobre el nostre model
econòmic desprès del COVID-19.
Els seus camps de treball serà el model econòmic de Palafrugell fent un es
estudi de la situació actual i proposant les modificacions necessàries.
També tindrà un especial interès el foment de la feina.
Com la resta d’àrees, farà una atenció ciutadana per assessorar sobre totes les
normatives i ajudes de les administracions referent al COVID-19.
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5.10.5.6.


Amb relació a les possible sol·licituds d’ampliació d’ocupació via pública dels
establiments, aquestes seran analitzades pel govern de forma individualitzada
per buscar la compatibilitat entre les mesures sanitàries per evitar la propagació
de la COVID-19, el trànsit i l’accés dels vianants, i afavorir la recuperació
econòmica dels establiments. El govern també tindrà en compte en aquests
casos especials, l'equilibri entre tots els establiments de la mateixa zona. En
funció de les afectacions per les limitacions, podrà aplicar reduccions addicionals
a les previstes en el punt 3.1.

5.10.5.7.







Emergències

Revisar tots els plans d'emergències locals, revisant els existents i redactant els
que falten.

5.10.5.10.


Obres durant l’estiu

Segons les ordenances municipals, dins el municipi de Palafrugell no es poden
fer obres des del 15 de juny al 15 de setembre.
Això afecta als nuclis costaneres i a la zona centre del nucli de Palafrugell
Vistes les complicacions derivades del COVID-19, acordem modificar aquesta
ordenança en els següents apartats:
 Modificar les dates: des del 10 de juliol fins al 30 d’agost
 Respecte a les obres dins el nucli de Palafrugell es permetrà totes aquelles
que no impliquin impediments dins la via pública. Tant a les zones cèntriques
com aquelles amb alta concentració de trànsit.
 Al nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu, no es permetrà dins aquest període
estival.
 En tot cas, i malgrat les condicions anteriors, el govern podrà estudiar
autoritzar obres en els períodes de referencia, previ estudi amb l’empresari
afectat i els veïns, per determinar si es pot seguir amb l’obra encara que
sigui amb condicions horàries.

5.10.5.9.


Urbanisme

Proposar millores urbanes tant a les zones de verdes d’ús públic com aquells
canvis en la mobilitat de vianants.

5.10.5.8.


Ocupació de via pública

Actes de reconeixement

Organitzar un acte institucional d’homenatge a les víctimes locals del COVID-19
un cop passat l’estat d’alarma.
Retre un reconeixent als treballadors i voluntaris que han estat a primera línia
durant aquest període, un cop passat l’estat d’alarma.

