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AVÍS IMPORTANT 

ACTUALITZACIÓ SOBRE L’AFECTACIÓ AL MUNICIPI DE L’ESTAT D’ALERTA. 
 

1.- MASCARETES. Aquesta setmana l’Ajuntament ha comprat mascaretes pels infants i joves del 
poble. La previsió és que ens arribin entre dilluns i dimarts vinent. Tant aviat com les tinguem les 
repartirem a les famílies. 

 

2.- BENESTAR SOCIAL. Des de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal estan fent un 
seguiment telefònic de la població de més de 70 anys de la comarca. En els propers dies us 
telefonaran per fer aquest seguiment. Aviseu als vostres familiars que rebran aquesta trucada. 

 

3.- L’AJUNTAMENT SEGUEIX TANCAT. Però el personal d’administració i secretaria segueix 
treballant des de casa. Podeu sol·licitar qualsevol tràmit a través de la seu electrònica 
(www.santllorençdelamuga.cat) o del correu electrònic (ajuntament@santllorencdelamuga.cat).  

El telèfon de l’Ajuntament 972.56.91.40 és operatiu en horari de 10 a 14h els dilluns, dijous i 
divendres. Fora d’aquest horari podeu contactar-nos al telèfon mòbil de l’Ajuntament: 
675.14.34.08 

 

4.- DEIXALLERIA. Aquesta setmana hem reobert la deixalleria. Us recordem que l’horari és tots els 
divendres de 10 a 14 h. i l’últim dissabte de mes de 9 a 11h. Excepcionalment avui dissabte estarà 
oberta de 9 a 14h. El personal de la brigada us guiarà on deixar els residus però no els manipularà. 
Per ara no es farà servei de recollida a domicili d’estris vells. 

 

5.- SERVEI DE VENDA DE PEIX AMBULANT. Els divendres al migdia el peixater Miquel Martínez 
(La Cova del Peix de Llers) passarà a vendre peix a la plaça. Us recomana que l’encarregueu el dia 
abans al telèfon: 696 01 25 47. 

 

6.- MESURES ECONÒMIQUES QUE AFECTEN A L’ÀMBIT MUNICIPAL. 

- Calendari fiscal. XALOC, a qui l’Ajuntament té delegada la gestió i recaptació dels tributs 
municipals, ha resolt modificar el calendari fiscal per aquest any 2020. Podeu consultar-lo a la web de 
l’Ajuntament, però les principals modificacions són: 

 - Ampliar el final del període de pagament del tributs que ja es troben en tramitació. Això vol 
dir disposar de 3 mesos per pagar l’IBI urbana, l’IBI rústica, i la taxa d’escombraries i clavegueram 
dels contribuents que no el tenen inclòs amb els rebuts d’aigua. 

- Modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament, 
amb el conseqüent endarreriment de les dates de càrrec del 1er o únic venciment dels rebuts 
domiciliats. Això vol dir que l’IVTM domiciliats es carregaran al banc el dia 1 de juny, i no el dia 15 
d’abril com corresponia inicialment. 

Igualment us informem que les ordenances municipals preveuen el pagament fraccionat dels 
impostos i tributs d’import igual o superior a 90 €. Podeu sol·licitar a l’Ajuntament o 
directament a XALOC aquest fraccionament fins a un mes abans de l’inici del període de 
pagament. Si us interessa per l’IBI urbana, podeu sol·licitar-ho fins el dia 14 de maig. 
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- Pagament dels rebuts d’aigua.  

Rebuts 4t trim.2019. Carregat al banc el dia 01/03/2020. El termini per pagar finalitza el 14/06/2020. 

Rebuts 1r trim.2020. Es carregarà al banc el dia 01/06/2020. El termini per pagar finalitza el 
30/06/2020 

Rebuts 2n trim.2020. Es carregarà al banc el dia 01/09/2020. El termini per pagar finalitza el 
30/09/2020 (inclou reducció del 50% del cànon de l’aigua dels mesos d’abril i maig que ha resolt 
l’ACA) 

Per els establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada, en les 
liquidacions corresponents al cànon de l’aigua en relació amb els consums dels mesos d’abril a 
desembre de 2020, no s’aplicarà els mínims de facturació ordinàriament previstos al text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya (art. 67.2.b i c), sinó que s’aplicaran els mínims generals 
de 6m3/mes per usuari industrial i assimilable (art. 67.2.a). 

 

7.- DESCONFINAMENT 

En les pròximes setmanes s’aniran establint les condicions pel desconfinament progressiu. 

A partir de demà dia 26 d’abril es permetrà la sortida dels més petits de casa. Aquestes són les 
condicions: 

Qui pot sortir? els menors de 14 anys acompanyats d’un adult responsable de la mateixa unitat 
familiar. Un adult amb màxim 3 menors. 

Què està permès? Es pot fer un passeig de màxim una hora diària a una distància màxima d’1 
km. del domicili entre les 9 del matí i les 9 del vespre. 

Què no està permès? Quedar amb els amics per jugar, anar a parcs infantils o zones esportives. 
No podran sortir aquells menors o adults que presentin símptomes o estiguin diagnosticats de 
COVID-19.  

Cal tenir en compte que s’haurà de respectar la distància de seguretat entre les persones que us 
trobeu i haureu de complir amb les mesures de prevenció i higiene per prevenir contagis. 

 

Us recordem que a Sant Llorenç de la Muga no tenim cap cas de COVID19. Eviteu desplaçaments 
i riscos innecessaris. No feu servir les cases de segona residència. Mantingueu la distància de 
seguretat i preneu les mesures de prevenció per evitar la propagació del virus. No utilitzeu les 
segones residències. 

 

L’Alcaldessa i tots el regidors i regidores que formen el nostre Ajuntament seguim treballant 
coordinats per mantenir els serveis bàsics mínims i estem en contacte permanent amb Protecció 
Civil i Generalitat de Catalunya. Només farem missatges d’informació d’acord amb les indicacions 
oficials que rebem. 

El telèfon mòbil de l’Ajuntament (675 143 408)  i el de l’Alcaldessa (627 011 342) estaran en tot 
moment a la vostra disposició. 

 

Sant Llorenç de la Muga, 25 d’abril del 2020 

 


