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Mesures locals per minimitzar l’impacte econòmic provocat pel 
COVID-19. 
 
L’Ajuntament de Carme ha ampliat les mesures econòmiques i fiscals per 
ajudar a pal·liar la situació generada pel COVID-19, tal i com queda recollit en 
el BOPB de 22 d’abril de 2020. 
 
Aquest nou paquet de mesures contempla les següents accions: 
 
- Reajustament del calendari fiscal 2020. De la mateixa manera que ja va 

succeir amb les pròrrogues de la recaptació tributària del subministrament 
d’aigua del darrer trimestre del 2019 i amb l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica (IVTM), l’ORGT, com administració gestora de la recaptació fiscal, 
ajornarà les dates dels tributs que s’especifiquen a continuació: 

 

Padró de la taxa de subministrament d’aigua del 1er trimestre del 2020. 
S’acorda la seva pròrroga fins el 3 d’agost de 2020 i les domiciliacions es 
carregaran, també, el 3 d’agost. 
 
Padró de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). S’acorda la pròrroga i el 
càrrec de domiciliació de la 1a fracció fins el 3 d’agost de 2020. La 2a 
fracció està prevista per al 2 de novembre, d’acord amb el calendari inicial. 

 
 
- Continuen les mesures adoptades fa unes setmanes i que seran vigents fins 

que no es comuniqui el contrari. En aquest sentit, també es treballa per 
continuar garantint l’assistència bàsica a les persones i col·lectius 
vulnerables, així com la gestió de les beques menjador. 

 
 

En aquest sentit, existeix la possibilitat que el Govern o d’altres administracions 
decretin altres mesures que tinguin incidència, d’alguna manera, en les que es 
proposin des de l’ajuntament i que puguin afectar a més àmbits. 
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Ampliació de l’atenció a la ciutadania des de l’ajuntament. 
 
A partir d’aquest dilluns 27 d’abril, s’amplia l’atenció en aquests termes: 
 
- Atenció telefònica (serveis generals):  

de dilluns a divendres de les 9h a les 14h_ 93 808 00 51 
 
- Serveis i tràmits (instàncies i sol·licituds vàries): 

www.carme.cat / carme@diba.cat 
 

El personal administratiu continua desenvolupant la seva tasca professional i 
gestionant els afers diaris, a través del teletreball. 
 
La resta de personal s’està reincorporant, progressivament, al seu lloc de 
treball habitual, prenent les mesures d’autoprotecció pertinents. 
 
- Urgències:  

649 91 79 49 
 

- Informacions i comunicacions: 

www.carme.cat / eBando (canal de Carme) 

instagram (#ajcarmeanoia) / twitter (@ajcarme) 

 

 
Desinfecció de les zones de més trànsit de persones del poble. 
 
A partir d’avui dissabte 25 d’abril es prioritzaran aquells carrers, places i espais 
amb més volum de trànsit de persones. 

 
 
Permís per sortir al carrer als menors de 14 anys. 
 
Demà diumenge 26 d’abril entra en vigor el permís de sortida a la via pública 
per als menor de 14 anys (a eBando, instagram i twitter podeu accedir a més 
informació al respecte). 
 
És important respectar les mesures que ha especificat el Govern. 
 
En el cas de Carme tenim un entorn meravellós per poder fer una passejada 
curta pels camins de la vora, a més dels carrers i places del poble. En aquest 
sentit, us informem que aquesta propera setmana s’iniciarà el desbrossament 
d’algunes zones del poble que es va haver d’ajornar per la situació actual. 
Recordeu que NO estarà permès fer servir els espais de joc infantil del 
Pati de Missa i del c./ Freginal (davant l’Escorxador), així com la pista 
poliesportiva. 
També fem una crida als adolescents a partir de 14 anys a actuar amb seny i 
remetre’s a les activitats que els hi són permeses: sortir a comprar aliments i 
altres productes essencials. 
 

http://www.carme.cat/


Agrair, novament, al grup de voluntàries de Carme la confecció de mascaretes 
infantils com a element d’autoprotecció, de cara a l’inici de les sortides a la via 
pública d’aquest col·lectiu.  

 
 
Novetats en el Servei de recollida de residus “Porta a Porta”. 
 
L’ajuntament, d’acord amb Anoia Verda, va iniciar el passat dijous 9 d’abril un 
sistema de dispensació de bosses compostables, amb la finalitat de facilitar 
aquest servei als usuaris.  
 
L’horari d’atenció és els dijous de les 10h a les 14h, a l’ajuntament. 
 
Anoia Verda ha emès un comunicat, que també ha enviat a tots els usuaris del 
“Porta a Porta”, informant del restabliment de la deixalleria mòbil, segons el 
calendari establert, a partir del dilluns 20 d’abril. A Carme la trobarem, en el seu 
lloc habitual, els propers 15 i 16 de maig. 
Serà important continuar amb les mesures d’autoprotecció i, sobretot, no deixar 
cap residu fora de l’habitacle. 
 
D’altra banda, el servei de recollida de voluminosos també torna a           
estar operatiu des de la mateixa data (20/4), prèvia concertació telefònica      
(689 714 713; de dilluns a divendres de 9-14h i de 16-19h). 

 
 
RECOMANCIONS PER GESTIONAR LES COMPRES (Actualització). 
 

• Només hem de sortir a comprar si és estrictament necessari. 

• Fem ús del gel desinfectant quan entrem i sortim d’un establiment. 

• Si ja tenim una edat i necessitem productes essencials (alimentació, 
medicaments...), mireu si algun familiar o conegut ens els pot anar a buscar. 

Valorem, també, la possibilitat de fer les comandes per telèfon: 

- Tandy_ 93 808 00 54 / 649 91 79 49 (mòbil ajuntament) 

- Farmàcia Viñals_ 93 808 01 65 / 690 31 34 90 

- Forn La Lionesa_ 93 808 00 75 (mòbil ajuntament)  

 

L’equip de voluntaris les gestionarà i ens les portarà a casa.  

 

Comandes a domicili de productes específics: 

- Làctics “La Tossa”; Igualada_ 676 22 46 31 

- Peixateria l’Escopinya (peix fresc); Capellades_ 93 802 53 77 
 

 

SIGUEM RESPONSABLES! 

QUEDEM-NOS A CASA! 


