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MESURES FISCALS I ECONÒMIQUES DAVANT LA COVID-19 
Situació a 11-05-2020 

 

 

A. MESURES FISCALS 

 

a) Ajornament del pagament de tributs i taxes locals: 
- El període de cobrament en voluntària dels rebuts no domiciliats que era del 2 de març 

al 20 de maig s’amplia fins al 20 de juliol, en l’Impost sobre béns Immobles de naturalesa 

urbana, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per a la recollida 

d’escombraries, taxa de residus de locals tancats, preu públic per a la recollida i gestió 

de residus comercials.  

- El càrrec dels domiciliats del Preu Públic per la recollida i gestió de residus comercials 

del 1 d’abril al 6 de juliol. 

- Es canvia el període de cobrament dels la taxa d’ocupació de la via pública per taules i 
cadires, carpes, veles i para-sols i la taxa dels horts de Rufea que era del maig a juliol i 
es posaran al cobrament de setembre a novembre.  

 
b) Suspendre el pagament de les quotes de les següents prestacions de serveis: 

- Taxes per serveis educatius: 
o Escola Municipal de Música 
o Conservatori Municipal de Música 
o Escoles Bressol Municipals 
o Itineraris musicals 

- Taxes de mercats: 
o Locals, parades, bars i terrasses ubicats en mercats municipals que hagin tingut 

que cessar la seva activitat. 
o Parades en mercats ambulants periòdics que han cessat la seva activitat, com 

Camps d’Esports i Barris Nord. 
- Microcrèdits per persones emprenedores. 
- Taxa per serveis esportius. Us de la pista d’atletisme.  
 

c) Flexibilitzar el pagament de tributs i taxes locals.: 
- Permetre que aquell contribuent que no pugui fer front als pagaments, tant domiciliat 

com no domiciliat, dels seus tributs de cobrament periòdic i en voluntària, fer prèvia 
sol·licitud un fraccionament sense interessos que es podria fer efectiu en aquestes 
condicions fins al mes de desembre. 

- Permetre que es pugui demanar més d’un fraccionament de pagament de deutes en 

executiva. 

- Aquestes mesures tindran efectes a tots els deutes pendents, amb retroactivitat a la 

data de modificació de l’ordenança. 

 
d) L’Ajuntament no iniciarà cap nou procediment de notificació de liquidacions tributàries, ni 

d’inspecció tributària, ni embargaments de comptes corrents, sous i salaris i devolucions 
tributàries mentre duri l’estat d’alarma, als efectes de no trastornar el confinament i la 
seguretat jurídica dels contribuents.  
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B. MESURES DE SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

e) L’Ajuntament implanta tramitació electrònica en els procediments de gestió de les 

despeses, als efectes que les factures d’empreses i professionals proveïdors es tramitin més 

ràpid i es pugui fer el seu pagament, per garantir la liquiditat del sector empresarial. 

 

f) L’Ajuntament efectua bestretes de les factures mensuals de prestació de servei de tracte 

successiu a les empreses que se’ls hagi suspès el contracte de prestació de serveis per 

aplicació del Decret Legislatiu 7/2020 de la Generalitat de Catalunya. 

 

g) L’Empresa Municipal d’Urbanisme eximeix del pagament, mentre duri la declaració de 

l’estat d’alarma, de la renda mensual derivada del contracte d’arrendament als locals i 

tallers que han vist aturada la seva activitat comercial. 

 

h) L’Empresa Municipal d’Urbanisme eximeix del pagament, mentre duri la declaració de 

l’estat d’alarma, de la renda mensual derivada del contracte d’arrendament o cessió d’ús als 

habitatges habituals a totes aquelles persones que pateixen extraordinàries dificultats per 

atendre el seu pagament a conseqüència de la crisi de la COVID-19. 

 

i) L’Ajuntament ha modificat el pressupost del 2020 per tal de fer una convocatòria d’ajudes 

per import de 150.000 € a empreses i autònoms que han vist aturada la seva activitat per la 

declaració de l’estat d’alarma. 

 

j) L’Ajuntament ha modificat el pressupost per incrementar la partida d’aliments i ajuts a 

famílies davant l’augment de peticions degut a la disminució d’ingressos derivada de 

l’aturada de l’activitat econòmica.  

 

k) L’Ajuntament analitzarà les peticions dels bars i restaurants per tal d’ampliar les terrasses el 

màxim possible mentre estiguin vigents les limitacions de la seva capacitat per la COVID-19. 

 

 

 

 
 

 


