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L’Ajuntament	flexibilitza	els	 terminis	 i	 tràmits	per	al	 cobrament	de	 tributs	 i	 taxes	municipals	 a	
tota	la	ciutadania	i	en	facilitarà	l’ajornament	o	fraccionaments	amb	plans	individualitzats		

Es	tornarà	 la	taxa	de	terrasses	dels	dies	que	no	s’ha	pogut	fer	ac?vitat	 i	no	es	cobrarà	ni	 la	de	
terrasses	 ni	 el	 preu	 públic	 de	 residus	 comercials	 i	 industrials	 als	 comerços,	 establiments	 de	
restauració,	autònoms	i	empreses	els	dies	que	no	puguin	obrir	per	l’estat	d’alarma	

En	una	segona	fase,	s’estudiaran	canvis	en	les	llicències	perquè	els	restauradors	puguin	ajustar	la	
taxa	a	la	seva	ac?vitat	real	al	2020	

Es	crea	a	l’Ins?tut	Municipal	d’Hisenda,	l’Oficina	tributària	d’atenció	i	assessorament	fiscal	per	a	
la	ciutadania	i	empreses	

Com	 a	 mesura	 de	 suport	 al	 sector	 turís?c,	 s’ajorna	 el	 cobrament	 de	 l’Impost	 d’Estades	 en	
Establiments	Turís?cs	(IEET)	fins	al	setembre	de	2020	

El	Consistori	elaborarà	un	decret	per	a	garan?r	la	liquiditat	a	totes	les	empreses	proveïdores	de	
serveis	a	l’Ajuntament	i	la	con?nuïtat	de	tots	els	contractes	públics		

L’Ajuntament	de	Barcelona	ac2va	un	primer	paquet	urgent	de	mesures	fiscals	per	respondre	a	la	
situació	 generada	 pel	 COVID-19,	 amb	 un	 primer	 impacte	 per	 al	 teixit	 empresarial	 per	 ajornar	 i	
compensar	el	pagament	de	tributs	i	taxes	municipals	per	l’ús	de	l’espai	públic.	

Per	 fer-ho	 possible,	 es	 crearà	 l’Oficina	 tributària	 d’atenció	 i	 assessorament	 per	 la	 crisis	 del	
COVID-19.		

		

L’Oficina	 tributària	 oferirà	 plans	 individualitzats	 per	 flexibilitzar	 els	 terminis	 pel	 pagament	 i	
tràmits	de	tributs	municipals	per	empreses	i	ciutadania	

En	els	tràmits	amb	els	tributs	municipals,	s’allarga	el	termini	per	pagar,	recórrer	o	sol·licitar-ne	la	
devolució	durant	el	temps	que	duri	 l’estat	d’alarma.	Se	suspenen	així	els	terminis	administra2us	i	
de	prescripció	i	caducitat	a	efectes	tributaris	d’acord	amb	el	Reial	Decret	463/2020.	

L’Ajuntament	 ofereix	 la	 possibilitat	 de	 realitzar	 plans	 individualitzats	 d’ajornament	 i/o	
fraccionament	dels	tributs	per	a	cada	ciutadà	o	empresa,	en	funció	de	cada	situació	concreta.	

Es	 podrà	 ajornar	 el	 pagament	 de	 tots	 els	 tributs,	 prèvia	 sol·licitud,	 sense	 interessos	 ni	 recàrrec	
durant	l’any	2020.	Per	garan2r	que	l’ajornament	i/o	fraccionament	sigui	una	possibilitat	real	per	a	
tothom,	es	farà	una	campanya	informa2va	explicant	les	possibilitats	de	flexibilització	de	pagaments	
i	es	crea	l’Oficina	tributària	d’atenció	i	assessorament	per	la	crisi	del	COVID-19.	

		

Exempció	del	preu	públic	de	recollida	de	residus	mentre	duri	l’estat	d’alarma	

No	 es	 cobrarà	 el	 preu	 públic	 per	 la	 recollida	 de	 residus	 comercials	 i	 industrials	 als	 comerços,	
establiments	de	restauració,	autònoms	i	empreses	afectats	per	 impossibilitat	d’obertura	al	públic	
durant	 l’estat	d’alarma	decretat	pel	Govern.	Aquest	preu	públic	es	cobra	de	l’1	d’octubre	a	 l’1	de	
desembre,	 i	 per	 tant	 es	 descomptarà	 la	 quan2a	 de	 l’exempció	 quan	 es	 no2fiqui	 a	 l’octubre	
d’enguany.	

		



Devolució	de	la	taxa	de	terrasses	dels	dies	que	no	s’ha	exercit	l’ac?vitat	i	s’estudiaran	canvis	en	
les	llicències		

Es	retornarà	la	taxa	de	terrasses	per	impossibilitat	d’aprofitament	de	l’espai	públic	pels	dies	que	no	
s’ha	pogut	exercir	 l’ac2vitat	a	 tots	els	establiments	afectats	mentre	duri	estat	alarma.	En	aquells	
casos	on	encara	no	s’hagi	pagat	la	taxa,	es	procedirà	a	la	reducció	per	la	part	proporcional.	

A	 més,	 es	 prorroguen	 les	 dates	 de	 pagament	 fins	 al	 juliol,	 ara	 establertes	 a	 l’abril	 (rebuts	 no	
domiciliats)	i	al	juny	(rebuts	domiciliats)	i	es	facilitaran	ajornaments	i	fraccionament	de	pagaments	
a	tots	els	negocis	que	ho	sol·lici2n,	sense	recàrrec.	

En	una	segona	fase	de	mesures	econòmiques,	s’estudiarà	possibilitar	de	canvis	de	les	llicències	de	
terrasses	per	tal	que	perme2	als	restauradors	ajustar	 la	demanda	d’espai	públic	a	 les	necessitats	
reals,	atesa	la	caiguda	del	consum.	

		

S’ajorna	el	cobrament	de	l’Impost	d’Estades	en	Establiments	Turís?cs	(IEET)	a	setembre	

S’ajorna	 el	 cobrament	 de	 l’Impost	 d’Estades	 en	 Establiments	 Turís2cs	 (IEET)	 fins	 al	 setembre	 de	
2020,	com	a	mesura	de	suport	al	sector	turís2c,	d’acord	amb	la	mesura	anunciada	dins	el	paquet	
de	mesures	econòmiques	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	

		

L’Ajuntament	elaborarà	un	decret	per	a	garan?r	la	con?nuïtat	de	tots	els	contractes	públics		

Seguint	 l’objec2u	 de	 garan2r	 la	 liquiditat	 a	 totes	 les	 empreses	 proveïdores	 de	 serveis	 a	
l’Ajuntament	de	Barcelona	i	amb	la	prioritat	de	mantenir	els	llocs	de	treball,	l’Ajuntament	elaborarà	
un	 decret	 per	 a	 garan2r	 la	 con2nuïtat	 de	 tots	 els	 contractes	 públics	 i	 a	 la	 vegada	 garan2r	 la	
compensació	d’aquells	que	no	es	puguin	prestar	sempre	i	quan	hi	hagi	manteniment	de	l’ocupació	
ni	 regulacions	 no	 acordades.	 En	 aquest	 sen2t	 l’Ajuntament	 dona	 un	missatge	 de	 tranquil·litat	 a	
totes	les	empreses	proveïdores	i	a	la	vegada	fixe	com	a	prioritat	el	manteniment	de	l’ocupació	

		

Plantejarem	a	l’Estat	des?nar	superàvit	municipal	a	la	lluita	contra	els	efectes	del	COVID-19		

L’Ajuntament	de	Barcelona	 instarà	a	 la	modificació	de	 la	Llei	d’Estabilitat	per	 tal	d’introduir	nous	
supòsits	d’aplicació	del	superàvit	pressupostari	del	Consistori	i	poder	des2nar-lo	a	reforçar	la	lluita	
contra	la	pandèmia	i	els	seus	efectes.	

Es	proposarà	una	modificació	 legisla2va	per	a	que	 les	despeses	realitzades	per	 les	en2tats	 locals	
des2nats	a	la	lluita	contra	la	pandèmia	del	COVID-19	no	compu2n	a	efectes	de	la	regla	de	despesa	i	
de	 capacitat	 de	 finançament,	 i	 que	 es	 puguin	 finançar	 amb	 càrrec	 al	 romanent	 de	 tresoreria	
resultant	 de	 la	 liquidació	 del	 pressupost.	 Aquest	 romanent	 deixaria	 de	 tenir	 com	 a	 finalitat	
preferent	 l’amor2tzació	de	deute	an2cipat,	 tal	com	està	previst	actualment	a	 la	Llei	d’Estabilitat,	
sempre	que	 l’en2tat	 local	hagi	 atès	a	 les	amor2tzacions	ordinàries.	Així	no	es	 veuria	minvada	 la	
capacitat	de	l’Ajuntament	per	a	noves	inversions	financerament	sostenibles.	

		

Diàleg	permanent	amb	els	agents	econòmics	i	socials		



Aquest	primer	paquet	de	mesures	sorgeix	del	treball	de	l’àrea	d’Economia,	Treball,	Compe22vitat	i	
Hisenda	 de	 l’Ajuntament	 de	 Barcelona,	 que	 durant	 els	 darrers	 dies	 han	 estat	 en	 contacte	
permanent	amb	els	principals	actors	econòmics	 i	 socials	de	 la	ciutat.	Divendres,	el	primer	2nent	
d’alcaldia,	 Jaume	 Collboni,	 es	 reunia	 telemà2cament	 amb	 sindicals	 i	 patronals,	 entre	 ells	
responsables	d’UGT,	CCOO,	PIMEC	 i	 Foment	del	Treball,	 així	 com	actors	de	 la	 ciutat	 com	Fira	de	
Barcelona,	o	les	empreses	municipals	B:SM	o	Barcelona	Ac2va.	

Collboni	també	s’ha	reunit	avui	amb	representants	del	sector	turís2c	entre	ells	ACAVE,	APARTUR,	el	
Gremi	 d’Hotels,	 el	 Consorci	 de	 Turisme	 de	 Barcelona;	 i	 d’altra	 banda	 amb	 el	 sector	 del	 comerç	
Fundació	Barcelona	Comerç,	Barcelona	Oberta,	 el	Consell	 de	Gremis,	Comer2a,	 Eixos	Barcelona,	
Gremi	de	Restauració,	Asociación	Nacional	Grandes	de	Empresas	de	Distribución	(ANGED)	,	Consell	
d’Empreses	Distribuïdores	d’Alimentació	de	Catalunya	

(CEDAC),	amb	l’objec2u	de	tractar	sobre	l’afectació	al	sector	econòmic	a	la	ciutat	pel	coronavirus.	

		

Ajornat	el	període	sancionador	de	la	Zona	de	Baixes	Emissions	

Pel	 que	 fa	 l’entrada	 en	 vigor	 del	 període	 sancionador	 de	 la	 Zona	 de	 Baixes	 Emissions	 Rondes	
Barcelona,	prevista	per	al	pròxim	1	d’abril,	queda	ajornada	temporalment.	Per	tant,	la	ZBE	con2nua	
en	vigència,	i	a	par2r	de	l’1	d’abril	no	se	sancionarà	com	s’ha	fet	des	de	l’entrada	en	funcionament	
el	passat	1	de	gener,	atenent	el	moment	d’excepcionalitat	i	seguint	totes	les	recomanacions	de	les	
autoritats	sanitàries	amb	l’objec2u	compar2t	de	limitar	la	propagació	del	COVID-19.	

En	coordinació	amb	l’AMB	i	els	cinc	municipis	que	integren	la	ZBE	els	pròxims	dies	se	signaran	els	
respec2us	 decrets	 i	 tràmits	 administra2us	 per	 posposar	 aquesta	 entrada	 en	 funcionament	 del	
règim	 sancionador.	 L’ajornament	 de	 la	 posada	 en	 marxa	 del	 règim	 sancionadors	 s’avaluarà	
posteriorment	en	funció	de	l’evolució	de	la	situació.	

		

No	es	multa	per	aparcar	en	l’àrea	verda	i	blava	i	es	facilita	la	càrrega	i	descàrrega	

L’Ajuntament	de	Barcelona	ja	té	en	marxa	durant	aquests	dies	mesures	per	intentar	pal·liar	en	els	
efectes	econòmics	de	la	situació	excepcional	per	frenar	 l’expansió	del	COVID-19	a	 la	ciutat,	entre	
elles	no	sancionar	per	 l’ús	de	 la	zona	blava	 i	 la	zona	verda	a	 la	ciutat,	mentre	es2gui	en	vigor	 la	
situació	d’estat	d’alarma,	de	manera	que	es	despenalitzen	els	incompliments	horaris.	

També	 en	 l’àmbit	 de	 la	 mobilitat	 es	 facilita	 la	 càrrega	 i	 descàrrega	 professional	 per	 abas2r	
supermercats	 i	 mercats	 en	 horari	 també	 diürn.	 Així,	 des	 de	 dissabte,	 atesa	 la	 situació	
d’excepcionalitat,	es	permeten	condicions	d’aturada	especials	durant	el	dia	per	part	dels	vehicles	
de	 distribució	 de	 productes	 alimentaris	 des2nats	 als	 supermercats	 i	 mercats	 de	 la	 ciutat	 a	 les	
proximitats	dels	 establiments	on	hagin	de	 subministrar	productes,	 en	unes	 condicions	 similars	 a	
la	descàrrega	nocturna	habitual.	





D’acord	 amb	 el	 Decret	 d’alcaldia	 número	 2565	 de	 16	 de	març,	 s’han	 aprovat	 tot	 un	 conjunt	 de	
mesures	fiscals	per	flexibilitzar	el	calendari	de	pagaments	i	que	són	les	següents:	

1) Modificar	el	calendari	fiscal	establert	en	 l’ar2cle	11	de	 l’Ordenança	Fiscal	1.1	General	
de	 ges2ó,	 recaptació	 i	 inspecció	 de	 tributs	 i	 altres	 ingressos	 de	 dret	 públic	 locals	 en	
sen2t	següent:	

A) Període	pagament	del	padró	de	l’Impost	sobre	Béns	Immobles	2020:		
• o	Perllongar	la	data	de	finalització	del	període	fins	el	dia	1	de	juny	de	

2020	
• o	Modificar	les	dates	de	domiciliació	del	segon	termini	i	successius,	de	

la	forma	següent:	
• 2n	termini	–	01/06/2020	
• 3r	termini	–	01/07/2020	
• 4t	termini	–	01/10/2020	
• 5è	termini	–	02/11/2020	
• 6è	termini	–	01/12/2020	

B) Perllongar	 el	 període	 de	 pagament	 dels	 padrons	 de	 la	 taxa	 sobre	 els	 horts	
municipals,	i	el	primer	termini	de	la	taxa	sobre	els	serveis	prestats	als	mercats	
municipals,	 fins	 el	 dia	 1	 de	 juny	 de	 2020.	 Fixar	 la	 data	 de	 càrrec	 per	
domiciliació	el	dia	1	de	juny	de	2020.	

C) Establir,	per	als	nous	padrons	que	s’han	de	generar	a	par2r	d’aquest	moment,	
els	següents	períodes	de	pagament: 

Impost	sobre	Vehicles	de	Tracció	Mecànica		
De	l’1	de	juny	al	31	de	juliol  

Impost	sobre	Ac?vitats	Econòmiques		
De	l’1	de	juny	al	31	de	juliol  

Taxa	sobre	la	ges?ó	de	residus	municipals		
Del	15	de	setembre	al	16	de	novembre 

Taxa	per	Guals		
De	l’1	d’octubre	al	30	de	novembre 

Taxa	Mercats	Municipals	
1r.	trimestre	Del	2	de	març	a	l’1	de	juny	
2n.	trimestre	De	l’1	de	juny	al	31	de	juliol	
3r.	trimestre	De	l’1	de	setembre	al	2	de	novembre	
4t.	trimestre	De	l’1	de	desembre	a	l’1	de	febrer 



Taxa	Mercadal	
1r.	semestre	De	l’1	de	juny	al	31	de	juliol	
2n.	semestre	De	l’1	d’octubre	al	30	de	novembre	

Taxa	de	manteniment	i	conservació	del	Cemen?ri		
De	l’1	de	juny	al	31	de	juliol	

Taxa	Servei	Tinença	Animals	de	Companyia		
De	l’1	d’octubre	al	30	de	novembre	

Taxa	sobre	taules	i	cadires	de	terrasses		
Del	15	de	setembre	al	16	de	novembre	

Fixar	com	a	dates	de	domiciliació	d’aquestes	tributs	les	següents:	

Impost	sobre	Vehicles	de	Tracció	Mecànica	
1r.	termini	1	de	juliol	
2n.	termini	2	de	desembre	

Impost	sobre	Ac?vitats	Econòmiques	
1r.	termini	1	de	juliol	
2n.	termini	1	d’octubre	
3r.	termini	2	de	novembre	
4t.	termini	28	de	desembre	

Taxa	sobre	la	ges?ó	de	residus	municipals	
1r.	termini	2	de	novembre	
2n.	termini	28	de	desembre	

Taxa	per	Guals	
1r.	termini	2	de	novembre	
2n.	termini	28	de	desembre	

Taxa	Mercats	Municipals	
1r.	trimestre	1	de	juny	
2n.	trimestre	1	de	juliol	
3r.	trimestre	1	d’octubre	
4t.	trimestre	28	de	desembre	

Taxa	Mercadal	
1r.	semestre	1	de	juliol	
2n.	semestre	2	de	novembre	

Taxa	de	manteniment	i	conservació	del	Cemen?ri	
1	de	juliol	



Taxa	Serv.	Animals	de	Companyia		
2	de	novembre	

Taxa	sobre	taules	i	cadires	de	terrasses	
1r.	termini	1	d’octubre	
2n.	termini	2	de	desembre	

Establir	 les	següents	dates	de	domiciliació	per	als	càrrecs	en	un	sol	termini,	en	relació	amb	els	
padrons	anteriors:	

Impost	sobre	Vehicles	de	Tracció	Mecànica		
1	de	juliol	

Impost	sobre	Ac?vitats	Econòmiques		
1	de	juliol	

Taxa	sobre	la	ges?ó	de	residus	municipals		
2	de	novembre	

Taxa	per	guals		
2	de	novembre	

Prorrogar	 els	 ajornaments	 i	 fraccionaments	 de	 pagament	 en	 curs,	 deixant	 en	 suspens	 els	
terminis	 que	 correspondrien	 a	 abril	 i	 maig,	 i	 reprenent	 els	 pagament	 a	 par?r	 del	 5	 de	 juny,	
allargant	els	terminis	de	pagament	aquests	dos	mesos	que	han	estat	en	suspens.	

Prorrogar	el	període	pagament	voluntari	de	tots	els	tributs	i	altres	ingressos	que	?nguin	data	de	
venciment	 entre	 el	 dia	 16	 de	 març	 i	 31	 de	 maig,	 i	 fixar-los	 en	 tots	 els	 casos	 com	 a	 data	 de	
finalització	l’1	de	juny.	

Suspendre	els	terminis	de	tramitació	administra?va	de	tots	els	pagaments	i	ingressos	municipals,	
la	 qual	 cosa	 inclou	 la	 tramitació	 dels	 expedients	 de	multes	 de	 trànsit,	 terminis	 de	 pagament	
d’autoliquidacions	de	plusvàlua	i	altres	impostos	i	taxes,	entre	d’altres.	

En	cas	que	l’estat	d’alarma	s’allargui	més	enllà	d’aquestes	dates,	el	calendari	aprovat	será	revisat.	





Els	establiments	afectats	pel	tancament	obligatori	no	hauran	de	pagar	la	part	proporcional	de	les	
següents	taxes	mentre	duri	l’estat	d’alarma:	

• Taxa	de	residus	
• Taxa	de	mercats	
• Taxa	d’encants	(“mercadillos”)	
• Taxa	d’ocupació	de	via	pública	per	a	terrasses	de	bars.  

*	En	el	cas	dels	rebuts	ja	liquidats,	es	procedirà	a	la	devolució	d’ingressos	proporcional	al	període	d’estat	d’alarma.	
*	L’aplicació	de	l’exempció	durant	el	període	d’alarma	és	automà@ca.	

* En	el	cas	dels	rebuts	ja	liquidats,	es	procedirà	a	la	devolució	d’ingressos	proporcional	al	període	d’estat	d’alarma.	

Mesures	de	flexibilitat	fiscal	
S’han	suspès	tots	els	embargaments	per	deutes	amb	l’Ajuntament.	
No	s’està	generant	cap	recàrrec	per	impagament.		
Els	interessos	de	demora	pels	deutes	estan	interromputs.	
Ampliació	terminis	pagament:	
S’ha	ampliat	fins	al	5	de	maig	el	període	de	pagament	de	guals	i	vehicles.	
S’ha	ampliat	fins	al	31	de	juliol	el	període	de	pagament	de	l’IBI	i	la	taxa	de	residus	
S’ha	ampliat	el	termini	per	la	domiciliació	de	rebuts.	

* L’Ajuntament	 recorda	 que	 es	 disposa	 d’un	 Pla	 de	 pagament	 personalitzat	 per	 pagar	 durant	 tot	 l’any	 els	 tributs	

periòdics.	

LLOGUERS CENTRES D’EMPRESES MUNICIPALS 

Es	posa	en	marxa	l’exempció	del	pagament	del	lloguer	per	a	les	empreses	allotjades	als	centres	
municipals	d’empreses	 (Centre	d’Empreses	 Industrial	 i	Centre	de	Promoció	Empresarial)	des	del	
14/03/20,	data	d’inici	de	l’estat	d’alarma,	i	mentre	aquest	es?gui	vigent.	

*	L’aplicació	de	l’exempció	durant	el	període	d’alarma	és	automà@ca.	

* En	el	cas	dels	rebuts	ja	 liquidats,	es	procedirà	a	la	devolució	d’ingressos	proporcional	al	període	d’estat	d’alarma	o	

compensació	en	propers	rebuts.	





L'Ajuntament	de	Rubí	ha	ajornat	el	pagament	dels	tributs	i	taxes	municipals	com	a	mesura	d’ajut	a	
les	 famílies	 i	 l’economia	 local	 davant	 l’estat	 d’alarma	 per	 la	 Covid-19.	 Amb	 la	 flexibilització	 del	
pagament,	 el	 Consistori	 pretén	 pal·liar	 el	 perjudici	 que	 aquesta	 situació	 suposa	 als	 rubinencs	 i	
rubinenques,	 així	 com	 alleugerir	 la	 pressió	 tributària	 i	 facilitar	 les	 obligacions	 financeres	 de	 la	
ciutadania.	

Ampliació	de	terminis	

• Es	 prorroga	 fins	 al	 3	 de	 juliol	 de	 2020	 el	 termini	 de	 pagament	 dels	 padrons	 de	 l’Impost	
sobre	vehicles	de	tracció	mecànica.	

• Es	modifiquen	les	dates	de	domiciliació	de	 les	fraccions	de	 l’Impost	sobre	béns	 immobles	
(BI),	la	taxa	per	la	recollida	d’escombraries	i	la	taxa	de	guals.	

• Pel	 que	 fa	 a	 les	 liquidacions	 que	 es	 troben	 en	 període	 de	 cobrament	 el	 dia	 18	 de	març,	
s’amplia	el	termini	de	pagament	fins	al	30	d’abril	de	2020,	excepte	que	el	termini	general	
atorgat	per	la	norma	sigui	major.	

• Els	terminis	de	pagament	de	liquidacions	que	s’hagin	iniciat	amb	posterioritat	al	18	de	març	
s’han	 ampliat	 fins	 al	 20	 de	maig	 de	 2020,	 excepte	 que	 el	 termini	 general	 atorgat	 per	 la	
norma	sigui	major.	

• Es	prorroga	un	mes	els	padrons	de	taxes	i	preus	públics	de	meritament	mensual.	
• Els	ajornaments	o	 fraccionaments	concedits	abans	del	18	de	març	de	2020,	amb	data	de	

venciment	entre	el	18	de	març	i	el	30	d’abril	de	2020,	compliran	el	termini	el	30	d’abril	de	
2020.	Els	concedits	després	del	18	de	març	de	2020	venceran	el	20	de	maig	de	2020.	

L’Ajuntament	 també	ha	anunciat	 la	 seva	 intenció	d’incrementar	fins	als	250.000	euros	el	 fons	de	
con2ngència	 municipal.	 La	 par2da	 pressupostària,	 dotada	 actualment	 amb	 100.000	 euros,	
s'ampliarà	tan	aviat	com	sigui	possible	per	tal	de	donar	resposta	als	perjudicis	ocasionats	a	la	ciutat	
com	a	conseqüència	del	coronavirus	(Covid-19).	

Aquests	dies,	el	Consistori	està	aplicant	altres	mesures	per	intentar	pal·liar	els	efectes	econòmics	
de	la	situació	excepcional	per	frenar	l’expansió	del	Covid-19	a	la	ciutat,	entre	elles	no	sancionar	per	
l'ús	de	la	zona	blava	i	la	zona	taronja	a	la	ciutat,	mentre	es2gui	en	vigor	la	situació	d’estat	d’alarma,	
de	manera	que	es	despenalitzen	els	incompliments	horaris. 
 
També	en	l’àmbit	de	la	mobilitat,	es	facilita	la	càrrega	i	descàrrega	professional	a	l’illa	de	vianants	
per	abas2r	supermercats	i	bo2gues	a	qualsevol	hora	del	dia.	

https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/lajuntament-ampliara-el-fons-de-contingencia-per-paliar-els-efectes-de-la-crisi-del-coronavirus
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/lajuntament-ampliara-el-fons-de-contingencia-per-paliar-els-efectes-de-la-crisi-del-coronavirus




Tributs,	taxes	i	preus	públics	que	s’ajornen  

• 	Impost	de	Vehicles	de	transmissió	mecànica	IVTM	(s’amplia	fins	al	2	de	juny)	
• 1a	fracció	de	la	Taxes	mercat	municipal	(s’amplia	fins	al	2	de	juny)	
• Cobraments	de	les	Escoles	bressol:	s’ajorna	els	pagaments	fins	al	20	de	maig	
• Recollida	residus	comercials	(s’amplia	fins	al	20	de	maig)	
• Preu	públic	casal	jovent	centre	obert	(s’amplia	fins	al	20	de	maig)	
• Servei	atenció	domiciliària:	s’ajornen	els	pagaments	fins	al	2	de	juny	
• Tallers	Triangle	i	Escola	de	Música:	s’ajornen	els	pagaments	fins	al	20	de	maig	
• Servei	acollida	pisos	socials:	els	pagaments	de	desembre	i	de	gener	s’endarrereixen	fins	

al	20	de	maig.	El	pagament	de	febrer	fins	al	2	de	juny 

(Aquest	ajornament	afecta	aquells	rebuts	que	no	s’hagin	girat	fins	a	la	data	d’entrada	en	vigor	de	
l’Estat	d’Alarma	el	14	de	març).  

La	resta	de	tributs	municipals	de	moment	no	s’ajornen	perquè	no	tenen	una	data	propera	de	
pagament.	Es	tracta,	per	exemple,	de	l’IBI	(amb	un	període	de	pagament	que	acaba	al	juliol)	o	
l’Impost	d’Ac2vitats	Econòmiques	(amb	un	període	de	pagament	que	acaba	al	novembre). 

Finalment,	Soler	també	ha	avançat	que	l’Ajuntament	està	estudiant	l’afectació	de	totes	les	mesures	
econòmiques	i	de	suport	que	es	poden	implementar	per	tal	d’elaborar	una	proposta	d’ajuts	i	
subvencions	municipals	segons	la	situació	de	cada	taxa,	preu	o	impost	i	el	col·lec2u	afectat.	





ANUNCI	DE	MODIFICACIÓ	DE	CALENDARI	FISCAL	

Respecte	a	la	publicació	efectuada	en	el	Butlleu	Oficial	de	la	Província	de	Barcelona	de	data	10	de	
desembre	 de	 2019,	 rela2va	 al	 Calendari	 fiscal	 de	 2020	 de	 l'Ajuntament	 de	Matadepera,	 que	 té	
delegades	 funcions	 de	 recaptació	 tributària	 en	 la	 Diputació	 de	 Barcelona,	 en	 data	 23	 de	 març	
l'Ajuntament	ha	aprovat	la	següent	modificació:	

Concepte	Data	Inici	Data	Final	Data	Domiciliació	

IMPOST	SOBRE	BÉNS	IMMOBLES	URBANS	-	1A	FRACCIÓ	05/06/2020	05/08/2020	03/08/2020	
IMPOST	SOBRE	BÉNS	IMMOBLES	URBANS	-	2A	FRACCIÓ	10/08/2020	13/10/2020	01/10/2020	
IMPOST	SOBRE	BÉNS	IMMOBLES	URBANS	-	3A	FRACCIÓ	13/10/2020	15/12/2020	01/12/2020	

IMPOST	SOBRE	BÉNS	IMMOBLES	RÚSTICS	04/09/2020	05/11/2020	02/11/2020	

IMPOST	SOBRE	VEHICLES	DE	TRACCIÓ	MECÀNICA	02/03/2020	15/07/2020	01/07/2020	

IMPOST	SOBRE	ACTIVITATS	ECONÒMIQUES	18/09/2020	18/12/2020	01/12/2020	

TAXA	PER	GESTIÓ	DE	RESIDUS	DOMÈSTICS	04/06/2020	06/08/2020	03/08/2020	

TAXA	PER	GESTIÓ	DE	RESIDUS	COMERCIALS	04/09/2020	06/11/2020	02/11/2020	

TAXA	PER	SERVEI	DE	CLAVEGUERAM	06/07/2020	07/09/2020	01/09/2020	

TAXA	PER	ENTRADA	DE	VEHICLES-GUALS	04/06/2020	06/08/2020	03/08/2020	
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