
GIRONA 

L’Ajuntament de Girona ha aprovat avui noves mesures per reduir el risc de 

contagi del COVID-19, i també per contrarestar els efectes socials i econòmics 

que està tenint la propagació del virus a la ciutat. L’alcaldessa de Girona, Marta 

Madrenas, ha donat l’ordre d’estudiar de quina manera es pot ajudar des del 

municipi a treballadors i treballadores, autònoms i empreses davant l’aturada 

de l’activitat que s’està produint aquests dies, i que s’allargarà com a mínim fins 

a finals de març. Totes les mesures acordades avui compten també amb el 

suport dels grups municipals presents al consistori, amb qui l'alcaldessa s’ha 

reunit telemàticament aquesta tarda.  

Tot i que des de l’Ajuntament s’està a l’espera de les mesures que prenguin en 

aquest sentit les administracions superiors, ja en primer terme ha acordat 

allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals, que 

comença aquest mes d’abril. Es mantindrà l’inici de la campanya, però es 

retardarà la finalització del termini fins al 5 de setembre, en comptes del 5 de 

juny previst. També s’allargarà el calendari de pagament en el cas d’aquelles 

persones que el tinguin fraccionat en tres mensualitats, de manera que en 

comptes de fer-se efectiu als mesos d’abril, juliol i octubre, es farà en els mesos 

de juliol, setembre i octubre. 

Seguint en l’àmbit econòmic, l’alcaldessa ha aprovat avançar el termini de 

pagament a proveïdors, que actualment se situa en 30 dies de mitjana, per així 

ajudar a la liquiditat de les empreses. També ha anunciat que s’exonerarà o 

s’abonarà a les persones usuàries i empreses tot un seguit de taxes i serveis 

mentre duri aquest període d’excepcionalitat. Es tracta de les zones blaves i 

verdes; les escoles bressol; l’ocupació de la via pública, que afecta sobretot les 

terrasses de bars i restaurants; les parades de mercats que no han pogut fer la 

seva activitat, com mercats ambulants o parades de productes que no són 

d’alimentació, i algunes quotes d’activitats municipals. Marta Madrenas ha 

remarcat que aquests procediments d’exoneració i abonament no seran 

immediats, sinó que es començaran a tramitar quan acabi el període 

d’excepcionalitat en el qual s’aplicaran i quan hi hagi tots els recursos humans 

per fer-ho. 


