
L'alcalde de Martorelles anuncia mesures econòmiques en l'àmbit 
local per fer front a la crisi del coronavirus 

Ajuts de lloguer, subvencions a les persones autònomes i empreses que 

treballen per a l'ajuntament i al comerç local.  

L'alcalde de Martorelles, Marc Candela ha anunciat aquest dimecres diferents 

mesures econòmiques d'ajuts al lloguer, subvencions a les persones 

autònomes i empreses que treballen per a l'ajuntament, i al comerç local. 

Aquests ajuts s'aprovaran i 'implementaran en les properes setmanes, davant 

les conseqüències econòmiques que originarà l'estat d'alarma que ha declarat 

el govern de l'Estat i les mesures de confinament de la població.  

En concret, aquest paquet de mesures va encaminat a reforçar tres àmbits:  

1. Comerç 
o S'eximirà les setmanes que duri l'estat d'alarma de la taxa de 

terrasses i de recollida de residus comercials a aquelles comerciants 
que s'hagin vist afectats.  

o Per aquells comerços que, degut a l'emergència, no puguin fer front al 
pagament  del lloguer del seu establiment, es facilitarà una línia 
d'ajut.  

2. Empreses i autònoms que treballen pel consistori 
o S'indemnitzarà econòmicament les empreses i persones autònomes 

que treballen per l'ajuntament i que han vist suspesa la seva activitat 
per raó de causa major.  

o Pagament de factures. L'ajuntament mantindrà, malgrat l'aturada, el 
pagament de les factures d'autònoms i petits i mitjans comerços per 
tal de dotar-los de liquiditat.  

3. Ajudes a l'habitatge 
o Recordar que l'ajuntament compta amb ajudes a les famílies per 

aquells casos que, arran de l'emergència, quedin impossibilitats per a 
fer-hi front. Per això s'ampliarà la partida per si es necessita.  

o La regidoria de Benestar i família segueix activa atenent al telèfon a 
totes les necessitats dels veïns i veïnes (93.570.57.32 i 670.890.838) 

L'alcalde Marc Candela també fa una crida als propietaris d'habitatge i de locals 

comercials que els tenen en lloguer per tal que col·laborin per tal de superar les 

conseqüències econòmiques de la crisi: "Fem una crida a la solidaritat per a 

prioritzar la cohesió social de Martorelles per davant dels guanys econòmics".  
 


