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MESURES ECONÒMIQUES 

Activitat comercial 

1. Creació d’una comissió d’emergència local / taula de coordinació local amb els 

representants del teixit comercial, empresarial i industrial del municipi o vila. 

2. Reforç dels punts de venda d’alimentació de petits productors i pagesia local. 

3. Paralització de la tramitació de cobrament de les taxes tramitades en concepte 

d’ocupació de la via pública per terrasses de bars i restaurants, paradistes de 

mercats, etc. i retorn de les taxes en cas que ja s’hagin cobrat.  

4. Ajornament del retorn de microcrèdits concedits pels ajuntaments per afavorir la 

creació d’empreses.  

5. Elaboració i impuls un pla de reactivació econòmica pel teixit productiu per a 

després de l’estat d’alarma. 

6. Simplificació del tràmit per oferir el servei de productes a domicili.  

7. Línies d’ajuts als comerços i establiments que no puguin fer front al pagament 

del lloguer del seu local.  

8. Ajornament del cobrament dels lloguers de locals comercials i dels lloguers 

socials d’habitatges gestionats per l’ajuntament.  

9. Actuació de mediadors amb companyies subministradores, i entre propietaris i 

comerciants de lloguer. 

  

Taxes i impostos 

1. Ajornament, fraccionament o moratòria de pagament de tributs, taxes i preus 

públics municipals a partir de març (inclou escombraries, la zona blava i verda, 

l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la 

taxa de guals i aparcaments exclusius, la taxa de subministrament d’aigua, o la 

taxa de servei del clavegueram) durant tres mesos o fins la finalització de 

l’estat d’alarma. 

2. Congelació de noves ordres d’embargament. 

3. Impuls d’un pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs 

municipals, sense recàrrecs.  

 

En relació a les empreses que presten serveis i proveïdors 

1. Indemnitzacions econòmiques per les empreses i persones autònomes que 

treballen per a l’Ajuntament i que han vist suspès els seus contractes per raó 

de causa major. 

2. Avançament del termini de pagament de les factures d’autònoms i petits i 

mitjans comerços i proveïdors. 

3. Mediació amb empreses de serveis per flexibilitzar el pagament dels seus 

rebuts (electricitat, gas i aigua) 


