
VILANOVA DEL VALLÈS 

 

MESURES ECONÒMIQUES 

 

 En relació a l’activitat comercial  

-  Llicències de terrasses: Els titulars de les llicències d’ocupació de via 

pública- terrasses- no hauran de pagar la part proporcional de la taxa 

pel temps que duri la situació d’estat d’alarma.  

- Taxa de recollida de la brossa comercial: Els titulars d’establiments 

que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal no hauran de pagar 

la part proporcional de la taxa de recollida de brossa comercial mentre 

duri l’ordre de tancament 

- Taxa del mercat setmanal: no es cobrarà la taxa als paradistes del 

mercat setmanal pels dies que hagin vist suspesa l’activitat de forma 

obligatòria, mentre duri la suspensió.  

- Cànons: les concessions de serveis municipals, com el bar de la zona 

esportiva o les pistes de pàdel, no hauran de pagar el cànon mentre 

duri la situació d’estat d’alarma.  

- Arrel de la publicació de les fases del desconfinament marcat pel 

Govern de l’Estat Espanyol, s’acorda autoritzar l’ampliació de les 

terrasses, que la seva activitat sigui la de restauració en funció de 

l’estudi / informe elaborat pels serveis tècnics municipals, amb 

l’objectiu de minimitzar l’impacte que la crisi sanitària està causant en 

aquest sector, amb la voluntat que el nombre de taules permeses, a 

partir de la restricció, sigui el mateix nombre previ a l’estat d’alarma. 

Aquesta ampliació serà de caràcter gratuït.  

 

 En relació als impostos i taxes 

Modificar el calendari fiscal per ajornar la data de pagament de diversos 

impostos municipals. En concret:  

- El padró de l’impost de vehicles: s’allarga el període de pagament en 

voluntària de les liquidacions i es posposa la data de pagament dels 

rebuts domiciliats. Tant el pagament en voluntària (acordat amb 

l’ORGT) com el rebut domiciliat, queden ajornats els terminis de 

pagament fins al 2 de juny, i serà prorrogable en funció de com 

evolucioni la situació. 

- El segon fraccionament del rebut dels impostos IBI urbana, IBI rústica, 

IBI característiques especials i escombraries no es passarà a 

cobrament fins el dia 4 de juliol, podent ser ajornat depenent de 

l’evolució a situació d’alarma. 



- El període de pagament en voluntària de l’impost IBI urbana, IBI 

rústica, IBI característiques especials i escombraries s’amplia fins el 

15 de juliol.  

- La recaptació executiva: Tot i que com indica el Reial Decret 465/2020 

de 17 de Març pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, els terminis dels 

procediments tributaris no estan suspesos, no es dictaran provisions 

de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del 

procediment executiu per part de l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona. 

- Multes de trànsit: mentre duri l’estat d’alarma, donat no tenir naturalesa 

tributària, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona no està efectuant cap actuació.  

 

 Activitats esportives i formatives 

- Els i les usuàries de les activitats del pavelló no hauran de fer front a 

les quotes el temps que l’equipament estigui tancat. Això mateix 

s’aplicarà a les activitats del Trencaclosques. La part proporcional de 

març que ja  s’hagi abonat, serà compensada una vegada finalitzi 

l’estat d’alarma.  

- S’aprova conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Administració 

de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament 

de Vilanova del Vallès per al lliurament de dispositius tecnològics per 

a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres educatius en línia. 


