
VILASSAR DE MAR 

Mesures econòmiques per fer front a la 
crisi del coronavirus  
Mesures excepcionals de caire econòmic adreçades a la població, als comerços i a les empreses 

que presten serveis a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, com a conseqüència de l'estat d'alarma, que 

estableix el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  

Les mesures econòmiques aprovades per decret d'alcaldia del 19 de març de 
2020 són les següents: 

1. En relació amb l’activitat comercial 

a) Llicències de terrasses: Els titulars de les llicències d’ocupació de via pública –terrasses– no hauran de 

pagar aquesta taxa mentre duri la situació d’emergència i, per tant, des del passat dissabte que no se’ls 

cobrarà. 

b) Taxa de recollida de la brossa comercial:  Els titulars d’establiments que tinguin l’activitat tancada per 

imperatiu legal no hauran de pagar la taxa de recollida de brossa comercial. 

c) Taxa dels mercats de marxants: L’Ajuntament de Vilassar de Mar tampoc cobrarà la taxa als marxants 

dels mercats ambulants i brocanters que hagin vist suspesa l’activitat paradista. 

2. En relació amb els impostos i taxes de caràcter general 

a) Ajornament del pagament d’impostos i taxes: L’Ajuntament posposa, mentre duri la situació d’alarma, el 

pagament dels següents impostos i taxes: Impost de Béns Immobles, Impost de vehicles de tracció 

mecànica, Taxa de recollida d’escombraries, Taxa de gual. 

b) Quan finalitzi la situació d’alarma, l’Ajuntament activarà les mesures necessàries per facilitar el 

pagament dels impostos ajornats. 

3. En relació a les empreses que presten serveis a l’Ajuntament 

a) Avançar el pagament de factures: L’Ajuntament avançarà el pagament de les factures d'autònoms i 

petits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat al més aviat possible. 

b) Indemnització econòmica a les empreses amb contractes suspesos: L’Ajuntament indemnitzarà a les 

empreses que presten serveis ordinaris i no essencials per a l’administració, d’acord amb el Reial Decret 

Llei 8/2020, de 17 de març. 

 


