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42. Reducció de les taxes de terrasses i 

escombraries (Ajuntament de Mataró). 

 
Beneficiaris  

 Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració 
que han estat obligats al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, 
de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per 
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori 
de Catalunya:  

Tindran una reducció de la quota de la taxa de terrasses i del preu per la 

recollida i tractament dels residus comercials en el percentatge 

corresponent al període entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre. 

 

 En el cas de la brossa comercial, la reducció també es farà  a aquells que 

no poden prestar el seus serveis, com els titulars d'un centre d'estètica i 

bellesa, espais lúdics, d’entreteniment infantil o sales de joc, i també als 

locals d’oci nocturn  que ja tenien suspesa la seva activitat. 

 

 

Tramitació 

L’aplicació d’aquestes mesures s’efectuarà d’ofici. Per tant, no és necessari que 

l’interessat en formalitzi la sol·licitud expressa. 

El pagament d’aquests tributs es fa un cop a l’any. Els rebuts que es van enviar a 

principis d’octubre no incorporen la darrera reducció, per la qual cosa  aquelles 

persones que ja hagin fet el pagament de la taxa i/o el preu públic se’ls retornarà 

la quantitat corresponent.  

L’Oficina de recaptació de la Diputació  (ORGT) està aplicant les reduccions als 

rebuts afectats. En breu enviarà de nou els documents de cobrament amb l’import 

reduït  per tots aquells que NO tenen el pagament domiciliat al banc. Es 

recomana que NO es pagui el rebut fins a rebre el nou document de cobrament. 

Si algú ja ha pagat se li practicarà devolució d’ingressos indeguts i l’ORGT  els 

enviarà carta informant-los.  
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Els que tenen forma de pagament per domiciliació bancària rebran el càrrec al 

banc amb la nova reducció ja aplicada. 

Tan la taxa de terrasses com el preu públic de la brossa comercial  tenen límit de 

pagament el 4/12 i els domiciliats es carregaran pel banca l’01/12.  

Per a més informació us podeu adreçar a l’ OFIAC de l’Ajuntament o el telèfon 

d’informació 010. 

 

 

Normativa  

Resolució del Govern de la Generalitat SLT/2546/2020 de 15 d’octubre per la 

qual s’adopten mesures, en matèria de salut pública per la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia. 

Decret d’alcaldia núm. 6625 de data 16 d’octubre , activant la fase d’emergència 

del Pla Bàsic d’Emergència Municipal, per malalties transmissible emergents 

amb potencial de risc. 

 

 

 

  

https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/atencio-ciutadana/oficina-atencio-ciutadana
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884110&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884110&language=ca_ES
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