
 

 

3. Mesures econòmiques i fiscals adoptades per 

l’Ajuntament de Mataró 

 
En la línia del que des dels governs estatals i autonòmics s’ha decretat i amb la 

voluntat de pal·liar al màxim els efectes d’aquesta paralització de l’activitat 

productiva, el govern municipal acorda prendre un conjunt de mesures 

econòmiques i fiscals. 

Pel que fa als TRIBUTS MUNICIPALS:  

Els establiments que no poden romandre oberts per la situació d'excepcionalitat 

tindran reduccions en les quotes, en relació al temps de vigència de l’estat 

d’alarma, de les següents taxes o preus públics : 

 Preu públic de la brossa comercial 

 Taxa ocupació de la via pública per bars i restaurants (taules i 

cadires/terrasses) 

 Canons per a les concessions que han vist afectades les seves activitats  

 Taxa de mercats municipals: 

 Liquidacions de mercats municipals corresponents al període del 1r 

semestre de l’any 2020 (ja emeses i notificades).  

o Pels  rebuts i liquidacions  que ja estiguin pagades es procedirà a 

la devolució d’ingressos  o compensació proporcional al període 

suspès. 

o Pels rebuts i liquidacions que malgrat no estiguin pagades ja es 

troben  notificades i han de ser abonades en els terminis 

establerts: 

 S’ha ampliat el termini de pagament: fins el 4 de maig pels 

rebuts domiciliats i fins al 20 de maig la resta. 

 També es procedirà posteriorment al seu pagament a la 

devolució d’ingressos  o compensació proporcional al 

període suspès. 

o En ambdós casos els imports a retornar o compensar es 

calcularan i aplicaran quan finalitzi l'estat d'alarma. 



 

Tramitació 

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

l’interessat en formalitzi la sol·licitud expressa. 

 

Mesures de caire general sobre flexibilitat fiscal 

 S’han suspès tots els embargaments per deutes amb l’Ajuntament. 

 No s’està generant cap recàrrec per impagament. 

 Els interessos de demora pels deutes estan interromputs. 

 S’ha endarrerit el període de pagament de l’impost de vehicles que 

s’iniciarà el 4 de maig i finalitzarà el 6 de juliol. 

 

 Les liquidacions de tributs, taxes i preus públics emeses directament per 

l'Ajuntament de Mataró (no per l'Organisme de Gestio Tributària) amb 

data de venciment entre el  20 de març i el 5 de maig  han ampliant el seu 

termini de pagament fins al 20 de maig. 

  Es pot fer el pagament tot i que la data de venciment que consta al 

document de pagament ja s’hagi  esgotat a través de l'entitat 

col·laboradora Caixabank, en qualsevol de les seves oficines obertes al 

públic, als seus caixers automàtics o per banca electrònica en següent 

enllaç 
https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.

html 

 Podeu consultar al web https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7046 

 les mesures addicionals sobre terminis de pagament de rebuts i 

liquidacions, inclosos els fraccionaments, emesos per l'Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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