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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 al dia 3 d'agost 

de 2020. Les persones que hagin rebut la notificació del 

cobrament domiciliat de la taxa de mercats corresponent 

al primer semestre a través d’una entitat bancària podran 

sol·licitar un nou document de pagament fins al 3 d’agost 

a través del web de l’ORGT en cas que vulguin fer-lo amb 

targeta o per finestreta, o bé tornant a demanar la 

https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115
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domiciliació del rebut de forma expressa presentant 

sol·licitud a través de la seu electrònica. 

 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 

 El calendari fiscal es modifica amb nous terminis per pagar l’IBI, l’IAE, 

IVTM, el preu públic de la brossa comercial,  la taxa d’ocupació de la via 

publica ( taules i cadires/ terrasses) i la taxa de mercats (2n. semestre) 

El calendari fiscal per a aquests tributs queda de la següent manera: 

 

DESCRIPCIÓ ANY Inici pagament 
voluntari no 

domiciliat 

Fi pagament 
voluntari  no 

domiciliat 

Rebuts 
domiciliats 

IMP BÉNS IMMOBLES -1A FRACCIÓ 2020   01/07/2020 

IMP BÉNS IMMOBLES -2A FRACCIÓ 2020   01/09/2020 

IMP BÉNS IMMOBLES -3A FRACCIÓ 2020   01/10/2020 

IMP BÉNS IMMOBLES -4A FRACCIÓ 2020   01/12/2020 

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 2020 04/05/2020 01/10/2020  
IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2020 04/05/2020 01/10/2020 01/10/2020 
IMPOST ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

2020 04/09/2020 04/12/2020 01/12/2020 

P.P.GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 2020 01/10/2020 04/12/2020 01/12/2020 
IVTM 2020 04/05/2020 01/10/2020 01/10/2020 

TAXA MERCATS 1r semestre 2020 03/02/2020 03/08/2020  
TAXA MERCATS 2n semestre 2020 01/10/2020 04/12/2020 01/12/2020 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 2020 01/10/2020 04/12/2020 01/12/2020 
TAXA HORTS URBANS 2020 01/10/2020 04/12/2020 01/12/2020 

 

 

o Per tant, en el cas de l’IBI, els ciutadans que tenen domiciliat el 

pagament a través de la seva entitat bancària se’ls descomptaran els 

rebuts de manera fraccionada l’1 de juliol (1a fracció), l’1 de 

setembre (2a fracció), l’1 d’octubre (3a fracció) i l’1 de desembre (4a 

fracció). Les persones que no tinguin domiciliat el rebut hauran de 

https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/sede
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fer l’abonament de l’impost entre el 4 de maig i l’1 d’octubre, tant 

pel que fa l’IBI d’immobles urbans com el de característiques 

especials. 

o El termini per pagar l’IAE serà del 4 de setembre al 4 de desembre. 

Si el pagament s’ha domiciliat el rebut es girarà a data 1 de 

desembre. 

o El termini per pagar l’IVTM serà del 4 de maig a l’1  d’octubre. Si 

el pagament s’ha domiciliat el rebut es girarà a data 1 d’octubre. 

o El termini per pagar tant el preu públic de la brossa comercial , la 

taxa d’ocupació de la via publica ( taules i cadires/ terrasses) com 

la taxa de mercats ( 2n. semestre) serà de l’1 d’octubre al 4 de 

desembre. Si el pagament s’ha domiciliat el rebut es girarà a data 1 

de desembre. 

Domiciliacions bancàries : Per facilitar el pagament dels rebuts i accedir 

al fraccionament automàtic de l’IBI, les persones interessades poden fer la 

domiciliació bancària a través del web de l’ORGT.  

Contacte:  932 029 802 /  orgt.matarociutat@diba.cat 

Per obtenir el fraccionament automàtic d’aquest impost per al 2020, les 

noves domiciliacions bancàries s’han de fer abans del 4 de maig. 

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

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

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

termini de pagament fins al  30  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/impuestosrecibosmatricu

las_ca.html. 

 

 

 Per saber què fer si disposeu de documents amb terminis de pagament 

vençuts emesos per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona, podeu consultar al web 

https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115  

 

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

https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7046
mailto:orgt.matarociutat@diba.cat
https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115
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Pel que fa a les empreses municipals i Fundacions amb participació 

municipal: 

Les mesures adoptades han estat: 

TecnoCampus: 

1.- Bonificació del 40% de les quotes de lloguer dels espais empresarials dels 

mesos d’abril i maig per a les empreses del Parc Empresarial del Tecnocampus. 

2.- Bonificació del 100% de les quotes de lloguer dels espais a la incubadora dels 

mesos de març i abril per a les empreses incubades al Tecnocampus. 

3.- Espai digital d’atenció a empreses.                

4.- Servei d’assessorament a empreses i autònoms sobre les mesures de les 

administracions per pal·liar els efectes del Coronavirus.   

5.- Píndoles formatives online sobre nous models de negoci, digitalització, 

etc.  davant dels reptes de l’escenari post-Covid-19 

https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/formacio-practica 

 

PUMSA: 

Està concedit  moratòria en el pagament de rendes de locals i oficines, en les 

condicions previstes en el Real Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures 

urgents complementàries per a recolzar l’economia i l‘ocupació. 

 

Aigües de Mataró: 

- No suspendrà el servei d’aigua per manca de pagament a les famílies o 
empreses mentre se sostingui l’estat d’Alarma.  

- També s’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament sense recàrrec.  
 

 

https://www.tecnocampus.cat/ca/atencio-empreses-coronavirus
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/formacio-practica

