
 

 

Decret de l’Ajuntament de Mataró en 

relació a les mesures econòmiques i 

fiscals derivades de l’estat d’alarma pel 

coronavirus. 

 
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:  

· Es paralitzarà l’emissió de liquidacions i rebuts fins a la finalització 

del període d’alarma.  

· Es paralitzaran les actuacions pel cobrament dels deutes  tributaris, 

preus públics fins la finalització període d’alarma.  

· Es concediran noves facilitats pel pagament dels deutes, com ara 

ajornaments i/o fraccions sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020.  

· Es concediran exempcions pel preu públic de brossa comercial als 

establiments que hagin de tancar a conseqüència de la situació 

d’excepcionalitat, pel temps que hagin estat tancats. 

· Es concediran exempcions per a la taxa de terrasses pel temps que 

no s’hagi pogut instal·lar per raó de l’alarma.  

· Es concediran exempcions a les taxes d’ocupació dels mercats 

municipals, de marxants o fixs, pel temps que no s’hagin pogut 

celebrar.  



 

Pel que fa a les concessions i a les empreses municipals i 

Fundacions amb participació municipal:  

Primer: Aquelles activitats objecte de concessió que estiguin dintre de 

les obligades a tancar en motiu de l’alarma, quedaran exemptes del 

pagament del cànon durant el temps de l’estat d’alarma.(establiments 

de restauració al passeig marítim, bars en poliesportius municipal 

etc..) 

Segon: S’insta a les empreses del grup municipal i a les Fundacions 

amb participació municipal que des del seus òrgans de decisió es 

prenguin les mesures pertinents en el mateix sentit d’aminorar els 

efectes de la crisi per a persones i empreses. I especialment pel que fa 

al compliment del Reial Decret 463/2020 en el seu apartat sobre els 

subministraments bàsics. 

 

Tramitació 

Pendent desplegament procediment. 


