
 
 

PAQUET DE MESURES ECONÒMIQUES I FISCALS DE RESPOSTA 
A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA GENERADA PEL COVID-19 

L’Oficina tributària oferirà plans individualitzats per flexibilitzar els 
terminis pel pagament i tràmits de tributs municipals per empreses i 
ciutadania 

En els tràmits amb els tributs municipals, allargar el termini per pagar, 
recórrer o sol·licitar-ne la devolució durant el temps que duri l’estat 
d’alarma. Suspendre així els terminis administratius i de prescripció i 
caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret 463/2020. 

Oferir per par de L’Ajuntament la possibilitat de realitzar plans 
individualitzats d’ajornament i/o fraccionament dels tributs per a cada 
ciutadà o empresa, en funció de cada situació concreta. 

Ajornar el pagament de tots els tributs, prèvia sol·licitud, sense interessos 
ni recàrrec durant l’any 2020. Per garantir que l’ajornament i/o 
fraccionament sigui una possibilitat real per a tothom, realitzar una 
campanya informativa explicant les possibilitats de flexibilització de 
pagaments. 

Exempció del preu públic de recollida de residus mentre duri l’estat 
d’alarma 

No cobrar el preu públic per la recollida de residus comercials i industrials 
als comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectats 
per impossibilitat d’obertura al públic durant l’estat d’alarma decretat pel 
Govern. 

Exempció del preu públic del subministrament d’aigua 

No cobrar el preu públic pel subministrament d’aigua ja que es un servei 
gestionat directament per l’Ajuntament en els propers 3 mesos. 

Devolució de la taxa de terrasses dels dies que no s’ha exercit 
l’activitat i s’estudiaran canvis en les llicències 

Retornar la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espai 
públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments 
afectats mentre duri estat alarma. En aquells casos on encara no s’hagi 
pagat la taxa, es procedirà a la reducció per la part proporcional. 

A més, prorrogar les dates de pagament i facilitar ajornaments i 
fraccionament de pagaments a tots els negocis que ho sol·licitin, sense 
recàrrec. 

En una segona fase de mesures econòmiques, s’estudiarà possibilitar de 
canvis de les llicències de terrasses per tal que permeti als restauradors 
ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals, atesa la caiguda 
del consum. 

Fer un descompte en la taxa de paradistes dels Mercats Municipals 



 
Realitzar un descompte proporcional al període en el qual no es pugui 
exercir l'activitat en cas de tancament forçós de la parada. 

Elaborar un decret per a garantir la continuïtat de tots els 
contractes públics 

Garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores de serveis a 
l’Ajuntament de Montmeló i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, 
l’Ajuntament elaborarà un decret per a garantir la continuïtat de tots els 
contractes públics i a la vegada garantir la compensació d’aquells que no es 
puguin prestar sempre i quan hi hagi manteniment de l’ocupació ni 
regulacions no acordades. En aquest sentit l’Ajuntament dona un missatge 
de tranquil·litat a totes les empreses proveïdores i a la vegada fixe com a 
prioritat el manteniment de l’ocupació. 

Plantejar a l’Estat destinar superàvit municipal a la lluita contra els 
efectes del COVID-19 

L’Ajuntament de Montmeló instarà a la modificació de la Llei d’Estabilitat per 
tal d’introduir nous supòsits d’aplicació del superàvit pressupostari del 
Consistori i poder destinar-lo a reforçar la lluita contra la pandèmia i els 
seus efectes. 

Proposar una modificació legislativa per a que les despeses realitzades per 
les entitats locals destinats a la lluita contra la pandèmia del COVID-19 no 
computin a efectes de la regla de despesa i de capacitat de finançament, i 
que es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la 
liquidació del pressupost. Aquest romanent deixaria de tenir com a finalitat 
preferent l’amortització de deute anticipat, tal com està previst actualment 
a la Llei d’Estabilitat, sempre que l’entitat local hagi atès a les 
amortitzacions ordinàries. Així no es veuria minvada la capacitat de 
l’Ajuntament per a noves inversions financerament sostenibles. 

Indemnització econòmica a les empreses amb contractes suspesos: 
Indemnitzar a les empreses que presten serveis ordinaris i no essencials per 
a l’administració, com ara la neteja escoles, el manteniment de parcs i 
jardins, la senyalització via pública, ...  que han vist suspesos els seus 
contractes per raons de causa major. 

Abonar rebut quotes activitats famílies 

Abonament en el pròxim rebut de les quotes corresponents al període 
d’aturada de l’activitat d'equipaments municipals (Escola de Música 
Municipal, Escola Bressol, Tallers de la Torreta, Activitats dirigides del 
Pavelló) i la gratuïtat de la zona blava durant la vigència del Decret 
d’Alarma. 

Abonament a les entitats esportives dels rebuts de les famílies afectats per 
la manca d’activitat esportiva. 

 



 
La mobilització de xxxx euros per donar resposta a emergències 
socials. 

Mobilitzar una quantitat econòmica a determinar segons criteris de 
intervenció amb l’objectiu de dotar recursos per donar resposta a possibles 
emergències socials en els propers mesos. 

Dotació econòmica per potenciar el comerç local 

Mobilitzar una quantitat econòmica a determinar segons criteris de 
intervenció amb l’objectiu de dotar de recursos per potenciar i reactivar el 
comerç local una vegada superada la crisis actual, i per un temps no inferior 
a 6 mesos.  

Mesures de suport a les famílies/gent gran 

Aquest paquet d’ajudes va adreçada no només a les famílies/gent gran que 
fins ara havien estat considerats d’especial vulnerabilitat per la seva situació 
econòmica i social, sinó a totes aquelles persones que davant el COVID-19 
han sofert un ERTE i fet que provoca que siguin un col·lectiu nou de 
vulnerabilitat. Les propostes són: 

• Ajuts/subvencions per poder fer front al pagament de l’habitatge 
(lloguer-hipoteca) 

• Ampliació d’aliments de primera necessitat que subministra Caritas 
per donar resposta a les famílies perceptores de menjadors escolars i 
a famílies que actualment no tenen ingressos per fer front a aquests 
productes. 

• Ajuts per farmàcia i materials per nadons (bolquers,...) 
• Ampliació de teleassistència per donar cobertura a la gent gran que 

poden ser susceptible d’atenció més controlada com a conseqüència 
del COVID-19. 

• Altres que es valorin com a necessitat important. 

 


