
COVID'19 - MESURES PER MITIGAR ELS EFECTES ECONOMICS

MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL ICIO Mesura ICIO Data IBI Mesura IBI Data IAE Mesura IAE Data IVTM Mesura IVTM Data Guals Mesura Guals Data Residus Mesura Residus Data

Badia del Vallès

13.466

Ajornament Fins que hi hagi 

noves mesures 

per autònoms i 

PIMEs

Ajornament 02/06/2020

Barberà del Vallès

32.860

Exempció 

establiments 

tancats

Final estat 

d'alarma

Ajornament 02/06/2020

Castellar del Vallès

23.776

Ajornament Final estat d'alarma

Castellbisbal

12.297

Ajornament 02/07/2020 Ajornament 02/06/2020 Exempció Els que hagin hagut 

de tancar

Cerdanyola del Vallès

57.723

Ajornament 01/06/2020 Exempció a totes 

les activitats 

tancades

Entre el final estat 

alarma i el 

31/12/2020

Gallifa

180

Matadepera

9.186

Ajornament 1a 

fracció i es refà el 

calendari de les 

posteriors

05/08/2020 Ajornament 01/12/2020 Ajornament 01/07/2020 Ajornament 03/08/2020 Ajornament 

residus comercials

02/11/2020

Montcada i Reixac

35.063

Ajornament 30/06/2020

Palau-Solità i Plegamans

14.626

Polinyà

8.383

Ajornament 1a 

quota

Entre el 30/04/20 i 

el 20/05/20

Ajornament 02/06/2020 Ajornament Final estat d'alarma

Població

TRIBUTS TAXES
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MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL ICIO Mesura ICIO Data IBI Mesura IBI Data IAE Mesura IAE Data IVTM Mesura IVTM Data Guals Mesura Guals Data Residus Mesura Residus Data
Població

TRIBUTS TAXES

Rellinars

735

Exempció residus 

comerços tancats 

durant el periode 

que duri l'estat 

d'alerta

Final estat 

d'alarma.

Ripollet

37.899

Ajornament 01/06/2020

Rubí

75.568

Bonificació 

proporcional 

durant l'estat 

d'alarma

03/07/2020 Ajornament Bonificació taxa 

anual per les 

activitats tancades

Sabadell

209.931

Ajornament 1a 

fracció i es refà el 

calendari de les 

posteriors

31/07/2020 Ajornament 05/05/2020 Ajornament 05/06/2020 Exempció 02/10/2020

Sant Cugat del Vallès

89.516

Ajornament 01/06/2020 Ajornament 20/06/2020

Sant Llorenç Savall

2.361

Ajornament 02/06/2020 Exempció amb 

condicions

Tot l'any

Sant Quirze del Vallès

25.574

Ajornament 2a 

fracció i es refà el 

calendari de les 

posteriors

01/06/2020 Bonificació Ajornament 01/06/2020

Santa Perpètua Mogoda

19.867

Ajornament 02/06/2020

Sentmenat

8.818

Ajornament 02/06/2020 Ajornament 02/06/2020 Ajornament 02/06/2020

Terrassa

216.428

Ajornament 2a 

fracció i es refà el 

calendari de les 

posteriors

01/06/2020 Ajornament 31/07/2020 Ajornament 31/07/2020 Ajornament 30/11/2020 Ajornament 16/11/2020
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MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL ICIO Mesura ICIO Data IBI Mesura IBI Data IAE Mesura IAE Data IVTM Mesura IVTM Data Guals Mesura Guals Data Residus Mesura Residus Data
Població

TRIBUTS TAXES

Ullastrell

2.054

Ajornament 30 dies sobre les 

dates previstes

Ajornament 20/06/2020

Vacarisses

6.328

Ajornament 02/06/2020 Ajornament 02/06/2020

Viladecavalls

7.392

Ajornament 1a 

fracció i es refà el 

calendari de les 

posteriors

06/07/2020 Ajornament 02/06/2020

Elaborat per Cecot 03/04/2020

http://www.cecot.org/
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MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Badia del Vallès

Barberà del Vallès

Castellar del Vallès

Castellbisbal

Cerdanyola del Vallès

Gallifa

Matadepera

Montcada i Reixac

Palau-Solità i Plegamans

Polinyà

OVP Mesura OVP Data Altres Altres Mesura Altres Dada

Ajornament Final estat 

d'alarma

Taxes mercat Ajornament 

Ajornament a partir 

20/05/2020

Ajornament Final estat 

d'alarma

Taxes mercat 

ambulant

Ajornament Final estat 

d'alarma

Exempció Entre el final estat 

alarma i el 

31/12/2020

Taxes mercat Bonificació Final estat 

d'alarma

Bonificació Dies tancats per 

estat alarma

Taxes mercat Ajornament Retorn import pagat 

i nova data de 

pagament 

30/06/2020

Ajornament Final estat 

d'alarma

Taxes mercat Ajornament Final estat 

d'alarma

S’endarrereix el termini de pagament dels tributs locals i es retornaran els cobraments dels serveis no S’endarrereix el termini de pagament dels 

tributs locals i es retornaran els cobraments dels serveis no prestats.  S’estan estudiant possibles

bonificacions d’aquests impostos per a comerciants i empreses afectatdes.

Suspensió de presentació d'autoliquidacions i   de  pagament de  tributs ques'hagin de  fer presencialment fins  que  quedi  sense efecte l'estat de 

alarma establert pel Reial decret 463/2020.

No cobraran rebuts als locals comercials obligats a tancart. La taxa d’ocupació de via pública, terrasses, bars i mercat ambulant no es cobraran durant 

el període que no puguin obrir o muntar. Als negocis que hagin pagat la taxa anual, se’ls descomptarà els dies de confinament.Taxes del mercat: 

Pròrroga fins al 20 de maig de 2020 (novembre-desembre + consum d'aigua del tercer trimestre). Pròrroga fins al 2 de juny de 2020 (gener+ consum 

d'aigua del quart trimestre)

Faran una campanya de sensibilització conjuntament amb les associacions empresarials i de comerç del municipi per tal de promoure l’economia local 

i el consum de productes de proximitat. Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, sense recàrrecs. 

L’Ajuntament ha paralitzat el cobrament de tots els impostos així com de les taxes i preus públics d’aquells serveis que, actualment, no es presten. En 

el cas dels rebuts que es van cobrar abans de la declaració de l’estat d’alarma per serveis que no s’estan prestant, l’Ajuntament oferirà una solució en 

forma d’abonaments o descomptes.

VARIS

TAXES
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MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Rellinars

Ripollet

Rubí

Sabadell

Sant Cugat del Vallès

Sant Llorenç Savall

Sant Quirze del Vallès

Santa Perpètua Mogoda

Sentmenat

Terrassa

OVP Mesura OVP Data Altres Altres Mesura Altres Dada
VARIS

TAXES

Bonificació parcial

Exempció Final estat 

d'alarma

Taxes mercat Exempció Final estat 

d'alarma

Taxes mercat Ajornament 02/06/2020

Exempció Tot l'any

Exempció Final estat 

d'alarma

Taxes mercat Exempció Final estat 

d'alarma

Taxes i preus 

públics 

Ajornament 20/05/2020

Ajornament 02/06/2020 Taxes i preus 

públics 

Ajornament 02/06/2020

Ajornament 16/11/2020 Rebuts d'aigua Ajornament 01/06/2020 El Govern Municipal destinarà 500.000 euros a reduir la tarifa de l'aigua durant el segon trimestre del 2020, sent l'objectiu de la mesura el contribuir a 

reduir l'impacte que pugui tenir l'estat d'Alarma sobre les famílies i el conjunt de l'economia de la ciutat. La reducció s'aplicarà a les famílies, així com a 

les pimes, empreses, comerços I autònoms/es.

La resta de tributs municipals de moment no s’ajornen perquè no tenen una data propera de pagament. Es tracta, per 

exemple, de l’Impost de Béns Immobles (amb un període de pagament que acaba al juliol) o l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (amb un període de pagament que acaba al novembre).

Les empreses que acreditin baixa de facturació durant el període de l’emergència declarada no pagaran la quota anual la taxa per la recollida de 

residus industrials, S’haurà d’acreditar amb les declaracions d’IVA que inclogui el període d’emergència i les presentades en el mateix període l’any 

anterior.

En l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) l'Ajuntament estudiarà  l’ampliació de les bonificacions per a aquelles unitats empresarials que tinguin 

un rendiment negatiu

L’Alcaldia aprovarà setmanalment les factrures amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat de la petita i mitjana empresa que treballa per a l’Ajuntament i 

tindrà efectes a partir de divendres 27/03/2020. Pel que fa als impostos de l’IBI i a l’IVTM (vehicles) l’Ajuntament té cedida la gestió tributària a 

l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona.

Pla de dinamització de l’activitat econòmica (300.000 €) que es podria posar en marxa un cop finalitzat l’estat d’alarma per tal d’incentivar la demanda 

interna de les empreses i comerços locals. Fons d’ajuda per autònoms, comerços i pimes (250.000 €) que vehiculi ajuts per poder fer front a aquelles 

despeses d’aquelles activitats que hagin vist minvada la seva activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma. 

Exempció del pagament del lloguer per a les empreses allotjades als centres municipals



COVID'19 - MESURES PER MITIGAR ELS EFECTES ECONOMICS

MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Ullastrell

Vacarisses

Viladecavalls

Elaborat per Cecot 03/04/2020

OVP Mesura OVP Data Altres Altres Mesura Altres Dada
VARIS

TAXES

Taxes i preus 

públics 

Ajornament 02/06/2020

http://www.cecot.org/
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MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Badia del Vallès

Barberà del Vallès

Castellar del Vallès

Castellbisbal

Cerdanyola del Vallès

Gallifa

Matadepera

Montcada i Reixac

Palau-Solità i Plegamans

Polinyà

Reduir termini mitjà de pagament a 

proveïdors

aprox 14 dies http://www.badiadelvalles.cat/document.php?id=8716

http://www.bdv.cat/noticies/ajornament-en-els-

terminis-de-pagament-dimpostos

Reduir termini mitjà de pagament a 

proveïdors

per sota dels 10 dies http://www.castellarvalles.cat/28604/descriptiu/-2709/ 

https://www.castellbisbal.cat/totes-les-

noticies/lajuntament-paralitza-el-cobrament-de-tots-els-

impostos-taxes-i-preus-publics.html

http://www.cerdanyola.cat/actualitat/el-govern-

municipal-ajudara-lempresariat-local-subvencionant-al-

100-les-taxes

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=244542&id

ens=812060009 

https://www.montcada.cat/actualitat/noticies/lajuntam

ent-aprova-un-primer-bloc-de-mesures-fiscals-de-suport-

a-leconomia-local.html

http://www.palauplegamans.cat/pag727/pl251/coronav

irus/id3588/resum-del-ple-ordinari-telematic-del-30-de-

marc.htm

Reduir termini mitjà de pagament a 

proveïdors

Ja s'ha fet pagament de 535.895,65 

euros.

https://www.polinya.cat/actualitat/noticies/lajuntament-

anuncia-un-pla-de-xoc-per-donar-resposta-a-limpacte-

economic-i-social-del-covid-19.html

S’endarrereix el termini de pagament dels tributs locals i es retornaran els cobraments dels serveis no S’endarrereix el termini de pagament dels 

tributs locals i es retornaran els cobraments dels serveis no prestats.  S’estan estudiant possibles

bonificacions d’aquests impostos per a comerciants i empreses afectatdes.

Suspensió de presentació d'autoliquidacions i   de  pagament de  tributs ques'hagin de  fer presencialment fins  que  quedi  sense efecte l'estat de 

alarma establert pel Reial decret 463/2020.

No cobraran rebuts als locals comercials obligats a tancart. La taxa d’ocupació de via pública, terrasses, bars i mercat ambulant no es cobraran durant 

el període que no puguin obrir o muntar. Als negocis que hagin pagat la taxa anual, se’ls descomptarà els dies de confinament.Taxes del mercat: 

Pròrroga fins al 20 de maig de 2020 (novembre-desembre + consum d'aigua del tercer trimestre). Pròrroga fins al 2 de juny de 2020 (gener+ consum 

d'aigua del quart trimestre)

Faran una campanya de sensibilització conjuntament amb les associacions empresarials i de comerç del municipi per tal de promoure l’economia local 

i el consum de productes de proximitat. Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, sense recàrrecs. 

L’Ajuntament ha paralitzat el cobrament de tots els impostos així com de les taxes i preus públics d’aquells serveis que, actualment, no es presten. En 

el cas dels rebuts que es van cobrar abans de la declaració de l’estat d’alarma per serveis que no s’estan prestant, l’Ajuntament oferirà una solució en 

forma d’abonaments o descomptes.

PAGAMENT A PROVEÏDORSVARIS URL DESCRICPICÍO MESURES
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Rellinars

Ripollet

Rubí

Sabadell

Sant Cugat del Vallès

Sant Llorenç Savall

Sant Quirze del Vallès

Santa Perpètua Mogoda

Sentmenat

Terrassa

PAGAMENT A PROVEÏDORSVARIS URL DESCRICPICÍO MESURES

Reduir termini mitjà de pagament a 

proveïdors

file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Packages/Microsof

t.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloa

ds/edicte%20(1).pdf

http://info.ripollet.cat/asp/llistat_noticies.asp?ID=31844

Intensificar els esforços per efectuar 

el pagament de factures pendents a 

proveïdors.

https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-

premsa/notes-de-premsa/l2019ajuntament-de-rubi-

destinara-inicialment-prop-de-600-000-euros-a-impulsar-

mesures-de-suport-a-l2019activitat-economica

http://web.sabadell.cat/images/mesures.pdf

https://www.santcugat.cat/noticia/lajuntament-no-

cobrara-els-serveis-que-ha-deixat-de-prestar-pel-

coronavirus-i-ajorna-el-cobrament-de-quotes-i-tributs

Manteniment del termini mitjà de 

pagament a proveïdors 

aprox 10 dies https://www.savall.cat/actualitat/noticies/-lajuntament-

adopta-mesures-per-donar-resposta-a-limpacte-

economic-i-social-del-covid-19.html

https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0

skTygzP_nvXlm8LgLX08j0xkGuVLat8QOHHWhlo

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=244602&id

ens=826060009 

www.sentmenat.cat/actualitat/covid-19-/ultimes-

noticies/es-modifiquen-els-terminis-de-venciment-

dimpostos-taxes-i-altres-tramits.html

https://www.terrassa.cat/mesures-adoptades-per-l-

ajuntament 

El Govern Municipal destinarà 500.000 euros a reduir la tarifa de l'aigua durant el segon trimestre del 2020, sent l'objectiu de la mesura el contribuir a 

reduir l'impacte que pugui tenir l'estat d'Alarma sobre les famílies i el conjunt de l'economia de la ciutat. La reducció s'aplicarà a les famílies, així com a 

les pimes, empreses, comerços I autònoms/es.

La resta de tributs municipals de moment no s’ajornen perquè no tenen una data propera de pagament. Es tracta, per 

exemple, de l’Impost de Béns Immobles (amb un període de pagament que acaba al juliol) o l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (amb un període de pagament que acaba al novembre).

Les empreses que acreditin baixa de facturació durant el període de l’emergència declarada no pagaran la quota anual la taxa per la recollida de 

residus industrials, S’haurà d’acreditar amb les declaracions d’IVA que inclogui el període d’emergència i les presentades en el mateix període l’any 

anterior.

En l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) l'Ajuntament estudiarà  l’ampliació de les bonificacions per a aquelles unitats empresarials que tinguin 

un rendiment negatiu

L’Alcaldia aprovarà setmanalment les factrures amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat de la petita i mitjana empresa que treballa per a l’Ajuntament i 

tindrà efectes a partir de divendres 27/03/2020. Pel que fa als impostos de l’IBI i a l’IVTM (vehicles) l’Ajuntament té cedida la gestió tributària a 

l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona.

Pla de dinamització de l’activitat econòmica (300.000 €) que es podria posar en marxa un cop finalitzat l’estat d’alarma per tal d’incentivar la demanda 

interna de les empreses i comerços locals. Fons d’ajuda per autònoms, comerços i pimes (250.000 €) que vehiculi ajuts per poder fer front a aquelles 

despeses d’aquelles activitats que hagin vist minvada la seva activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma. 

Exempció del pagament del lloguer per a les empreses allotjades als centres municipals
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https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzP_nvXlm8LgLX08j0xkGuVLat8QOHHWhlo
https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzP_nvXlm8LgLX08j0xkGuVLat8QOHHWhlo
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=244602&idens=826060009
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=244602&idens=826060009
http://www.sentmenat.cat/actualitat/covid-19-/ultimes-noticies/es-modifiquen-els-terminis-de-venciment-dimpostos-taxes-i-altres-tramits.html
http://www.sentmenat.cat/actualitat/covid-19-/ultimes-noticies/es-modifiquen-els-terminis-de-venciment-dimpostos-taxes-i-altres-tramits.html
http://www.sentmenat.cat/actualitat/covid-19-/ultimes-noticies/es-modifiquen-els-terminis-de-venciment-dimpostos-taxes-i-altres-tramits.html
https://www.terrassa.cat/mesures-adoptades-per-l-ajuntament
https://www.terrassa.cat/mesures-adoptades-per-l-ajuntament
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PAGAMENT A PROVEÏDORSVARIS URL DESCRICPICÍO MESURES

Avançament en la mesura del 

possible del pagament de factures a 

proveïdors

http://ullastrell.cat/actualitat/noticies/4337-mesures-

economiques-provisionals-adoptades-per-lajuntament-

dullastrell.html

www.vacarisses.cat/pl14/comunicacio/noticies/id2546/

ajornat-el-cobrament-de-l-impost-de-vehicles-de-traccio-

mecanica-i-la-taxa-per-guals.htm

https://www.viladecavalls.cat/actualitat/noticies/decret-

dalcaldia-pel-qual-es-modifica-el-calendari-fiscal-2020

http://www.cecot.org/
http://ullastrell.cat/actualitat/noticies/4337-mesures-economiques-provisionals-adoptades-per-lajuntament-dullastrell.html
http://ullastrell.cat/actualitat/noticies/4337-mesures-economiques-provisionals-adoptades-per-lajuntament-dullastrell.html
http://ullastrell.cat/actualitat/noticies/4337-mesures-economiques-provisionals-adoptades-per-lajuntament-dullastrell.html
http://www.vacarisses.cat/pl14/comunicacio/noticies/id2546/ajornat-el-cobrament-de-l-impost-de-vehicles-de-traccio-mecanica-i-la-taxa-per-guals.htm
http://www.vacarisses.cat/pl14/comunicacio/noticies/id2546/ajornat-el-cobrament-de-l-impost-de-vehicles-de-traccio-mecanica-i-la-taxa-per-guals.htm
http://www.vacarisses.cat/pl14/comunicacio/noticies/id2546/ajornat-el-cobrament-de-l-impost-de-vehicles-de-traccio-mecanica-i-la-taxa-per-guals.htm
https://www.viladecavalls.cat/actualitat/noticies/decret-dalcaldia-pel-qual-es-modifica-el-calendari-fiscal-2020
https://www.viladecavalls.cat/actualitat/noticies/decret-dalcaldia-pel-qual-es-modifica-el-calendari-fiscal-2020
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Badia del Vallès

Barberà del Vallès

Castellar del Vallès

Castellbisbal

Cerdanyola del Vallès

Gallifa

Matadepera

Montcada i Reixac

Palau-Solità i Plegamans

Polinyà
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Rellinars

Ripollet

Rubí

Sabadell

Sant Cugat del Vallès

Sant Llorenç Savall

Sant Quirze del Vallès

Santa Perpètua Mogoda

Sentmenat

Terrassa

URL PLA DE XOC ECONÒMIC

https://www.rubiempresa.net/web/gue

st/financiacion#Mesures_Ajuntament_

Rubi

https://www.rubiempresa.net/web/guest/financiacion#Mesures_Ajuntament_Rubi
https://www.rubiempresa.net/web/guest/financiacion#Mesures_Ajuntament_Rubi
https://www.rubiempresa.net/web/guest/financiacion#Mesures_Ajuntament_Rubi
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