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Proposta de mesures per gestionar la recuperació econòmica de 
les empreses, comerços, autònoms davant les dificultats 

ocasionades per la COVID-19.  
 

 

Impostos i taxes: 

 

• Allargar l’ajornament dels impostos ja anunciat.  

• Impostos  2020 i 2021 de  les empreses afectades en el seu funcionament per 

l’estat d’alarma. (Especialment hostaleria i comerç, però també qualsevol 

empresa que hagi tingut una afectació en la seva tresoreria). 

• Creació d’exempcions i bonificacions en els impostos i taxes de caràcter 

empresarial (IAE, construccions i instal·lacions, llicències urbanístiques, 

ocupació de sol, ocupació de via pública, terrasses, etc.)   

• Exempció de l’IAE o bonificació per l’import corresponent al període de 

reducció de l’activitat empresarial. 

• Bonificació del 95% a establiments hotelers. 

• Reducció d’ofici del 50% de les taxes per ocupació de la via pública amb 

terrasses.  

• Reducció del 50% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 

per fomentar la inversió.   

• Bonificació de l’IBI de l’any 2020 per empreses i autònoms, titulars i 

propietaris, de l’immoble. 

• Bonificació de l’IBI per arrendadors en cas que el negoci estigui en lloguer i 

que s’apliquin reduccions en l’import amb motiu de l’estat d’alarma.    

  

Llicències d’obres i activitat: 

 

• Aprovar llicències amb declaració responsable de promotors i tècnics i 

revisions a posteriori per dinamitzar activitat 

• Aprovar llicències visades pel Col·legi professional.  

• Reduir significativament els terminis de concessió de les llicències en curs, 

actualment la mitjana és de 7,7 mesos segons el Col·legi d’Arquitectes. 

     

Inversions: 

 

• Externalitzar projectes d’obres municipals per augmentar la quantitat de 

projectes a executar a curt termini. 

• Executar amb celeritat les obres previstes. 

• Utilitzar els superàvits dels pressupostos. 

• Obrir més zones industrials (nous polígons).  

  

 

Comerç: 

 

• Ajudar o portar a terme l’organització del suport logístic per les compres online 

realitzades a través de plataforma slowsharing.cat  

• Desenvolupar una plataforma pròpia de Rubí.  

• Suport publicitari incitant a comprar en el comerç local. Comerç Segur. 

• Ajudes econòmiques directes.  
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Ajuntament com a client: 

 

• Agilitzar els pagaments endarrerits a proveïdors complint la llei sobre la 

morositat.   

 

 
 

Terrassa, 6 de maig 2020 
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