
Primeres mesures de política fiscal i econòmica a l'emergència sanitària del COVID19 i als seus 
previsibles efectes sobre l'economia local de Sant Celoni 

 
El present document pretén donar una primera resposta a l’impacte econòmic de la present crisi 
sanitària del coronavirus COVID-19 generada a escala internacional segons les declaracions del passat 20 
de Gener de 2020 per part del’Organització Mundial de la Salut (OMS). Des de llavors, el sector públic i 
el privat estan assumint mesuresorientades a protegir la salut dels ciutadans i ciutadanes, contenir la 
progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni està dedicant la gran part dels seus recursos a fer-ne front, tot i això 
l’impacte econòmic és gran, especialment per moltes microempreses, autònoms, pimes i ciutadans en 
general. A continuació l’Ajuntament presenta un document amb les primeres mesures que en els 
propers dies s’aniran aprovant i implementant per tal d’impulsar l’activitat, donar suport al comerç 
local, autònoms i empreses i ajudar a les famílies.  
 
Per tot això, l’Ajuntament de Sant Celoni proposa: 
 

1.- Àmbit tributari (impostos, taxes i preus públics) 
 
Amb la voluntat de facilitar el pagament dels impostos, taxes i preus públics coordinadament amb 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona us detallem:  
  
-Els terminis de pagament que estan en període de cobrament i tenen com a límit el 18 de març han 
estat ampliats fins el 30 d’abril. 
 
-Els terminis de pagament que han estat iniciats amb posterioritat el 18 de març han estat ampliats fins 
el 20 de maig. 
 
Impost de vehicles de tracció mecànica 
 
Està en període de pagament, es prorroga fins el 2 de juny. En cas de tenir-lo domiciliat, es demora el 
càrrec al compte i els no domiciliats es facilitarà el compliment del pagament. 
 
Les recaptacions que segueixen la forma executiva, tot i que el RD 465/2020 de 17 de març que modifica 
el RD 463/2020 que es declara estat d’alarma no preveu la suspensió; tot i així des de Diputació no 
s’estan dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del 
procediment administratiu. 
 
L’atenció als contribuents es continua prestant per via telemàtica a: www.orgt.diba.cat i al correu 
electrònic orgt.atenciociutadana@diba.cat 
  
Taxes 
 
·Taxa del mercat setmanal: no es cobrarà la taxa als paradistes del mercat setmanal dels dimecres que el 
mercat setmanal ha estat suspès. S’està treballant en una reducció de les properes quotes. 
 
·Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires (TERRASSES): Es bonificarà el 100% la taxa el 
temps de vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, i les 
seves possibles pròrrogues; decret que impossibilita obrir aquests establiments. S’està treballant també 
en una reducció de les properes quotes. 
 
· Taxa d’escombraries comercial: Els establiments afectats es bonificarà el 100% de la taxa del temps de 
vigència del Reial Decret 463/2020 i les seves possibles pròrrogues. 
 
·Taxa Escola d’Adults: s’aplicaran diverses mesures en funció de les formacions afectades. 

http://www.orgt.diba.cat/


 
·Taxa Escola Municipal de Música i Teatre: es congelen els cobraments a partir de la mensualitat de 
març; els serveis no prestats no es cobraran, només es cobraran els anteriors al 12 de març (dia inclòs). 
La mensualitat de gener està en període de pagament, queda prorrogada al 2 de juny. 
La mensualitat de febrer es passarà a cobrament a partir de1 de maig. 
 
Preus Públics 
 
·Preu Públic Escola Bressol Municipal “El Blauet”: es congelen els cobraments a partir de la mensualitat 
de març; els serveis no prestats no es cobraran, només es cobraran els anteriors al 12 de març (dia 
inclòs). 
La mensualitat de gener està en període de pagament, queda prorrogada al 2 de juny. 
La mensualitat de febrer es passarà a cobrament a partir de 1 de maig. 
 
·Preu Públic UE Sot de les Granotes: Queden congelats els cobraments i es retornarà la part 
proporcional de la quota satisfeta, durant els sis següents mesos, a la reobertura del centre. En cas de 
renunciar-hi s’invertiran al projecte socialINSERsport per a la formació i inserció de joves a través de 
l’esport. Per a més informació o consultes: santceloni@ueesports.cat 
 
· Programació Teatre Ateneu: s’està realitzant la devolució de les entrades d’esdeveniments. 
 

2.- Àmbit comercial i teixit productiu 
 
·Factures proveïdors: el pagament de factures des d’inici s’han prioritzat i es seguirà prioritzant, tant 
com sigui possible les factures dels proveïdors autònoms, petites i mitjanes empreses per tal de dotar-
los de liquiditat el més aviat possible. 
 
En cas de tenir dubtes amb la tramitació de factures podeu contactar de 10h a 13h: 
Via telèfon: 93.864.12.26 
Via mail: rrhh@santceloni.cat 
 
 
· Servei d’informació i suport a empreses, autònoms...: ERTOS, moratòries de deutes hipotecaris, 
préstecs ICO, prestacions als autònoms, tramitació d’ajudes.... 
 
Suport on-line i telefònic, podeu contactar de 10 h a 13 h: 
Via telèfon: 93.867.41.75 
Via mail: creacioempreses@santceloni.cat 
 
· Servei d’informació i suport problemes laborals: totes aquelles persones que hagin quedat afectades 
en temes laborals. 
 
Suport on-line i telefònic,podeu contactar de 10 h a 13 h: 
Via telèfon:93.867.41.75 
Via mail: orientaciolaboral@santceloni.cat 
 
· Es crearà una nova línia d’ajuts per empreses i/o professionals que  acreditinque han hagut de reduir o 
paralitzar  la seva activitat com a conseqüència deldecret d’alarma. Aquests ajutsestarien destinats a 
compensar els imports en concepte de taxa d’escombrariesoIBI. 
 

3.- Àmbit social, famílies i teixit associatiu municipal 
 
·Beques menjador: Es garanteix el servei a partir de les targetes moneder que es complementarà si fos 
necessari amb altres ajuts d’urgència. 
 
·Ajuts de l’IBI: s’incrementaràla dotació econòmicai es revisaran les bases actuals. 

https://mail.santceloni.cat/owa/redir.aspx?C=puEA7Cu0wJHcsLvGIkZdnA69yqkJxYBMO1mRUkTnkOYNDHBe8MzXCA..&URL=https%3a%2f%2fufec.us5.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3de2b13324cfaa50bcb7f133e91%26id%3db1758bfa35%26e%3d466d10bd96
mailto:creacioempreses@santceloni.cat
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·Allotjaments a persones sense sostre: des de l’inici s’ha coordinat l’Àrea de Serveis Socials amb l’Àrea 
de Seguretat Ciutadana en la detecció de possibles casos i trobar solucions. 
 
· Es treballa per poder realitzar un Pla de Reactivació Econòmica Local. 
 

4.- Mesures que es reclamen al Govern de l’Estat Espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
·Hipoteques i crèdits: Ajornament dels pagaments de les hipoteques i crèdits als ciutadans, sense que 
això generi interessos suplementaris. 
 
·Cotitzacions: Que es suspenguin les cotitzacions socials de pimes i autònoms. 
 
·IVA: Que se suspengui el pagament de l’IVA sense interessos. 
 
·Més recursos als municipis: Eliminació per part de l’Estat espanyol de les mesures d’estabilitat 
pressupostària i la regla de despesa a les administracions locals per poder destinar tots els recursos 
necessaris a reactivar l’economia, sense impediments legals ni econòmics. 
 
·Generar una dotació econòmica extraordinària a l’Oficina Local d’Habitatge per ajuts de lloguer. 
 

5.- Mesures a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria.  
 

- Km 0: demanem que es prioritzi la compra de productes i serveis de proximitat per ajudar al 
màxim a les empreses i comerços locals. 

- Flexibilitat pagaments de lloguers: demanem que el propietaris d’habitatges, naus 
industrials i locals comercials apliquin la màxima flexibilitat amb les condicions del contracte 
als seus llogaters, per poder col·laborar a superar les conseqüències econòmiques de la crisi 
sanitària. 

- Demanem la instal·lació de l’aplicació mòbil Stop Covid-19 (versió iOs i Android) que promou 
el Departament de Salut per monitoritzar la simptomatologia i un mapa de calor a temps 
real que té la malaltia al nostre país. 

- Us informeu a través dels nostres canals de comunicació:  
WEB: www.santceloni.cat 
Twitter: https://twitter.com/ajsantceloni 
Facebook: https://www.facebook.com/ajsantceloni 
Telegram:https://t.me/ajsantceloni/ 
App Ajuntament de Sant Celoni. 
Ràdio municipal Punt7 ràdio 

 
Durant els propers dies anirem incorporant i detallant aquestesi altres possibles mesures, a fi i efecte de 
reduir els efectes econòmics de la crisi sanitària. 
 
Cuideu-vos, cuidem-nos. 
 

http://www.santceloni.cat/

