
   

13. Reducció de la taxa d'ocupació de la via pública per 

les taules i cadires dels bars i restaurants. Ajuntament 

de Molins de Rei. 

1. Tipus d’ajut:    

Reducció extraordinària de la Taxa d'ocupació de la via pública per les taules i 

cadires dels bars i restaurants que han hagut de tancar a causa de l'estat 

d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 

COVID.  

Reducció de la taxa equivalent als dies en que no s'ha fet l'ocupació amb 

taules i cadires a comptar des del 14.03.2020 fins la finalització de l'estat 

d'alarma. 

  En cas de tractar-se de temporades anuals o temporada B (hivern de 1-11 

al 30-04) que ja haguessin ingressat les quotes, procedirà la devolució de 

les quantitats que correspongui atenent a la reducció calculada.  

 Mentre no es finalitza la situació d'emergència sanitària no es practicarà 

cap liquidació per aquest concepte, i una vegada finalitzada, si aquesta és 

anterior a l'1 de juliol, no es practicaran fins aquesta data.  

2. Beneficiaris: 

Bars i restaurants.  

3. Quan i com es podrà demanar?: 

 Per la temporada anual o temporada B (hivern), caldrà demanar la 

devolució corresponent a la reducció, a partir de la finalització de l’estat 

d’alarma,  a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa de l’Ajuntament de Molins 

de Rei.  

 Per la temporada  A  (estiu) 2020:  aplicació d’ofici per l’Ajuntament de 

Molins de Rei. No cal fer cap tràmit. 



   
 

 

4. Normativa aplicable:  

Real Decret-Llei 627 de 6 d’abril de 2020 de mesures econòmiques per paliar 

la situació d’emergència ocasionada amb motiu del coronavirus sars- cov-2. 

Real Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, per el quan s’adopten mesures urgent 

per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. 

Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 

gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

5. Altres dades d’interès :  

https://www.espaiempresa.cat/mesures-ambit-economic 

Correu electrònic: empresa@molinsderei.cat 

Telèfon Oficina d’Atenció a l’Empresa: 93 680 02 97 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.espaiempresa.cat/mesures-ambit-economic

