14. Reducció de la taxa per la prestació de serveis al
mercat municipal. Ajuntament de Molins de Rei.
1. Tipus d’ajut:

Reducció extraordinària de la Taxa mensual per la prestacions de serveis al
mercat municipal.
Aquesta reducció de la taxa serà equivalent als dies en que no s'ha pogut
exercir l'activitat econòmica a comptar des del 14.03.2020 o data en que es
va tenir que tancar la parada, en cas d'afectació directa del COVID-19, i fins
la finalització de l'estat d'alarma o obertura de la parada per haver-se produït la
curació del COVID-19.
A aquests efectes i mentre no s'aixequi l'estat d'alarma no es girarà cap quota a
les parades afectades en el padró mensual de la Taxa i es retornarà la part
proporcional del mes de març.
2. Beneficiaris:

Concessionaris del mercat municipal de Molins de Rei que tenen activitats que
han estat obligades a tancar per estar afectades 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-19.
Concessionaris del mercat municipal de Molins de Rei que han tancat per
afectació directa del personal de la parada pel COVID-19.
3. Quan i com es podrà demanar?:

Aplicació d’ofici per l’Ajuntament de Molins de Rei en el padró del Mercat del
mes de març que s’ha de carregar al compte dels contribuents el 4 de maig de
2020. 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

