
   

17. Ajornament tributs municipals (IBI /Taxa entrada 

vehicles –guals-). Ajuntament de Molins de Rei. 

1. Tipus d’ajut:   

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la 

situació de la  crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 s’acorda, els padrons 

dels tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona s’estarà al que determini aquest Organisme, excepte pel que fa al 

primer pagament domiciliat de l'IBI de naturalesa urbana de l'any 2020 i, a la taxa 

d’entrada de vehicles a través de les voreres (guals). 

 Primer pagament domiciliat de l'IBI de naturalesa urbana de l'any 2020, 

s'ajorna el seu càrrec fins a l'1 de febrer de 2021.  

 Taxa entrada de vehicles a través de les voreres (guals) és modifica el 

calendari per endarrerir 1 mes l'inici del període de cobrament. Així doncs el 

nou període seria l’1 de juliol de 2020. 

 S'acorda flexibilitzar els criteris dels ajornament i/o fraccionament en 

el pagament dels tributs municipals no delegats a l'ORGT per a cada 

empresa, establerts a la Secció Tercera del Capítol VIII de l'Ordenança 

general, fraccionament i ajornament , d'acord amb cada situació financera 

concreta del deutor i prèvia sol·licitud, podent-se ampliar els terminis 

màxims de l'article 102.3 en 6 mesos addicionals en cada tram de deute. 

Respecte a les liquidacions que es troben en termini voluntari de 

pagament s'amplia fins el 20 de maig de 2020. 

2. Beneficiaris:  

Empreses i autònoms.  

3. Quan i com es podrà demanar?: 

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: empresa@molinsderei.cat 

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