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Mesures econòmiques adoptades per l’Ajuntament de 
Terrassa davant les conseqüències del COVID-19 
 
1.- Aturar el cobrament d’impostos 
 
L’Ajuntament aturarà el cobrament d’impostos i taxes municipal, des d’ara fins a l’1 de juny. 
També s’aturaran els embargaments per impostos impagats fins a l’1 de juny. El termini de 
pagament de l’IBI, que acabava avui, es prolonga també fins a l’1 de juny. 
 
S’allarguen els períodes de pagament dels impostos i taxes municipals d’aquest any 2020. 
 
2- L'Ajuntament demana a propietaris/es de locals comercials que apliquin una 
moratòria en el cobrament de lloguers i ofereix una reducció proporcional de l'IBI 
d'aquests locals: 
 
El Govern municipal ha decidit demanar a propietaris/àries de locals comercials a Terrassa 
una moratòria en cobrament de lloguers. Com a mesura compensatòria, l'Ajuntament 
efectuarà una reducció proporcional de la quota d'IBI d'aquests locals, Comerç i Serveis 
Generals i Govern Obert s'articularan les mesures i s'establirà un sistema per a la seva 
tramitació. 
 
 
3.- L'Ajuntament declara la suspensió dels terminis d'execució de totes les obres 
de promoció privada i executarà només obres urgents o imprescindibles, com per 
exemple les que està portant a terme l'empresa municipal Taigua per garantir el 
subministrament 
 
L'Ajuntament declara la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada 
fixats als permisos municipals de qualsevol tipus durant la vigència de l'estat d'alarma i 
d'aquelles pròrrogues que, en el seu cas, es puguin adoptar. L'Ajuntament adverteix a 
promotors i promotores d'obres, construccions i instal·lacions que s'estiguin executant a la 
ciutat i terme municipal de Terrassa de l'obligació de compliment en tot cas de les mesures 
aprovades per les autoritats sanitàries per a la prevenció i protecció contra el coronavirus i les 
normes fixades pel Reial Decret 463/2020. 
 
Així mateix, recomana la suspensió de totes les obres de promoció privada que comportin 
desplaçaments per la via pública. Les úniques excepcions seran aquelles actuacions que 
calgui portar a terme de forma urgent durant aquest període. 
 
https://www.terrassa.cat/coronavirus 
 
https://www.terrassa.cat/documents/12006/37630480/200316+Comunicat+Mesures+Pla+E
mergència+Municipal+16+de+març.pdf/a9185908-4629-46dd-aca0-0a32b5f6e1a5 
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https://www.terrassa.cat/documents/12006/37782333/200317+NP+L’Ajuntament+demana+
a+propietaris+de+locals+comercials+una+moratòria+al+cobrament+de+lloguers+i+ofereix+r
educció%20proporcional+IBI.pdf/de36cfe3-d392-40a1-a579-a515bac7450f 
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