
Acció Nº  7 .- Impostos i taxes

N.Ordre Ref. Ambit Proposta Objectiu 

1 ECON 01

Refer el pressupost municipal garantint la participació dels 
grups municipals de l’Ajuntament de Mollerussa i els 
membres de l’espai de reactivació econòmica i social de 
Mollerussa:
# Modificar els criteris en les línies d’ajuts perquè ningú es 
quedi enrere.
# Ajudes directes a famílies, treballadores, autònoms i 
PIMES.
# Ajudes per pagar el lloguer a famílies o comerços locals.
# Ampliar la disponibilitat de beques menjador i la 
distribució del menjar a domicili caps de setmana i festius

Creació d’un espai comú per establir una estratègia de reactivació econòmica i social de Mollerussa, així com que el seu format 
superi els límits del govern i de la pròpia institució municipal, posant en valor la riquesa política, social i cultural del nostre 
municipi, generant espais transversals de treball per poder treballar unes propostes que no deixin cap persona enrere, una política 
fiscal a l’alçada de les circumstàncies i polítiques de discriminació positiva pels sectors socials i econòmics que sigui necessari

2 ECON 06

Suspensió temporal Impost IAE | Suspensió temporal 
Impost IVTM | Suspensió temporal Taxa Gual | Suspensió 
temporal Taxa Mercats | Suspensió temporal Taxa 
Terrasses |Suspensió de quotes de recàrrec | Rebaixa 
Serveis Funeraris

Ajornament impostos per un període de 3 mesos (#)

# IBI
# Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Suspendre la liquidació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per les empreses que, al concloure l’any present, estiguin en 
condicions d’acreditar que no han executat acomiadaments a causa de la crisi sanitària, així com per les noves societats que 
s’estableixin en el municipi. Suspendre la liquidació específicament del IAE pels sectors d’oci, restauració, agències de viatge, 
comerç i aquells altres que es considerin més afectats per aquesta situació excepcional.
Suspendre la liquidació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) als vehicles relacionats a l’activitat d’autònoms i 
PIMES, suspenent-lo en un 100% en el de taxistes i empreses de transport que hagin vist paralitzada la seva activitat.
Suspendre la liquidació per autònoms i pimes de la Taxa de guals.
Suspendre la liquidació de la taxa dels mercats municipals. Els paradistes que han vist suspesa la seva activitat no hauran de 
pagar la taxa fins que es pugui reemprendre
Terrasses. Els titulars de llicències d’ocupació de via pública no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri la situació d’emergència.
Suspendre les quotes de recàrrec de la liquidació dels tributs municipals que s’hagin efectuat fora de termini. 
Serveis Funeraris. Rebaixa de preus
Modificació de les ordenances fiscals
# Pròrrogues de terminis de taxes i impostos.
# Possibilitat d’exonerar alguns impostos municipals
# Increment d’impostos per a aquells qui més tenen.

3 ECON 29 Bonificar als compradors dels comerços a Mollerussa amb 
la bonificació del parquímetre Estimular el comerç



Acció Nº  7 .- Impostos i taxes

N.Ordre Ref. Ambit Proposta Objectiu 

4 SISN 34

Ampliar el benefici de les targetes moneder per consumir 
al comerç local a les famílies que ho necessitin (a part de 
les que ja es beneficien de les targetes moneder 
distribuïdes als beneficiaris de beques menjador).

Cobrir les necessitats bàsiques a qui més ho necessiti. Alliberar-los d'impostos

5 SISN 35

Modificar les ordenances fiscals i afegir les famílies 
monoparentals, famílies vulnerables (estudiat prèviament 
pels serveis socials) i gent gran vulnerable com a 
beneficiaris de les bonificacions a ,IBI, ja que les ultimes 
ordenances aprovades només contempla les famílies 
nombroses

Ajudar a qui ho necessiti.


