
 

 

L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, informa: 

 Segons Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, es reduirà un 50% el cànon de 

l’aigua per a tots els usuaris domèstics i industrials, aquesta reducció s’aplicarà 

durant dos mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig. 

 Segons Decret de mesures tributàries de l’OAGRTL queda modificat el termini de 

cobrament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica previst pel 30 de març, 

i es trasllada al 21 de maig. 

 No es cobraran els rebuts de la Llar d’infants i del gimnàs, fins que no es torni a 

prestar aquests serveis. 

 Aplicarem una bonificació complementaria del 50% per la taxa d’ocupació de la via 

pública de l’any 2020, aquesta taxa inclou l’ocupació de la via pública i les taules i 

cadires dels bars/restaurants situats a la via pública. 

 Demanem als propietaris que tenen llogats locals comercials o de restauració, que 

estudiïn la possibilitat de no cobrar el lloguer durant l’aturada de l’activitat, creiem 

que amb l’esforç de tots serà més fàcil poder tirar endavant.  

Per altra banda, esperarem al final de l’episodi de confinament, per tenir clar quines 

mesures econòmiques prendran el Govern de la Generalitat i el de l’Estat  per tal d’ajudar  

a totes les persones que hauran estat més perjudicades i, seguidament, estudiar la 

possibilitat de treure des de l’ajuntament ajudes econòmiques per aquelles persones o 

empreses que hauran patit més durant aquesta aturada de l’activitat. 

Per acabar, mostrar el nostre suport a tots aquells que heu hagut de tancar el vostre 

negoci, o heu perdut el vostre lloc de treball. 

Quedem a la vostra disposició per tot allò que us puguem ajudar. 

 

 

     Francesc Riu Canudas  

Alcalde de Sant Llorenç de Morunys 

alcaldiapiteus@gmail.com 

Sant Llorenç de Morunys, a 24 de març de 2020. 
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