Mesures econòmiques front al COVID-19 a l’àmbit de la Comunitat
Valenciana
• Es crearà un Fons de Capital de risc de l'IVF per a impulsar el
creixement de les empreses. Estarà dotat amb 200 milions d'euros i
tindrà com a objecte invertir en el capital d'empreses de dimensió
mitjana i gran, arrelades en el territori, i amb capacitat de
dinamitzar l'activitat econòmica.
• La línia de crèdit per a MICROPYMES i autònoms de l'IVF passarà
de l'1% al 0% d'interés i podrà destinar-se a circulant, és a dir, a
liquiditat de les empreses. Paral·lelament, la línia de crèdits per a
pimes eliminarà els interessos i serà al 0%. També es podrà destinar
a finançar el circulant de les empreses. En aquest marc de facilitació
de liquiditat, tant l'IVF com la SGR rebaixaran les condiciones
d'accés al crèdit i els avals ateses les noves condicions de previsió de
creixement de l'economia
• Es promouran mesures per a implantar el teletreball allà on siga
necessari. En la sintonia de les actuacions que han demanat les
organitzacions empresarials, es crearà una línia de 800.000’00 €
destinada a les empreses per a l'establiment de mesures tècniques
que permeten el teletreball i aprofundisquen en la modernització
tecnològica.
• Es posarà en marxa, a través de l'IVACE, un servei d'investigació de
proveïdors alternatius, tant en mercats locals com exteriors, per a
les empreses valencianes afectades per les limitacions en la
producció industrial en països tercers o del transport de
mercaderies.
• Es posarà en marxa un procés d'anàlisi d'oportunitats tant de
mercats com de producte que s'està generant per la falta
d'aprovisionament des de la Xina i en el qual, ara mateix, l'empresa
valenciana pot ser competitiva.

• Es subvencionaran a les empreses que puguen veure afectada la
seua producció industrial per casos de coronavirus per a evitar que
es paralitze la seua producció. En aquest marc de suport a les
empreses, la Generalitat demanarà davant la Unió Europea perquè
aquestes subvencions no estiguen subjectes a la limitació de
minimis.
• S'aplicarà el fraccionament, ajornament o, si escau, bonificació del
pagament dels impostos gestionats per l'Agència Tributària
Valenciana per a facilitar el seu abonament a les empreses,
professionals i famílies en dificultats pel coronavirus.
• S'aplicarà l'exempció en el tram autonòmic de l'IRPF i es sol·licitarà
per al trimestral de les subvencions concedides per la Generalitat i
el Govern amb motiu del coronavirus atorgant-los el mateix
tractament que rep la prestació per maternitat.

