
MESURES DESCRIPCIÓ DE LA MESURA ADMINISTRACIÓ

Prestacions

Per cessament 
d’activitat

Tots els treballadors per compte propi o autònoms les activitats del qual hagen quedat 
suspeses per la declaració de l'estat d'alarma  o en el cas que la seua facturació en el mes 
anterior al que se sol·licita la prestació es vega reduïda almenys un 75% en relació amb la 
mitjana de facturació del semestre anterior.

Quantia: 70% base reguladora.

Reial Decret-lley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19

Es preveu una exempció progressivament descendent en l'obligació de cotitzar durant els tres 
primers mesos següents a l'alçament de l'estat d'alarma per a aquells treballadors que 
estigueren percebent a 30 de juny la prestació per cessament d'activitat recollida en l'article 17 
del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a 
l'impacte econòmic i social del COVID-19, que aconsegueix el 100% el mes de juliol, el 50% a 
l'agost i el 25% el mes de setembre.

Els treballadors autònoms que vingueren percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària 
per cessament d'activitat, podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat ordinària 
(art. 327 LGSS), sempre que concórreguen una sèrie de requisits.

Addicionalment, l'accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació 
durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període 
de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets 
superiors a 5.818,75 euros.Aquesta prestació podrà percebre's com a màxim fins al 30 de 
setembre de 2020

Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del autónomo y de competitividad del sector industrial

Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
Disposició Adicional IV

Pròrroga de les prestacions ja causades a l'empara del RD 8/2020 y 24/2020.  Es percebrà com a 
màxim fins al 31 de gener de 2021 

Prorrogat fins 31 de maig de 2021

Importants novetats:
 > Eliminació del requisit d’haver sigut beneficiari amb anterioritat per a accedir a la   
 prestació per cessament d’activitat.
 > S’anulen els vetos als autònoms que van tindre fills durant l’estat d’alarma o van estar de  
 baixa per incapacitat temporal. 
 > Es redueix a dos mesos l’exigència d’estar d’alta en Seguretat Social als autònoms de   
 temporada per a poder accedir a la prestació. 
 > Els autònoms que demostren una caiguda de facturació del 50% en el primer semestre  
 de 2021 respecte al segon semestre de 2019, tindran dret a cobrar el cessament d’acitivitat. 
 > S’exoneren les cotitzacions al 100% als que esten en cessament d’activitat. 

Real Decreto Ley 2/2021 de 26 de enero de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 
defensa del empleo

Central

Mesures econòmiques per a empreses i autònoms COVID-19

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/03/covid19_RD8_2020rd_17_marzo.pdf

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/06/RD_24-2020_de_medidas_sociales_de_reactivacion_del_empleo_y_proteccion_del_trabajo_autonomo_y_compet.pdf

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/09/RD_Ley_30-2020_de_medidas_sociales_en_defensa_del_empleo.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf

Ajudes directes

Ajuntament 
de Gandia

Local

MESURES DESCRIPCIÓ DE LA MESURA ADMINISTRACIÓ

Ajudes Parèntesi-Pla Resistir

Beneficiaris: 
Persones autònomes i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors de la 
hostaleria, restauració i oci nocturn, mercats no sedentaris, allotjament i activitats turístiques, 
activitats de creació artística i d’espectacles, activitats esportives,  recreatives i d’entreteniment. 
Han de figurar d’alta en la matrícula de l’IAE d’aquest municipi. 

Quantia:
2.000€ pr microempresa i 200€ més per cada treballador (màxim 10) donat d’alta a 31 de 
desembre de 2020.

Per poder rebre l’ajuda s’ha de justificar una sèrie de despeses corrents per al manteniment de 
l’activitat empresarial o comercial.  

Termini: Del 8 de febrer al 12 de març

Aprovació per Junta de Govern de 8 de febrero de 2021https://www.gandia.es/aytg/uploaded/AJUDES%20COVID/PLAN%20RESISTIR/Certi�cado%20Junta%20Gobierno%20aprobacion%20Bases%20Pla%20Resistir.pdf

Ajuntament 
de Gandia

LocalSubvencions directes per al foment de l’activitat turística front la crisi ocasionada pel COVID-19

Beneficiaris: 
Microempreses i pimes, qualsevol que siga la forma jurídica (persona autònoma, CB, SC, SL, 
cooperatives, etc), que complisquen amb els requisits establerts per a cada línia i en tots els casos 
que l’activitat s’haja vist suspesa pel que es disposa en la normativa dictada durant l'estat 
d'alarma.

 Tres línies diferents de subvenció:
 > Per a establiment hotelers i càmpings
 > Per a empreses turístiques amb la distinció SICTED
 > Per a espais i recursos de caràcter turístic

Quantia: 
Per a hotels, campings, recursos i espais turístics: màxim 35.000€
Per a empreses turístiques: màxim 2.500€ 

El termini per a la seua sol·licitud és des del 8 de juliol al 4 d’agost de 2020

Edicte del Ajuntament de Gandia sobre convocatòria de subvencions directes per al foment 
de l’activitat turística front la crisi pel Covid-19

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/07/Bases_subvencio_directa_Ajuntament_de_Gandia_per_a_foment_de_lactivitat_turistica.pdf

Ajuntament 
de Gandia

LocalSubvencions directes  per al foment de l’activitat comercial i de serveis, darrere la crisi 
ocasionada pel COVID-19.

Beneficiaris: 
Persones físiques o jurídiques, comunitats de bens, societats civils i altres entitats sense 
personalitat jurídica, legalment constituïdes, que desenvolupen activitats empresarials que 
motiven la concessió de la subvenció i que complisquen els següents  requisits:

Requisits:
Activitat econòmica desenvolupada per persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa
Activitat suspesa per l’estat d’alarma i que no s’haja vist compensada per augment de la facturació 
mitjançant increment del volum de negoci online o telefònic
Estar donat d’alta en Hisenda i Seguretat Social en el moment de sol·licitar-la
Local de desenvolupament de l’activitat en Gandia
Que l'activitat es desenvolupe en un establiment comercial obert al públic amb una superfície 
màxima de 400 m. Aquesta limitació de superfície no operarà en les activitats de venda i exposició 
de mobles, electrodomèstics i activitats relacionades amb la pràctica esportiva en llocs tancats

Quantia: Fins 1500€

Anunci Ajuntament de Gandia sobre convocatòria de subvencions directes per al foment de 
l’activitat comercial i de serveis després de la crisi sanitària per Covid-19
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/05/Bases_publicadas_ayudas_fomento_actividad_comercial.pdf

Generalitat
Valenciana

AutonòmicaAjudes a persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de la prestació 
per cessament d’activitat per la Covid-19

Beneficiaris:
Persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen 
beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de 
gener, febrer o tots dos de 2021

Quantia:
a) Un màxim de 300,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària Covid-19 de la 
Seguretat Social durant els mesos
de gener i febrer del 2021.
b) Un màxim de 150,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària Covid-19 de la 
Seguretat Social durant el mes de gener
o durant el mes de febrer de 2021

Termini: Del 15 al 28 de febrer

Decreto 22/2021 de 5 de febrer del Consellwww.dogv.gva.es/datos/2021/02/09/pdf/2021_1132.pdf

Generalitat
Valenciana

AutonòmicaAjudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19

Beneficiaris:
Persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, que 
no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, ni societats civils, ni 
comunitats de béns, ni qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense 
personalitat jurídica pròpia, segons
es determinen en cada tipus d’ajuda d’entre les següents, i que exercisquen l’activitat comercial.

Inversions subvencionables:
Les despeses corrents realitzades en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i 
higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per 
a la posada en marxa
de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del 
comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

Línies d’ajuda:
Avalem comerç
Avalem comerç rural
Avalem mercats
Avalem artesania

Quantia:
Entre el 50 i 100% de les despeses corrents realitzades, segons tipus de beneficiari i línia d’ajuda.

Decret 66/2020, de 5 de juny del Consell,  d’aprovació de les bases reguladores per a la 
concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de 
la Covid-19

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/06/Decreto_66-2020_Ayudas_urgentes_en_materia_de_comercio_y_artesania.pdf

Generalitat
Valenciana

AutonòmicaAjudes urgents per a persones treballadores autònomes afectades per COVID-19

Beneficiaris:
Inscrits en el RETA com a mínim entre 31 de desembre 2019 i 14 de març 2020
Haver suspès l’activitat o reduir l’activitat almenys un 75%

Quantia:
1500€ per als que han cessat l’activitat
750€ per a la resta

DECRET 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió 
directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la 
Covid-19.

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/Decret_44-2020_ajudes_urgent_autonoms.pdf

Generalitat
Valenciana

AutonòmicaAjudes urgents per a  persones treballadores en règim autònom i xicotetes i mitjanes 
empreses del sector turístic afectades per COVID-19

MESURES SUPORT AUTÒNOMS I PIMES ADHERIDES A CREATURISME, DISTINCIÓ SICTED O 
AGÈNCIES DE VIATGE

Beneficiaris: 
Persones treballadores autònomes i pimes que desenvolupen les seues activitats en el sector 
turístic i estiguen adherides al programa CreaTurisme o tinguen la distinció SICTED i a persones 
treballadores autònomes i pimes que siguen agències de viatges, en la data de l’entrada en vigor 
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19
En el cas de les persones treballadores autònomes cal, a més, que hagen figurat 
ininterrompudament d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, i en el cas de les pimes 
hagen tingut activitat durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 
de març de 2020.
Haver obtingut rendiments nets de la seua activitat econòmica inferiors a 30.000 euros en 
l’exercici 2019.

Quantia:
 2.500€ per a les persones treballadores autònomes o pimes obligades a la reducció o  suspensió 
d’activitats pel Reial decret d’estat d’alarma.

MESURES SUPORT   PER A EMPRESES I ENTITATS ADHERIDES A MEDITERRANEW 
MUSIX/MEDITERRANEW FEST 

Beneficiaris: 
 > Entitats i empreses adherides a Mediterranew Musix / Mediterranew Fest de Turisme   
 Comunitat Valenciana en la data de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de  
 març.
 > En el cas de les persones treballadores autònomes cal, a més, que hagen figurat   
 ininterrompudament d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, i en el cas de les  
 pimes hagen tingut activitat durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre  
 de 2019 i el 14 de març de 2020.

Quantia: 
 > 120.000€ per a les entitats i pimes adherides a Mediterranew Fest de Turisme Comunitat  
 Valenciana.
 > 12.000€ per a les entitats i pimes adherides a Mediterranew Musix de Turisme Comunitat  
 Valenciana.

La presentació de sol·licituds serà des de les 9h del  5 de maig fins les 9h del 30 de juny. 

Decret 48/2020, de 17 d’abril del Consell, d’Ajudes urgents persones treballadores en règim 
autònom i xicotetes i mitjanes empreses del sector turístic afectades per COVID-19
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/Decreto_48-2020_ajudes_urgents_a_autonoms_i_empreses_sector_turistic.pdf
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Moratòria / Ajornaments

Moratòria de les 
cotitzacions a la 
Seguretat Social

CentralSis mesos sense interès de les cotitzacions socials d'autònoms i pimes. En el cas dels primers, el 
període de meritació de la quota serà el comprés entre maig i juliol de 2020; en el cas de les 
pimes, entre abril i juny.

Aquesta mesura serà aplicable en el cas d'autònoms que realitzen activitats que no hagen sigut 
objecte de suspensió en ocasió de l'estat d'alarma i que estiguin incloses en els següents còdecs 
de cotització de CNAE-2009, segons indica la OM ISM 371-2020: 119 (Altres conreus no 
perennes),129 (Altres conreus perennes), 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques), 2512 
(Fabricació de fusteria metàl·lica), 4322 (Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire 
condicionat),4332 (Instal·lació de fusteria),4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, 
amb predomini de productes d’alimentació, begudes i tabac), 4719 (Altre comerç al detall en 
establiments no especialitzats), 4724 (Comerç al detall de pa, productes de fleca, confiteria i 
pastisseria en establiments especialitzats),7311 (Agències de publicitat), 8623 (Activitats 
odontològiques), 9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 
a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/Orden_desarrollo_articulo_RD_11-2020.pdf

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_11-2020_de_medidas_urgentes_complementarias_en_el_ambito_social_y_economico_para_hacer_frente_al_.pdf

Quota de març 
no ingressada 
en termini

CentralEls autònoms que han sol·licitat la prestació extraordinària per cessament d'activitat, podran 
ingressar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions corresponents als dies de març que sí 
s'han treballat.

Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 
a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_11-2020_de_medidas_urgentes_complementarias_en_el_ambito_social_y_economico_para_hacer_frente_al_.pdf

Ajornament dels 
deutes dels 
autònoms amb 
Seguretat Social

CentralSi el treballador autònom o la pime adquireix deutes amb la Seguretat Social i el termini d'ingrés 
és entre els mesos d'abril i juny de 2020, també podrà sol·licitar l'ajornament del pagament amb 
un interès del 0,5%, sempre que no tinguera deutes anteriors.

Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 
a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_11-2020_de_medidas_urgentes_complementarias_en_el_ambito_social_y_economico_para_hacer_frente_al_.pdf

Ajornament 
Pagament 
fraccionat IRPF i IS, 
Declaració 
trimestral IVA, 
Retenció i ingressos 
a compte

CentralEls autònoms i pimes amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04€ a l’any podran ajornar-se 
fins 6 mesos les declaracions-liquidacions y autoliquidacions el termini de les quals finalitze entre 
13 de març de 2020 i  30 de maig.
No s’aplicaran interessos de demora durant els quatre primers mesos.
No s’exonera l’obligació de presentació

RD-Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte 
econòmic del COVID-19.

RD19/2020, de 26 de maig,  pel que s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, 
científica, econòmica, d’ocupació i seguretat 
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/05/RD-19-2020-medidas-complem
entarias-en-materia-agraria-cient%C3%ADfica-econ%C3%B3mica-de-empleo-y-Seguridad-Soc
ial.pdf social i tributàries per pal·liar els efectes del Covid-19

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_7-2020_de_medidas_urgentes_para_responder_al_impacto_economico_del_COVID19.pdf

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/05/RD-19-2020-medidas-complementarias-en-materia-agraria-cient%C3%AD�ca-econ%C3%B3mica-de-empleo-y-Seguridad-Social.pdf

Renúncia a 
Estimació objectiva

CentralEls contribuents d’IRPF que desenvolupen activitats el rendiment de les quals es determina per 
règim d’estimació objectiva(mòduls) podran renunciar al mateix i optar per l’estimació directa. 
Haurà de fer-se abans del 20 de maig

Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per a reforçar 
l’economia i l’ocupació
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_15-20_de_medidas_urgentes_para_apoyar_economia_y_empleo.pdf

Càlcul del 
pagament 
fraccionat en 
estimació objectiva 
i en règim 
simplificat d’IVA

CentralEls contribuents d’IRPF en modalitat estimació objectiva, per al càlcul de la quantitat a ingressar 
del pagament fraccionat, no computaran, en cada trimestre natural, com a dies d'exercici de 
l'activitat, els dies naturals en els quals haguera estat declarat l'estat d'alarma en aquest 
trimestre. Tampoc es tindran en computaran aquests dies per al càlcul de l’ingrés a compte del 
règim simplificat d’IVA

Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per a reforçar 
l’economia i l’ocupació
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_15-20_de_medidas_urgentes_para_apoyar_economia_y_empleo.pdf

Opció 
extraordinària 
pagament 
fraccionat
Impost Societats

CentralEls contribuents de l'Impost de societats, que no s'hagen acollit a l'ampliació del termini del 
pagament fraccionat, l'import net del qual de la xifra de negocis no haja superat e 6.000.000 
d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en la qual es va iniciar l'esmentat període impositiu, 
podran presentar el segon pagament fraccionat a compte en els primers 20 dies naturals del 
mes d'octubre de 2020. El pagament fraccionat efectuat en els 20 dies naturals del mes d'abril de 
2020 serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que s'efectuen a compte del 
mateix període impositiu determinats

Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per a reforçar 
l’economia i l’ocupació
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_15-20_de_medidas_urgentes_para_apoyar_economia_y_empleo.pdf

No inici període 
executiu de 
deute tributari

CentralNo inici del període executiu per a determinats deutes tributaris si el contribuent demostra 
mitjançant certificat de l'entitat financera que, en dins del període de pagament, ha sol·licitat 
finançament per al pagament dels deutes tributaris resultants de declaracions-liquidacions i 
autoliquidacions i per, almenys, l'import d'aquests deutes.

Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per a reforçar 
l’economia i l’ocupació
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_15-20_de_medidas_urgentes_para_apoyar_economia_y_empleo.pdf

Ampliació del 
termini de 
presentació 
de l’autoliquidació
i pagament de la 
declaració 
trimestral IVA, 
IRPF, IS

CentralAutònoms i pimes amb nivell de facturació en 2019 inferior  a 600.000€. 
Podran presentar i fer el pagament fins 20 de maig i no fins 20 d’abril

Reial Decret-lley 14/2020, de 14 de abril, pel que s'estén el termini per a la presentació i ingrés 
de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries 

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_14-2020_extension_plazo_ingreso_y_presentacion_autoliquidaciones.pdf

IVA TIPUS 0% CentralFins al 31 de juliol de 2020, s'aplicarà el tipus del 0 per cent de l'IVA als lliuraments de béns, 
importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari,  els destinataris del qual siguen 
entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.

Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per a reforçar 
l’economia i l’ocupació
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_15-20_de_medidas_urgentes_para_apoyar_economia_y_empleo.pdf

Moratòria 
pagament 
lloguer de 
locals comercials

CentralSi l’arrendador és un gran tenedor (más de 10 immobles), l’arrendatari pot demanar una 
moratòria mentre dure l’estat d’alarma i màxim 4 mesos. La renda s’ajornarà sense penalització ni 
interessos, fraccionant el pagament màxim durant dos anys. 

En el cas què l’arrendador no siga gran tenedor, l’arrendatari podrà demanar un ajornament 
temporal i extraordinari del pagament de la renda o una rebaixa.  Podrà utilitzar-se la fiança per al 
pagament total o parcial d’algunes de les rendes. L’arrendatari haurà de tornar la fiança màxim en 
el termini d’un any de de que s’adopte aquest acord, o abans de la finalització del contracte, si 
resta menys d’un any.

L’activitat que desenvolupa l’arrendatari ha d’haver quedat suspesa pel Decret d’alarma o haver-se 
reduït la facturació del mes natural anterior almenys en un 75%

Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per a reforçar 
l’economia i l’ocupació 
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_15-20_de_medidas_urgentes_para_apoyar_economia_y_empleo.pdf

Flexibilitzar l’ús 
del Fons de 
Promoció i 
Educació de 
Cooperatives

CentralDurant la vigència de l'estat d'alarma i les seues possibles pròrrogues i fins al 31 de desembre de 
2020, el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu de les cooperatives, podrà ser destinat, totalment 
o parcialment a recurs financer per a dotar de liquiditat a la cooperativa o qualsevol altra activitat 
que redunde a ajudar a frenar la crisi sanitària, bé mitjançant accions pròpies o bé mitjançant 
donacions a altres entitats, públiques o privades.

Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per a reforçar 
l’economia i l’ocupació
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_15-20_de_medidas_urgentes_para_apoyar_economia_y_empleo.pdf

Ajornament 
hipoteca de locals 
i centres de treball

CentralLa moratòria de deute hipotecari de immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupen 
els empresaris i professionals. La mesura també serà aplicable per a autònoms que havent suspès 
la seua activitat es troben en situació de vulnerabilitat econòmica. Duració tres mesos.

Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 
a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_11-2020_de_medidas_urgentes_complementarias_en_el_ambito_social_y_economico_para_hacer_frente_al_.pdf

Ajornament de 
préstecs 
autonòmics

CentralEls autònoms o les pimes que siguen prestataris de crèdits o préstecs financers de titularitat 
pública, autonòmica o local, podran sol·licitar abans que finalitze el termini de pagament dels 
interessos en període voluntari un ajornament extraordinari.

Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 
a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_11-2020_de_medidas_urgentes_complementarias_en_el_ambito_social_y_economico_para_hacer_frente_al_.pdf

Ajornament 
quotes préstecs 
IDAE

CentralPodran ajornar-se les quotes pendents de pagament i el venciment del qual no s’haja produït o es 
produïsca en els mesos de març, abril, maig i juny de 2020. Aquest ajornament quedarà 
automàticament ampliat a les successives quotes, fins dos mesos després de la finalització de 
l’estat d’alarma. 

Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per a reforçar 
l’economia i l’ocupació
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_15-20_de_medidas_urgentes_para_apoyar_economia_y_empleo.pdf

Moratòria per 
al pagament 
del lloguer en 
locals d’EVHS

AutonòmicaLes rendes del lloguer, corresponent a les mensualitats d’abril, maig i juny de 2020, de locals 
propietat  d’ Entitat Valenciana de Habitatge i Sol, seran satisfetes de manera prorratejada en els 6 
mesos següents, des de juliol a desembre de 2020. 

Resolució 31 de març de 2020, de la Direcció General d’Habitatge https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2794.pdf

Ampliació 
termini 
pagament 
impostos locals 
(Ajuntament de 
Gandia)

LocalAmpliació fins al pròxim 1 de juliol el període de pagament en voluntària de la recaptació de 
l'impost de vehicles (IVTM) i guals i la taxa de fem 

Ampliació terminis de pagament per al IBI i IAE:
 > En cas de rebuts domiciliats: 1 d’octubre i 2 de novembre
 > Per als no domiciliats: el període comença l'1 d'octubre i finalitza l'1 de desembre 

Finançament

Línies IVF AutonòmicaIVF  ha millorat les condicions de les seues Línies de finançament bonificades per a autònoms, 
microempreses, pimes i grans empreses, adaptant-se a la nova situació.
Resolució Institut Valencià Finances

LÍNEA HORECA
Convocatoria Línea Financiación bonificada IVF-Liquidez Covid

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/08/pdf/2020_2790.pdf

https://prestamos.ivf.es/wp-content/uploads/2021/01/L%C3%ADnea-COVID-consolidada-tras-Acuerdo-modi�caci%C3%B3n-150121.pdf

Línies  Avals ICO CentralsLes empreses i autònoms tindran accés a aquestos avals a través de les seues entitats financeres. 
Per a atendre necessitats de finançament tals com: pagament de salaris, factures, necessitats de 
circulant i liquiditat. Els avals cobriran el 80% del risc que s’associe al préstec.

Resolució  25 de març de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
per la que S’aproven les característiques del primer tram de la línia Avals ICO per paliar els 
efectes económica COVID19 económicos del COVID-19.

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/03/covid19_empresa_Resolucion_lineas_avales_ICO_empresas_y_autonomos.pdf

Plans de pensions CentralsEls autònoms que siguen titulars de plans de pensions i hagen vist la seua activitat suspesa a 
conseqüència de l’estat d’alarma,  podran fer efectius els seus drets en un termini de sis mesos des 
de la declaració de l'estat d'alarma.
L’'import retirat no pot ser superior als ingressos nets estimats (amb acreditació) que s'han deixat 
de percebre mentre dure el tancament del negoci o la suspensió de l'activitat.

Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 
a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_11-2020_de_medidas_urgentes_complementarias_en_el_ambito_social_y_economico_para_hacer_frente_al_.pdf

Reassegurança 
del Consorci 
Compensació 
d’Assegurances

CentralsEl Consorci de compensació d’assegurances podrà acceptar en reassegurança els riscos assumits 
per les entitas asseguradores privades autoritzades per a operar en els rams de  les assegurances 
de crèdit i caució. La cobertura podrà aplicar-se, a partir del dia 1 de gener de 2020. La seua 
vigència temporal es mantindrà en tant subsistisquen les raons d'interés general, per un període 
mínim de dos anys

Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per a reforçar 
l’economia i l’ocupació
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_15-20_de_medidas_urgentes_para_apoyar_economia_y_empleo.pdf

Subministraments

Flexibilització 
dels 
subministraments 
d'electricitat i aigua

CentralSuspensió o modificació temporal dels contractes d'electricitat i aigua dels quals els autònoms 
siguen titulars dels mateixos durant l'estat d'alarma. Volta a les condicions habituals en un termini 
de tres mesos després de la variació d'aquests contractes, sense penalització

Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 
a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_11-2020_de_medidas_urgentes_complementarias_en_el_ambito_social_y_economico_para_hacer_frente_al_.pdf

Bo social CentralEl Govern inclou als treballadors autònoms que hagen cessat la seua activitat o hagen vist reduïda 
la seua facturació en un 75% a conseqüència del COVID-19 entre els potencials perceptors del bo 
social d'electricitat sempre que se siguen persones físiques, amb renda igual o inferior als llindars 
del IPREM.

Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 
a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_11-2020_de_medidas_urgentes_complementarias_en_el_ambito_social_y_economico_para_hacer_frente_al_.pdf

Suspensió de 
la facturació

CentralSuspensió del pagament de les factures que corresponguen a períodes de facturació que 
continguen dies integrats en l'estat d'alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. Si 
l'autònom s'acull a aquesta mesura, no es podrà realitzar canvi de comercialitzadora.

Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 
a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
https://www.urbalabgandia.com/wp-content/uploads/2020/04/RD_11-2020_de_medidas_urgentes_complementarias_en_el_ambito_social_y_economico_para_hacer_frente_al_.pdf


