ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació

Qui convoca?

A qui va
dirigida?

BOE 13/3/2020
(modificat
28/3/2020)

Estat

Empreses del sector
Turisme (activitats
CNAEs llistat D.A.1ª)

BOE 13/3/2020
(modificat
28/3/2020)

Estat

Empreses del sector
Turisme ( i comerç i
hostaleria vinculats)

BOE 13/3/2020
(modificat
28/3/2020)

Estat

Deutors tributaris

BOE 13/3/2020
Modificat
28/03/2020

BOE 18/3/2020
(modificat
8/4/2020)

Estat

Empreses

Estat

Persones físiques
(treballadors o
empresaris) en atur o
reducció d’ingressos
per baix de 3xIPREM
(ajustable segons
criteris REL8/20202) a
causa de COVID19

Descripció?
Finançament ICO (ampliació línia 2019 per a
compensar fallida Thomas Cook)
Bonificació 50% quotes empresarials de Seg.
Social per contingències comuns, atur, Fogasa
i FP dels treballadors amb contractes de
caràcter fix discontinu que inicien o
mantinguen en alta durant aquests mesos les
empreses privades del sector turisme ( o
comerç i hostaleria, vinculades al sector
turisme), que generen activitat productiva en
els mesos de febrer, març, abril, maig i juny.

Última actualització: 18/05/2020

Més Informació
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

Ajornament 6 mesos deutes tributaris

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

Ajornament extraordinari del calendari de
reemborsament en préstecs concedits per la
Secretaria General de Industria i de la
Pequeña y Mediana Empresa.

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

Moratòria per al pagament de crèdits
hipotecaris

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació

BOE 18/3/2020
(modificat
8/4/2020)

BOE 18/3/2020
(modificat
8/4/2020) I
BOE
22/04/2020

Qui convoca?

Estat

Estat

A qui va dirigida?

Autònoms (RETA, agraris
i mar) les activitats dels
quals queden suspeses o
facturació baixe de +75%
s/6 mesos anteriors, o
mateixos mesos any
passat, o s/12 mesos
anteriors, segons perfil
del autònom.

Empreses i autònoms

Descripció?
Prestació extraordinària per cessament d’activitat
per als afectats per declaració de l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per el COVID-19.
Import: 70% base reguladora (o 70% de la base
mínima si període cotitzat es insuficient per a tindre
dret a la prestació).
Es cobra fins el últim dia del mes en el que finalitze
l’estat d’alarma.
NOVETAT 8/4/2020: compatible amb altres ajudes
de Seguretat Social (viudetat, etc.)
Treballadors del mar: incompatible amb prestació
per amarrament de flota.
La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les
mútues col·laboradores de la S.S. i al I.S de Marina
Per a facilitar el manteniment del treball i pal·liar els
efectes econòmics del COVID-19, el Minist de
Asumpt Econòmics i Trans Digital, donarà avals a la
financiació concedida per entitats de crèdit, entitats
de diners electrònics, entitats de pagaments a
empreses i autònoms, per atendre necessitats
derivades, com la gestió de factures, pagament de
nòmines i proveïdors, necessitats de circulant,
venciment de obligacions financeres o tributaries o
altres necessitats de líquides . també es podran
destinar les avals a la Companyia espanyola de
Reafiançament, societat Anónima CERSA, així com a
pagarés incorporats al mercat de renda fixa de la
associació de intermediaris d’Actius financers i al
mercat alternatiu de renda fixa

Última actualització: 18/05/2020

Més Informació

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-20203824

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-20203824
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOEA-2020-4414.pdf

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
Qui convoca?
publicació

A qui va dirigida?

BOE 18/3/2020
(modificat
8/4/2020)

Estat

PYMES
internacionalitzades o en
procés (exporta +33% o
regularment) i COVID
motiva falta de liquides o
finançament

BOE 18/3/2020
(modificat
8/4/2020)

BOE 18/3/2020
(modificat
8/4/2020)
BOE 18/3/2020
(modificat
8/4/2020)

DOGV
30/3/2020 i
4/4/2020

Descripció?

Última actualització: 18/05/2020

Més Informació

Línia de cobertura asseguradora

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

Estat

Titulars d’explotacions
agràries que hagen
subscrit préstecs com a
conseqüència de la
situació de sequera de
2017

Possible prolongar fins a 1 any, que podrà
ser de carència, el període d’amortització
dels préstecs subscrits.
Increment de cost d’aval SAECA (Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria)
finançat per l’Estat

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

Estat

PYMES

Plan Acelera: ajudes Red.es digitalització
PYMES

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

Estat

PYMES

Plan Acelera: avals ICO despeses
digitalització PYMES

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

GVA

Autònoms durant, al
menys, entre el
31/12/2019 i 14/3/2020
amb ingressos 2019
menors de 30.000 euros

Suport econòmic i financer a les persones
treballadores autònomes (1500 euros si
tancament per RD 463/2020, o 750 euros
si reducció de facturació >75% sobre mitja
semestre anterior).
Compatible amb ajuda estatal Seguretat
Social. Incompatible amb altres ajudes
(municipals, etc.)

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
i
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació

Qui convoca?

A qui va
dirigida?

DOGV
30/3/2020

GVA

Autònoms en general

Avals IVF per a autònoms

Dret al bono social en subministres habitatge
habitual

Estat

Autònoms que hagen
cessat la seua activitat
o hagen vist reduïda la
seua facturació al
menys un 75% com a
conseqüència del
COVID-19, amb rendes
inferiors a límits art.
28 (entre 2,5 i 3,5
IPREM segons
circumstàncies
familiars)

BOE 1/4/2020

BOE 1/4/2020

Estat

Autònoms
desenvolupats BOE
28/04/2020

Descripció?

La durada màxima d’aquest Bono social serà
de 6 mesos
Han d’estar acollits al Preu Voluntari per
al xicotet consumidor (PVPC) i el
subministrament per al que es sol·licita
ha de ser la vivenda habitual.

Poden sol·licitar moratòria de 6 mesos, sense
interessos, per a pagar les cotitzacions
socials a la Seguretat Social de RETA i dels
seus treballadors corresponents al termini
abril - juny (norma general) o abril - juliol
(activitats suspeses per l’estat d’alarma)

Última actualització: 18/05/2020

Més Informació
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf

Telèfon de contacte 679 769 355
OFICINA VERDA AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA
Correu electrònic: oficinaverda@lalcudia.com

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-20204690.pdf

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació

Qui convoca?

A qui va dirigida?

Última actualització: 18/05/2020

Descripció?

BOE 1/4/2020

Estat

Autònoms i treballadors

Poden sol·licitar ajornament de deutes amb la Seguretat
Social que havia de pagar entre abril i juny, amb un
interès reduït del 0,5% l’import aplaçat serà amortizat
mitjançat pagaments mensuals i determinarà un plaç
d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat
sol·licitada a partir del mes següent al que aquell
s’haguera dictat , sen se que puga excedir de un total de
12 mensualitats.

BOE 1/4/2020

Estat

Empreses

Refinançament i modificació del moment i termini per a
aportació de garanties en les convocatòries de préstecs
concedits per la SGIPYME pendents de resolució

BOE 1/4/2020

Estat

Empreses

Devolució per ICEX de despeses i concessió d’ajudes per
cancel·lació d’activitats de promoció del comerç
internacional i altres esdeveniments internacionals
cancel·lats per COVID-19

Més Informació

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-2020-4208

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-2020-4208

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-2020-4208

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació

BOE 1/4/2020

BOE 1/4/2020

BOE 1/4/2020

BOE 1/4/2020

Qui convoca?

Estat

A qui va dirigida?

Emprenedors turisme

Última actualització: 18/05/2020

Descripció?
Es suspèn, sense necessitat de sol·licituds prèvia i durant
el període d’un any, el pagament d’interessos i
amortitzacions corresponents a préstecs EMPRENDETUR
concedits per la Secretaría de Estado de Turismo

Més Informació

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-2020-4208

Autònoms

Flexibilització dels contractes de subministre
d’electricitat, gas natural i GLP per a autònoms. Possible
sol·licitar:
a) Suspensió o canvi de contracte (reducció de potencia,
etc.) sense penalitzacions.
b) Suspensió del pagament de factures
electricitat/gas/GLP (se prorratejaran en futures factures
post-alarma)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-2020-4208

Estat

Autònoms i empreses

Ajornament extraordinari del calendari de
reemborsament en préstecs concedits per Comunitats
Autònomes i Entitats Locals a empresaris i autònoms
afectats per la crisis sanitària provocada per el COVID-19

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-2020-4208

Estat

Autònoms, aturats i
empresaris amb activitat
suspesa per decret
d’alarma

Possibilitat de disposar d’import de plans de pensions en
cas d’atur o cessament d’activitat derivats del COVID-19

Estat

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-2020-4208

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació
DOGV
6/4/2020

Qui convoca?

GVA

BOE 15/4/2020
Estat

A qui va
dirigida?
Educació (centres
privats autoritzats i
centres municipals)

Contribuents que
tinguen un volum
d’operacions en 2019
no superior a 600.000
euros a efectes de
l’Impost sobre el Valor
Afegit

Descripció?
Ajudes a centres d’educació infantil i escoles
infantils municipals per l’import mensual de
l’ajuda que hagués correspost abonar-se en
aquests centres, segons el seu alumnat
beneficiari de 0 a 3 anys matriculat

Els terminis de presentació i ingrés de les
declaracions i autoliquidacions tributàries el
venciment de les quals es produïsca a partir
del 15 d’abril i fins el dia 20 de maig de 2020
se estendrà fins el 20 de maig de 2020. Si la
forma de pagament elegida es la
domiciliació, el termini de presentació de les
autoliquidacions se estendrà fins el 15 de
maig de 2020.
NO APLICABLE A:
- Contribuents subjectes a règim de
consolidació fiscal (arts. 55 i ss. Llei 27/2014
de societats de capital).
- Entitats que tributen per el règim especial
de grups d’entitats de l’Impost sobre el Valor
Afegit regulat art. 163 quinqués y ss. de la
Llei 37/1992 de l’IVA.
- Presentació de declaracions regulades per
el Reglament (UE) n.º 952/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 9
d’octubre de 2013, per el que s’aprova el
codi duaner de la Unió i/o per la seua
normativa de desenvolupament.

Última actualització: 18/05/2020

Més Informació

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf

https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-20204448.pdf

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Última actualització: 18/05/2020

Data
publicació

Més Informació

BOE
22/04/2020

Qui convoca?

Estat

A qui va
dirigida?

PYMES i autònoms
amb establiments de
negoci arrendats

Descripció?
- Arrendaments de ús diferent a habitatge:
En el cas d’arrendataris amb activitat suspesa o caiguda de
facturació en el mes anterior de al menys un 75% sobre el
trimestre anterior que siguen:
a) Autònom, del mar o de mutualitat que reemplace al
RETA o
b) Pymes que durant dos exercicis consecutius reunisquen,
a la data de tancament de cada un d’ells, al menys dos de
les circumstàncies següents:
 Que el total de les partides de l’actiu no supere
els quatre milions d’euros.
 Que l’import net de la seua xifra anual de negocis
no supere els huit milions d’euros.
 Que el nombre mitjà de treballadors empleats
durant l’exercici no siga superior a cinquanta.
Podran sol·licitar fins el 23 de maig al seus arrendataris,
segons si son:
1) Arrendataris públics o grans tenedors (titulars de més
de 10 immobles urbans excloent garatges i trasters, o més
de 1500m2):
- Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia
durant la duració de l’estat d’alarma més fins 4 mesos,
pagant eixes rendes fraccionadament en 2 anys sense
interessos.
2) Amb arrendataris privats “no grans tenedors”:
- Arrendatari podrà sol·licitar a arrendador un ajornament.
- Arrendador podrà disposar de fiança( que deurà reposar
en màxim un any)

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A2020-4554.pdf

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació

BOE 22/4/2020

BOE 22/4/2020

BOE 22/4/2020

BOE 22/4/2020

Última actualització: 18/05/2020

A qui va
dirigida?

Descripció?

Més Informació

Estat

Empreses privades
beneficiaries de
crèdits IDAE

Possible ajornament sense interessos addicionals en el
pagament de quotes de març, abril, maig i juny de 2020
o fins 2 mesos després del final de l’estat d’alarma dels
préstecs IDEA al sector privat inactiu o amb reducció de
vendes/facturació que els impedisca/dificulte complir
obligacions de pagament.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A2020-4554.pdf

Estat

Entitats de Dret Públic,
clíniques o centres
hospitalaris, o entitats
privades de caràcter
social

Rebaixa al 0% de l’IVA de bens contra COVID-19 a
Entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris,
o entitats privades de caràcter social.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A2020-4554.pdf

Estat

Beneficiaris de
finançament a la que
es refereix l’article 29
del Real Decret-llei
8/2020, de 17 de març

No inici del període executiu per a deutes tributaris
resultants de declaracions-liquidacions i
autoliquidacions en el cas de concessió dels avals als
que es refereix l’article 29 del Real Decret-llei 8/2020,
de 17 de març.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A2020-4554.pdf

S’autoritza a les cooperatives a utilitzar
excepcionalment el Fons d’Educació i Promoció com a
recurs financer per a donar liquides a la cooperativa o a
altres accions destinades a frenar la crisis del COVID19. Aquesta decisió la podrà prendre el Consell Rector
en lloc de l’Assemblea General si aquesta no pot
reunir-se per mitjans virtuals.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A2020-4554.pdf

Qui convoca?

Estat

Cooperatives

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació

BOE 22/4/2020

BOE 22/4/2020

Qui convoca?

Estat

Estat

A qui va
dirigida?

Obligats tributaris de
l’Impost de Societats

Societats laborals i
participades

Descripció?
a) Els obligats tributaris per Impost de Societats amb
volum de operacions no superior a 600.000 euros en
l´any 2019, a més de l’ajornament fins el 20 de maig
aprovat per el RD-llei 14/2020, poden també optar fins
el 20 de maig de 2020 (15 de maig si havien domiciliat
rebut) per el fraccionament escollint si es calcula sobre
la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11
primers mesos de cada any natural, pagant el primer
pagament fraccionat.
b) Els contribuents no inclosos en el punt anterior i
volum net de negoci no superior a 6.000.000 d’euros
podran optar per el pagament fraccionat escollint si es
calcula sobre la part de la base imposable del període
dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural,
mitjançant la presentació termini del segon pagament
fraccionat a compte de la liquidació corresponent a dit
període impositiu que haja d’efectuar-se en els primers
20 dies naturals del mes d’octubre de 2020.

- Ampliació de 36 a 48 mesos del termini per a que una
societat laboral constituïda inicialment per 2 socis
treballadors al 50% ajust dits percentatges per a que
els socis s’ajusten a o tindre més d’una tercera part del
capital social.

Última actualització: 18/05/2020

Més Informació

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A2020-4554.pdf

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A2020-4554.pdf

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació
DOGV
22/04/2020

BOE
22/4/2020

DOGV
23/04/2020

Última actualització: 18/05/2020

Qui
convoca?

A qui va
dirigida?

Descripció?

Més Informació

GVA

Autònom/empresa
amb domicili social o
establiment en la
Comunitat Valenciana

Línia de finançament bonificada IVF Préstecs
a interès reduït per a autònoms i empreses
(detalls en article 4)

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2941.pdf

Estat

GVA

Contribuents del IRPF
que desenvolupen
activitats
econòmiques a
mòduls

Pymes que implanten
solucions
innovadores per al
teletreball

Si renuncien a la estimació objectiva (mòduls)
per a tributar en 2020 sobre els ingressos reals
poden tornar a aquest sistema per a 2021
(s’elimina temporalment la obligació d’esperar
3 anys per a poder tornar a mòduls).
Els contribuents que es mantinguen en
mòduls, a efectes del càlcul de la quantitat a
ingressar no computaran, en cada trimestre
natural, com dies d’exercici de l’activitat, els
dies naturals en els que haguera estat declarat
l’estat d’alarma en dit trimestre.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

Sol·licituds del 4 al 26 de maig.
Quantia variable en funció de la grandària de
la empresa: xicoteta empresa, fins el 40%;
mitjana empresa fins el 30%

http://www.dogv.gva.es/es/resultatdogv?signatura=2020/3001&amp;L=1

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació
BOE
23/04/2020

BOE
28/04/2020

Qui
convoca?
Estat

Estat

A qui va
dirigida?
Sector pesquer

Empreses i autònoms

Última actualització: 18/05/2020

Descripció?

Més Informació

Pròrroga de 6 mesos de la vigència de
certificats de formació sanitària, revisions de
farmaciola a l’embarcació i certificats metges
de aptitud per al embarcament.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf

Definició de les activitats CNAE a les que es fa
extensiva la possibilitat de moratòria en el
pagament de cotitzacions a la Seguritat social

https://boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf

1.- Ajudes de 2.500 euros per a adherits a Crea
Turisme ,SICTED o siguen agències de viatges
amb rendiments en 2019 inferiors a 30.000
euros. Compatibles amb altres ajudes de
Turisme Comunitat Valenciana.
DOGV
29/04/2020

DOGV
30/04/2020

GVA

GVA

Pymes i Autonoms
del sector turístic

Empreses d’inserció
centres especials
d’ocupació

2-Ajudes per a entitats i empreses adherides al
programa de promoció de festivals musicals
Mediterranew Musix (12.000 euros) o
Mediterranew Fest (120.000) compatibles amb
altres ajudes de l’estat.
Declara d’interès general diverses ajudes de
LABORA per a poder seguir la tramitació i
resoldre peticions sense interrupció de
tràmits per covid 19

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3138.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3112.pdf

ATENCIÓ: Text merament informatiu. Consulteu els corresponents butlletins oficials.

Data
publicació
11/05/2020

DOGV
14/5/2020

14/5/2020

Última actualització: 18/05/2020

Qui
convoca?

A qui va
dirigida?

GVA

Microempreses i
PYMES

Línea de crèdits participatius FEDER-IVF per a
projectes disruptius y específics COVID-19

https://prestamos.ivf.es/prestamos/linea-ivf-feder-prestamosparticipativos/#

GVA

Empreses productes
sanitaris COVID

Ajudes a projectes de innovació de producte
per a la resposta a emergències sanitàries
(INNOVAProD-CV Covid)

http://www.dogv.gva.es/va/resultatdogv?signatura=2020/3383&amp;L=1

Entitats locals rurals
Empreses i persones en règim autònom del
sector primari que han patit pèrdues
econòmiques per el COVID-19

https://divaladl.es/es/ayudas/ver/C/378

GVA

Entitats locals,
empreses i
autònoms/es del
sector primari

Descripció?

Més Informació

