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1· MESURES DE SUPORT AL TEIXIT ECONÒMIC



MESURES DE SUPORT AL TEIXIT ECONÒMIC

•Programa Reactiva Alcoi dirigit a 
autònoms i micropimes que han suspès 
la seua activitat a conseqüència de 
la declaració de l’estat d’alarma o 
que continuant amb la seua activitat 
han vist reduït els seus ingressos més 
d’un 50%, entre el 14 de març i el 15 
d’abril, respecte a la mitja dels 6 mesos 
anteriors. Aquestes ajudes poden 
arribar fins als 1.000 € i es disposa 
un pressupost inicial de 600.000 € 
ampliable.

 
•1.200.000 € a través de contractes 
menors al sector construcció i afins, per 
impulsar l’ocupació a Alcoi i Comarca. 

•Licitació abans de l’estiu d’obres per 
import de 5.000.000 € per impulsar el 
sector de la construcció.

•Programa Reactiva Alcoi Comerç 
al detall. El comerç al detall és un 
dels sectors econòmics més afectats 
per la crisi generada per la Covid-19. 
Per això s’habilitarà una partida de 
300.000 € per accions d’impuls de la 
compra de proximitat.

•Eliminació de la Taxa per ocupació 
de via pública per a l’hostaleria i els 
mercats periòdics durant tot l’any 
2020, el que suposarà una injecció de 
liquiditat de 160.000 €.

•Ajornament de l’IVTM i Recollida 
residus fins juliol 2020, així com el 
cobrament de l’IBI fins novembre 
2020.

•Priorització en el pagament a 
proveïdors autònoms, professionals i 
micropimes.
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MESURES SOCIALS

•Prestacions econòmiques individuals: 
ajudes d’emergència de caràcter 
extraordinari, 600.000 €. I que anirà 
ampliant-se d’acord amb les necessitats.

•Servei d’ajuda a domicili, aquest 
servei ha incrementat el nombre 
d’usuaris a conseqüència de l’estat 
d’alarma en un 20%, 330.000 €.
.

•Menjar saludable a 110 xiquetes i 
xiquets, es mantindrà mentre no es 
reprenguen les activitats als centres 
educatius, 25.000 €.

•Ajornament de l’IVTM i Recollida 
residus fins juliol 2020, així com el 
cobrament de l’IBI fins novembre 
2020. 

•Subministrament de “tablets” i 
connexió a internet a 52 xiquetes i 
xiquets de Primària i Secundària per 
garantir la igualtat d’oportunitats 
educatives, 10.000 €.

•Subvenció pagament càrregues, 
serveis i subministres bàsics. Es 
modifica l’ordenança perquè es 
puguen acollir les famílies que han vist 
greument afectada la seva situació 
econòmica a conseqüència de la crisi 
Covid-19, tenint uns ingressos inferiors 
a 12.000 €. Aquestes famílies rebran 
una subvenció de fins a 120 € més la 
bonificació de la taxa de la brossa del 
75% (64,4 €). 
Aquestes mesures tindran un impacte 
pressupostari de 288.800 €.

•Reforç en personal de serveis socials 
80.000 €

•Projecte pilot per reduir la bretxa digital 
en famílies vulnerables facilitant l’accés 
a internet a 40 famílies alcoianes.

•Centre d’acollida per a persones 
sense llar 20.000 €

•Transport públic gratuït durant l’estat 
d’alarma.




