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CIRCULAR  INFORMATIVA COVID19 
COMERÇ I EMPRESA – NÚMERO 1 

   

 

 

 

 

TAXES I PREUS PÚBLICS 

 Devolució de l'import de la taxa d’ocupació per 

taules i cadires en els establiments de restauració 

i altres similars com la taxa relativa al mercat 

ambulant. 

Es retornarà la part proporcional donada la 

circumstància excepcional que durant el període 

de vigència de l'estat d'alarma no es realitzarà el 

fet imposable, això és, l'ocupació de la via pública. 

 Taxa relativa al mercat ambulant  s’amplia fins a 

l’1 de juliol. 

Una vegada vençut el termini i constatat que s’ha 

fet l’ingrés, s’ordena a la Diputació de València a 

que procedisca a la devolució de la part 

proporcional al període d’alarma.  

 

 

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 

 Devolución del importe de la tasa de ocupación 

por mesas y sillas en los establecimientos de 

restauración y otros similares como la tasa 

relativa al mercado ambulante. 

Se devolverá la parte proporcional dada la 

circunstancia excepcional que durante el periodo 

de vigencia del estado de alarma no se realizará 

el hecho imponible, esto es, la ocupación de la vía 

pública. 

 Tasa relativa al mercado ambulante: se amplía 

hasta el 1 de julio 

Una vez vencido el plazo y constatado que se ha 

hecho el ingreso, se ordena a la Diputación de 

Valencia a que proceda a la devolución de la 

parte proporcional en el periodo de alarma.  

 

 

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL 

 Paralització de l'enviament massiu de 

diligències d'embargament i altres actuacions 

del procediment executiu mentre dure l'Estat 

d'Alarma 

 Ampliació dels períodes de cobrament dels 

(fem, vehicles, guals i mercat ambulant)  fins a 

l'1 de juliol 

 Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la 

modificació del calendari per al cobrament dels 

tributs  del IBI i IAE   

 

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL 

 Paralización del envío masivo de diligencias de 

embargo y otras actuaciones del procedimiento 

ejecutivo mientras duro el Estado de Alarma 

 Ampliación de los periodos de cobro (basura, 

vehículos, vados y mercadillo hasta el 1 de julio 

 Sol·licitar a la Diputación Provincial de Valencia 

la modificación del calendario fiscal para el 

ejercicio 2020 de los tributos del IBI e IAE.  

M E S U R E S  E C O N Ò M I Q U E S  P E R  A  L A  R E D U C C I Ó   
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IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 Instar a l'Administració de l'Estat que certs 

impostos, com el d'Activitats Econòmiques, es 

declare exempt per al present any 

 

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Instar a la Administración del Estado que ciertos 

impuestos, como el de Actividades Económicas, se 

declare exento para el presente año 

 

BONIFICACIONS TRIBUTS LOCALS 

 Instar a l'Administració de l'Estat que les Entitats 

Locals puguen establir bonificacions en els 

tributs locals per a aquells sectors de l'activitat 

econòmica més perjudicats com a conseqüència 

de la declaració d'alerta. 

BONIFICACIONES TRIBUTOS LOCALES 

 Instar a la Administración del Estado que las 

Entidades Locales puedan establecer 

bonificaciones en los tributos locales para aquellos 

sectores de la actividad económica más 

perjudicados como consecuencia de la declaración 

de alerta 

 

PAGAMENT PROVEÏDORS 

 Pagament regular als proveïdors de 

l’Ajuntament de Silla, per tal de no paralitzar 

més si cap l'activitat econòmica dels 

proveïdors, atenent puntualment els 

compromisos adquirits.  

 

PAGO PROVEEDORES 

 Pago regular a los proveedores del Ayuntamiento 

de Silla, para no paralizar más si cabe la actividad 

económica de los proveedores, atendiendo 

puntualmente los compromisos adquiridos.

 

 

 

 

 

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida 
és el Decret 414/2020 de 25 de març. Aprovació mesures 
econòmiques per a la reducció de l’impacte virus COVID-19  

MÉS INFORMACIÓ /  MÁS INFORMACIÓN 

aDES – Agència de Desenvolupament Econòmic de Silla 

Tel. 961219795 / 681183047  

Adreça electrònica:adessilla@gmail.com  - indicar AJUDES 

 

AESI  – Associació Empresarial de Silla 

Tel. 601211619  

Adreça electrònica: aesi@aesi.es 
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