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Els grups polítics municipals del PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos i Gent de Dénia, han 
consensuat un primer paquet de mesures fiscals, econòmiques, socials i de polítiques públiques 
per a la recuperació econòmica que permeten fer front a la crisi derivada de la pandèmia de la 
COVID-19. 
 
Aquestes primeres mesures s’han ratificat en la primera reunió de la Comissió Interdepartamental 
creada en l’Ajuntament de Dénia, que gestionarà les polítiques públiques locals davant de l’actual 
crisi sanitària. 
 
Aquest document de consens arreplega diverses propostes i aportacions realitzades per agents 
econòmics i socials que formen la Mesa Municipal d’Ocupació de Dénia. No obstant, en les  
setmanes vinents es celebrarà un ple de la Mesa que arreplegue mesures de tots els seus 
components i inicie la gestió de les accions contemplades en aquest document. 
 
Aquestes mesures s’estableixen de forma complementària a les adoptades o que puguen adoptar 
qualsevol altra administració, ens privats o públics, autonòmics, estatals o altres organismes 
internacionals. 
 
El pressupost inicial per a dur endavant aquestes mesures supera els 2 milions d'euros i serà 
finançat a càrrec del romanent de tresoreria del 2019 i amb altres partides del pressupost municipal 
de 2020 que havien sigut creades per a finançar mesures socials i plans d'ocupació municipal durant 
aquest exercici. 
 
El paquet de mesures que presentem es divideix en tres grans blocs: 
 
 1.- Mesures de suport fiscal i econòmic a les empreses i autònoms 
 2.- Mesures socials 
 3.- Mesures de reactivació econòmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- Mesures de suport fiscal i econòmic a les empreses i 
autònoms 
 
 

1.1 L'Ajuntament de Dénia continua treballant per reduir els terminis de pagament de 
factures a proveïdors, devolucions d'avals i garanties, per a contribuir a millorar la 
liquiditat de les empreses. Per això, bona part de la plantilla municipal continua la seua 
feina amb el sistema de teletreball, que hem reforçat invertint 30.000 euros en l'adquisició 
de material informàtic. 

 

1.2 Ajudes a empreses i autònoms per al pagament de taxes i impostos que 
l'Ajuntament de Dénia té delegats en SUMA: 

   
  FEM 
   

• Ajuda a la despesa del rebut de fem: s'incrementa en 60.000 euros la 
partida inicial i es destinaran finalment 150.000 euros. 

 
 

• Ajuda a la despesa del rebut del fem durant el temps que l'empresa no 
té activitat a conseqüència de l'estat d'alarma: es destina una partida de 
170.000 euros. 

 
• Ajuda a la despesa del rebut del fem a les empreses que tornen als 

nivells d'ocupació previs a l'estat d'alarma durant el 2020: es destinaran 
170.000 euros. 

 

TOTAL destinat a ajudes a la despesa del rebut del fem: 490.000 euros 

 
 
  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
 

1.3 L’Ajuntament de Dénia procedirà a la devolució i compensació de les liquidacions de 
les taxes per ocupació de la via publica en els casos d'ocupacions de via pública que 
no s'han dut a terme per l'estat d'alarma. 

 
 Pressupost destinat: 82.500 € 
 

1.4 Ajuda al pagament de la taxa d’ocupació de via pública quan finalitze l’estat d’alarma, 
a condició que l’empresa torne al nivell d’ocupació previ a la declaració de l’estat 
d’alarma. 

 
 Pressupost destinat:  123.750 € 
 
 

TOTAL destinat a ajudes relacionades amb la taxa d'ocupació de via pública: 206.250 euros 

 
 

1.5 A més, l'Ajuntament modificarà les ordenances fiscals del 2021 per a bonificar, en 
els termes legalment previstos, els impostos municipals a empreses i autònoms que han 
sofrit la reducció de la seua activitat econòmica per la crisi sanitària durant 2020. 

 
 

1.6 Ajornament de les liquidacions referents als impostos d’obres menors i majors 



(ICIO) durant l’estat d’alarma. 
 

1.7 Devolució proporcional dels rebuts de les activitats i tallers de l'Ajuntament 
totalment suspeses des del decret d'alarma: escoles esportives municipals, Aules 
Tercera Edat, Dinàmics, etc. Les persones afectades decidiran si volen que se'ls tornen 
els diners o prefereixen que la quantitat ja abonada se’ls guarde a compte del curs que 
ve. 

 

1.8 Suspensió i ajornament de les liquidacions de les parades del mercat, cafeteries i 
altres dependències concessionades mentre dure l’estat d’alarma, tenint en compte la 
proporcionalitat dels temps d'inactivitat durant este període. 

 

1.9 Ajuda directa a les parades del mercat municipal que han estat tancades durant 
l’estat d’alarma. 

 

1.10 Es suspenen els talls d’aigua per falta de pagament durant l’any 2020. Es 
prendran unes altres mesures addicionals d'ajuda a particulars i empreses que 
s'estudiaran en el Consell d'Aigües de Dénia. 

 

1.11 S'agilitzarà i reactivarà la contractació pública una vegada es reactiven els 
terminis com a mesura per a contribuir a la recuperació de l'activitat econòmica. A més, 
es durà endavant un pla de formació sobre contractació pública dirigit a pimes i 
autònoms per tal de facilitar-los l'accés. 

 

1.12 Existeix el compromís de mantindre les obres previstes en l'apartat d'inversions 
del pressupost de 2020, amb un cost total de 10,6 milions d'euros. 

 

1.13 I, finalment, apostem fermament per la informació com a eina fonamental d'ajuda 
en aquesta situació. Per això, donarem difusió a un compendi de preguntes i respostes 
freqüents (FAQ) sobre les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Dénia que ha 
elaborat el departament de Serveis Econòmics. Amb la col·laboració de Creama, 
continuarem donant difusió de les ajudes a empreses i autònoms que han posat en 
marxa el Govern estatal i l'autonòmic, per a recolzar les persones interessades; i, per 
últim, a través de la Mesa Municipal d'Ocupació, informarem de les noves normes i 
directrius sobre ERTOS i altres mesures econòmiques que afecten treballadors 
autònoms i empreses. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.- Mesures socials 
 
 
Aquest apartat contempla accions dirigides a ajudar les famílies, persones i col·lectius més 
vulnerables als quals esta crisi està colpejant amb major virulència. 
 
El pressupost aproximat que es destinarà a estes accions ascendeix a 1.466.750 euros. 

 
 

2.1 S'ha decidit un augment de la partida dedicada a les ajudes econòmiques directes per 
a usuaris que no poden fer front a les necessitats bàsiques com són l'habitatge, 
productes alimentaris o farmacèutics. S'hi destinaran 600.000 euros (la partida inicial 
per a 2020 era de 230.000 euros). 

 

2.2 Ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar quan la majoria de la població es 
puga reincorporar al seu lloc de treball amb un import destinat de 100.000 euros, el doble 
del pressupostat inicialment per a enguany. 

 

2.3 S'hi destinaran 300.000 euros a noves ajudes directes a les famílies. 
 

2.4 Des de l'Ajuntament s'agilitzarà la tramitació de la Renda Valenciana d'Inclusió, les 
sol·licituds de dependència i les ajudes econòmiques directes a les famílies que ho 
necessiten, i es reforçarà de manera temporal la plantilla de Serveis Socials. 

 

2.5 S'incrementa també la despesa en la gestió de la residència de Santa Llúcia per a fer 
front a la pandèmia, amb un pressupost final de 289.250 euros. 

 

2.6  Per últim, l'Ajuntament convocarà ajudes de lloguer per import de 20.000 euros que 
complementen els programes d'ajuda de la Generalitat Valenciana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.- Mesures de reactivació econòmica 
 
 

3.1 Posada en marxa del Pla Municipal d'Ocupació 2020 i augment del pressupost de 
l'acció dels 100.000 euros previstos inicialment a 300.000 euros. Aquest pla municipal 
anirà dirigit a la contractació de personal per a la realització de serveis de proximitat. 

 

3.2 Impuls del pla Municipal de Comerç per a la reactivació econòmica de la ciutat. A 
aquesta acció es destinarà un pressupost de 15.000 euros. 

  
 En matèria de comerç, també s'impulsarà el projecte d'aparador virtual per tal de donar 
visibilitat al comerç local i facilitar-ne les compres online, especialment en aquest temps de 
confinament. S'hi invertiran 10.000 euros en el desenvolupament. 
 

3.3 En matèria turística, l'Ajuntament posarà en marxa campanyes de publicitat i 
promoció de la destinació en dos fases. La primera es desenvoluparà durant l'estat 
d'alarma per tal d'incentivar el consum local i conscienciar turistes i residents respecte 
que Dénia és una destinació saludable i responsable. Una segona campanya es llançarà 
en acabar l'estat d'alarma, anirà dirigida als mercats nacionals i promocionarà Dénia com 
a destinació sostenible, saludable i mediterrània. L'import que es destinarà a aquestes 
accions és de 25.000 euros. 

 
 Així mateix es licitarà el pla de destinació turística intel·ligent, que oferirà eines per a la 
presa de decisions. 
 

3.4  Posada en marxa d'un grup de treball per a elaborar un pla de mesures higièniques 
i sanitàries en el municipi que incloga neteja, distància social, control d'aglomeracions, 
conscienciació ciutadana, etc. S'augmentarà la despesa en desinfecció i també en 
seguretat i protecció. 

 

3.5 Es destina un pressupost de 15.000 euros per a la creació d'un fòrum per a la 
reactivació econòmica de la ciutat a partir de la Mesa Municipal d'Ocupació. Hi 
participaran empresariat, sindicats, grups polítics, centres educatius, col·lectius socials i 
tècnics municipals i l'objectiu és repensar l'actual model productiu de la ciutat i el disseny 
de polítiques públiques a llarg termini lligades a l'economia verda. 

 

3.6 Posada en marxa d'un pla municipal per a desenvolupar un projecte de ciutat 
intel·ligent o smart city. La despesa estimada és de 50.000 euros. 

 
3.7 Finalment, com a mesura de reactivació econòmica, enfortirem el nostre Sistema 

Alimentari Local, i fomentarem l'agricultura de proximitat, amb el desenvolupament 
del projecte 'Bancalet', un dels pilars del pla d'acció amb què Dénia es va convertir en 
Ciutat Creativa UNESCO de la Gastronomia. S'hi destinaran 30.000 euros enguany a 
desenvolupar-lo. 

 
En total, i quan encara estan pendents de quantificar econòmicament algunes accions rellevants 
com el pla de mesures higièniques i sanitàries o l'augment de la despesa en desinfecció, 
l'Ajuntament de Dénia destinarà a mesures de reactivació econòmica en 2020 la quantitat de 
445.000 euros. 


