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PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DE L’ALDEA 

El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió ordinària celebrat en data 18 de juny de 2020, 
va aprovar el Pla de Reactivació Socioeconòmica de L’Aldea.  

Aquestes mesures comptaran amb un pressupost total de 438.762,00 € per poder 
reactivar l’economia del municipi.  

Les 15 mesures aprovades són les següents: 

SECTOR ECONÒMIC/EMPRESARIAL  

Bonificació taxa escombraries durant el període de confinament per a aquelles empreses 
que no han pogut obrir les seves portes. 

ACTIVITAT ECONÒMICA I SOCIAL  

Modificacions i transferències de crèdit del pressupost per adaptar a les necessitats actuals 
del municipi. 
Reenfocament del calendari d’actes i esdeveniments 
Reactivació dispositiu d’inserció laboral 
Campanya de promoció turística, comerç i de productes de proximitat de l’Aldea 
Reafirmar el suport a entitats i associacions 
Repartiment de 3.400 mascaretes entre la població 
Estudi d’obertura de la Llar d’infants en noves condicions d’ús 

IMPOSTOS I TAXES 

Ampliació dels terminis de pagament o Pla individualitzat o  fraccionat de:  
- IBI ( Impost de Bens Immobles)
- IVTM ( Impost de vehicles de tracció mecànica)
- Taxa de guals, cementiri, residus, resta de tributs i taxes municipals
- Adaptació dels rebuts de l’aigua, SOREA (a petició usuari)

ACTIVITAT EMPRESARIAL  

Avançament de pagaments als proveïdors durant l’estat d’alarma  

Promoure al màxim petites obres municipals de manteniment per donar feina al màxim 
d’empreses locals possibles mitjançant l’OGEM 
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ACTIVITAT COMERCIAL  
 

Ampliació de les terrasses sense cap cost 
Aldeaglobal, eina de promoció i venda on-line per al comerç, Hosteleria i restauració 
Ampliació àrea del mercat setmanal, per garantir exposició de totes les parades i la 
seguretat de venedors i clients 
Ajudes directes als comerços per a l’adquisició de material prevenció COVID-19 
  

 


