Gràcies, FAVARA
L’equip de govern vol expressar el seu sincer agraïment a tota la societat
civil de FAVARA i, en especial, als xiquets i les xiquetes, pel comportament
exemplar, la responsabilitat i la solidaritat mostrada durant el període de
confinament.

PAQUET DE MESURES ECONÒMIQUES I FISCALS
DE RESPOSTA A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA GENERADA PEL COVID-19

OCUPACIÓ

→ Desenvolupament
Local.

COMERÇOS

→ Exempció de la taxa de fem i estudi de
mesures per a fomentar-los.

SERVEIS SOCIALS

d’un

Pla

d’Ocupació

→ Ajudes econòmiques directes a les famílies
→ Bono de menjador per l’alumnat que no ha
percebut el de la Conselleria d’Educació.

EDUCACIÓ

→ Augment del Bono de Material escolar per al
curs 2020-2021.

BARS I RESTAURANTS

→ Exempció de la taxa de taules i cadires i fem
i estudi de mesures per a fomentar-los.

JOVENTUT

→ Entrada gratuïta de tots els xiquets i les
xiquetes a la piscina municipal.

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

→ Exempció de lataxa de l’Escola Infantil
Municipal curs 2019-2020.

SANITAT

N.I.F.: P-4612500-A
TEL: 961769002
E. MAIL: favara@gva.es

→ Repartiments d’un KIT per a la primera
eixida.
→ Repartiments de mascaretes infantils.

www.favara.es

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
46614 – FAVARA
VALENCIA

CULTURA

PERSONES AUTÒNOMES

ESPORTS

IMPOSTOS

REBAIXA SOUS EQUIP DE GOVERN

N.I.F.: P-4612500-A
TEL: 96 176 90 02
FAX: 96 176 94 27
E-MAIL: favara@gva.es

→ Disseny
d’una
programació
cultural
ambiciosa per dinamitzar Favara i fomentar
els comerços i bars.
→ Estudi d’ajudes a les persones autònomes
que no han pogut percebre l’ajuda de
l’administració pública.
→ Devolució de l’import pagat per les persones
usuàries del gimnàs, pilates i ioga.
→ Pla Individualitzat d’ajornament
i/o
fraccionament dels tributs per a cada
ciutadà o empresa d’acord amb cadasituació
concreta.
→ Rebaixa del 20% del sou de l’equip de
govern per a pal·liar els estralls del COVID19 en la societat civil de Favara.

www.favara.es

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
46614 – FAVARA
VALENCIA

