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Ajudes econòmiques directes per als afectats pel 

tancament de comerços i empreses 

 

Ateses les mesures de confinament adoptades per les autoritats estatals i catalanes, 

milers d’empreses i autònoms s’han vist obligats a aturar, de forma imprevista,  les 

seves activitats econòmiques, amb la conseqüent pèrdua d’ingressos econòmics. 

Davant les greus conseqüències socials i d’afebliment del teixit comercial i empresarial 

dels pobles i ciutats que aquesta situació comporta, els governs locals s’estan 

plantejat oferir ajudes econòmiques directes a les persones més directament 

afectades per la crisi, així com a les empreses i comerços que han hagut de tancar les 

portes.  

Pel que fa a les ajudes econòmiques directes  a les persones, la Llei 13/2006, de 27 

de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, permet que els ens locals 

estableixin prestacions d’urgència social, si bé la llei en determina els trets bàsics, com 

la finalitat, els beneficiaris i la valoració de les situacions d'urgència. 

La regulació d’aquestes ajudes es troba a l’article 30 de la Llei 13/2006: 

 

“Prestacions d'urgència social 

1. Les prestacions econòmiques d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions 

de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l'alimentació, el 

vestit i l'allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als pressupostos 

dels ens locals, d'acord amb les competències que tenen en l'àmbit dels serveis 

socials d'atenció primària, segons la legislació aplicable. 

2. Poden ésser beneficiàries de les prestacions d'urgència social les persones 

individuals i les que formen part d'una unitat familiar o d'una unitat de convivència, si 

són residents, viuen o es troben en un municipi de Catalunya. 

Aquestes prestacions s'abonen, preferentment, als subministradors dels serveis o dels 

productes de primera necessitat. 

3. Les situacions d'urgència social són valorades pels serveis socials d'atenció 

primària, per la qual cosa tenen preferència les persones o unitats que tenen a càrrec 

menors, d'acord amb les prescripcions establertes per l'ens local. 
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4. Els ens locals, d'acord amb les competències que tenen en l'àmbit dels serveis 

socials d'atenció primària, han d'incloure en el pressupost de despeses anual una 

partida per a poder atendre adequadament les prestacions d'urgència social. 

5. Les prestacions d'urgència social són compatibles amb les altres prestacions de la 

mateixa naturalesa. 

6. L'Administració de la Generalitat ha de donar suport econòmic a les entitats locals, 

en el marc de la cooperació interadministrativa, per a contribuir a l'equitat i la qualitat 

de les prestacions d'urgència social destinades a població transeünt i sense sostre. A 

aquest efecte, l'Administració de la Generalitat ha d'acordar, amb les entitats 

representatives del món local, el marc general de col·laboració entre ambdues 

administracions pel que fa a les polítiques socials destinades a la població transeünt i 

sense sostre. 

Com veiem aquestes ajudes estan destinades a donar resposta a situacions de 

necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l'alimentació, el vestit i 

l'allotjament. Les situacions d'urgència social són valorades pels serveis socials 

d'atenció primària, per la qual cosa tenen preferència les persones o unitats que tenen 

a càrrec menors.  

D’acord amb l’article 12 de l’esmentada llei 13/2006: “s'entén per situació de 

necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d'una 

persona i que li impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment 

propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de 

convivència a la qual pertany.” 

Entenem que els ens locals, per decret d’alcaldia i a càrrec de la partida específica 

dels pressupostos (art. 30.4 L. 13/2006), poden establir una línia de prestacions 

d’urgència social especialment adreçades a les persones i famílies que, arran de les 

mesures de confinament, s’han trobat o es trobaran, sobtadament, amb un disminució 

radical dels seus ingressos, fins al punt de patir dificultats reals per fer front a les 

despeses més immediates d’alimentació, vestit i allotjament.  

 

Us adjuntem dos exemples de bases per a l’atorgament de prestacions 

d’urgència social aprovats pels ajuntaments de Sant Vicenç de Montalt i de 

Dosrius.  

Cal tenir present que, d’acord amb l’article 15 de la llei 13/2006: “La valoració de la 

situació de necessitat s'ha de fer tenint en compte el patrimoni, els ingressos 

econòmics i les condicions socials del beneficiari o beneficiària”, per la qual cosa no 

totes les persones greument afectades per l’aturada d’activitats econòmiques se’n 

podran beneficiar.  
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A banda de les prestacions d’urgència social, que per definició tenen com a 

destinatàries persones i famílies en situacions econòmiques molt precàries, es planteja 

la possibilitat d’establir altres ajudes per empreses i comerços amb la finalitat de 

contribuir a la viabilitat d’aquestes activitats i a la seva continuïtat una vegada 

s’aixequin l’estat d’alarma i les altres mesures que n’impedeixen un funcionament 

normal.  És prematur, sense un estudi més aprofundit, pronunciar-se sobre la 

possibilitat que els ens locals estableixen subvencions directes per a les empreses 

afectades per la crisi actual, ja que en tot cas es tractaria d’un mecanisme excepcional 

per al qual cal trobar una fonamentació jurídica sòlida. En els propers dies analitzarem 

amb més detall aquesta possibilitat. 
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