
Mesures econòmiques de suport per a famílies i empreses per reduir 
l’impacte de la crisi de la COVID19 a la Seu d’Urgell. 

 

Introducció: 

Aquest document recull l'acció de l’ajuntament de la Seu d’Urgell per fer front a 
l'impacte econòmic i social de la COVID-19 a la nostra ciutat. 

S'estructura en dos grans eixos: suport a les famílies i suport a les empreses, 
autònoms i activitats. 

L’objectiu d’aquestes mesures, i de la consignació pressupostària que va 
associada, és doble: 

1.  Per una part aconseguir pal·liar les dificultats econòmiques de les 
famílies que han vist minvats els seus recursos per l’aturada de l’activitat 
econòmica durant el període d’alarma sanitària i la recuperació posterior, 
ajudant a fer front a les despeses derivades de les seves necessitats 
bàsiques (habitatge alimentació i subministraments). 
 

2. I per altra, donar un suport a les empreses, autònoms i diferents 
activitats del nostre municipi que s’han vist obligades a cessar la seva 
activitat pel RD 463/2020 de 14 de març i a aquelles que no estiguin en 
aquesta situació però hagin disminuït els seu ingressos a conseqüència 
de l’aturada de l’estat d’alarma, amb l’objectiu d’ajudar a que l’empresa 
pugui continuar amb la seva activitat, i evitar-ne així la seva desaparició. 

En darrer terme, atès que els hàbits de consum de la demanda, els sistemes 
organitzatius de treball i l’activitat turística canviaran, degut a l’impacte de la 
pandèmia de la COVID19, les mesures també pretenen adaptar la Seu d’Urgell 
a aquesta nova realitat socioeconòmica i aconseguir situar-la com un entorn 
segur i saludable per atreure professionals que puguin exercir la seva activitat 
laboral d’acord amb les possibilitat que ofereix el teletreball. Així mateix, les 
presents mesures es dirigeixen al foment del turisme sostenible i al l comerç de 
productes de proximitat i kilòmetre zero. 

L’import econòmic a destinar a aquestes mesures és força elevat, i compta amb 
recursos propis de l’Ajuntament resultants de derivar despeses d’altres partides 
que es veuran reduïdes o suspeses, la utilització de bona part del romanent de 
tresoreria de l’exercici 2019 i les aportacions econòmiques aprovades per la 
Diputació de Lleida. També té en compte la pèrdua d’ingressos de l’Ajuntament 
per tots aquells tributs i/o taxes que no es repercutiran, bé a les famílies o bé a 
les empreses, autònoms i activitats. 



El desplegament d’aquesta línea d’acció es veurà condicionat pel marge 
d’acció que permetin instàncies superiors com, per exemple, la regla del sostre 
de despesa, el marge de finançament, l’ús del romanent de tresoreria, que són 
competències del govern de l’estat.  

 

1. SUPORT A FAMÍLIES: 
 

 Concessió d’un ajut a les persones empadronades a la Seu que s’hagin 
quedat a l’Atur o hagin patir un ERTO amb motiu de la crisi de la 
COVID19 a partir del 14 de març de 2020, amb una targeta moneder per 
a gastar als comerços i empreses de la Seu durant l’any 2020: 

o Amb 250 € per persona que s’ha quedat a l’atur  
o Amb 100 € per persona que hagi patit un ERTO. 
o Amb 400 € per fronterer/a que s’hagi quedat sense feina 

posteriorment al 14 de març 
 

 Reforç econòmic extraordinari de 250.000 € al Consorci d’Atenció a les 
Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) per atendre les necessitats bàsiques 
de la població que hagin entrat en situació de vulnerabilitat a causa de 
les repercussions econòmiques de la COVID19 i a aquelles que la seva 
situació de vulnerabilitat s’ha vist agreujada pels mateixos motius (centre 
de distribució d’aliments, subministraments, lloguers...) durant tot aquest 
2020. 
 

 Modificació del calendari fiscal per endarrerir els cobraments dels tributs 
municipals tal com consta en l’Annex 1, modificable segons l’evolució de 
la desescalada i la recuperació econòmica 
 

 Fraccionament i ajornament del pagament dels diferents tributs i taxes 
per tots aquells que ho sol·licitin justificant les dificultats de pagament 
secundàries a la COVID19 sense cap tipus de recàrrec ni interessos de 
demora. 
 

 Mentre romanguin tancats els serveis municipals d’escoles municipals i 
llars d’infants no es cobraran les corresponents quotes. A excepció de 
l’escola de música i el conservatori ja que s’han continuant donant 
classes telemàtiques, en aquest cas es cobraran, als casos afectats, 
quotes reduïdes. 
 

 Exempció de pagament per l’aparcament de la zona blava i verda, tal i 
com es va acordar amb l’empresa concessionària, en principi  fins 
l’entrada en la fase 2 de la desescalada.  



 
 L’Agència Catalana de l’Aigua ha rebaixat el cànon al 50% pels mesos 

d’abril i maig. 

 

2. SUPORT A LES EMPRESES, AUTÒNOMS I ACTIVITATS: 

 

 Subvenció extraordinària per a pal·liar els efectes econòmics de la 
COVID19 per aquelles empreses obligades a cessar la seva activitat pel 
RD 463/2020 de 14 de març o que aquelles que no estiguin en aquesta 
situació però hagin disminuït els seu ingressos a conseqüència de la 
mateixa: 

 
o Empreses i autònoms que exerceixin una activitat econòmica al 

municipi de la Seu d’Urgell i s’hagin vist obligades a cessar o hagi 
efectuat un cessament d’activitat econòmica: fins 800 € 
 

o Empreses i autònoms que estan pagant arrendaments, préstecs, 
quotes hipotecàries o altres conceptes similars en concepte 
d’espai de treball i s’hagin vist obligades a cessar l’activitat 
econòmica: fins 200 €  
 

o Empreses i autònoms que exerceixin una activitat econòmica al 
municipi de la Seu d’Urgell i que malgrat no haver estat obligats a 
tancar hagin disminuït els seus ingressos un 70% o més  
(acreditant el pagament de despeses): fins 500 € 

 

 Despesa de la targeta moneder per a les persones empadronades a la 
Seu que s’hagin quedat a l’Atur o hagin patit un ERTO amb motiu de la 
crisi de la COVID19 a partir del 14 de març de 2020. Aquesta targeta 
repercutirà directament en despesa als comerços i empreses de la Seu.   
 

 S’han fet gestions corresponents des de l’Ajuntament amb el Govern 
d’Andorra i finalment s’han inclòs en aquestes ajudes els treballadors 
fronterers afectats per la llei que regula els ERTOs al Principat 
d’Andorra.  
 

 Adquisició d’Equips de Protecció Individual (EPIs) per als comerços, 
restaurants i empreses de la Seu. 
 



 Suspensió de la taxa de terrasses i ocupació via pública durant el 
període que estiguin amb l’activitat cessada i reducció del 50% mentre hi 
hagi restriccions d’aforament, permetent l’ampliació del 50% de la 
superfície de la terrassa sense increment del cost sempre que sigui 
possible.   
 

 Suspensió de les llicències de mercat durant la suspensió de la seva 
activitat. 
 

 Reducció de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
de l’Ajuntament fins a 31 de desembre.   
 

 Incentivar noves formes de consum de proximitat: Contractació d’una 
plataforma de venda online al servei d’empreses i autònoms de la Seu. 
 

 Compromís de fomentar la contractació per part de l'Ajuntament del 
màxim de serveis al municipi sempre que sigui possible i d’acord amb la 
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 

 Manteniment de les ràtios de pagament de factures als proveïdors de 
l’Ajuntament, així com agilitzar els tràmits administratius per facilitar 
l’activitat econòmica.  
 

 Campanya de foment pel comerç de proximitat i online: 
#somcomerçlaseu 
 

 Campanya de foment del turisme al Pirineu com una destinació propera, 
sostenible i saludable. 
 

 Campanya “Teletreballa al Pirineu” per fomentar el retorn del talent i la 
captació de professionals per viure i treballar a la Seu d’Urgell gràcies a 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) en col·laboració 
amb els espais de coworking locals i acompanyada d’una estratègia de 
màrqueting territorial. 
 

 

 

 

 

3. Annex 1. Xifres econòmiques:  



Despeses:  
 Tarja moneder aturats i ERTOs 200.000,00 € 

Reforç CAPAU 250.000,00 € 
Subvenció empreses i autònoms 300.000,00 € 
Adquisició d'EPIs 15.000,00 € 
Disminució ingressos per taxes i tributs 300.000,00 € 
Campanyes promocionals 10.000,00 € 
Despeses gestió tarja moneder i altres 14.000,00 € 
Total 1.089.000,00 € 
Imports imputats  

 Fons ajuntament (romanent tresoreria) 465.000,00 € 
Pèrdua d'ingresos ajuntament per taxes i tributs 300.000,00 € 
Disminució d'activitats i despeses previstes 244.000,00 € 
Pla especial de Cooperació Municipal Dipu Lleida 10.000,00 € 
Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la Salut Dipu Lleida 70.000,00 € 
Total 1.089.000,00 € 

 
4. Annex 2. CALENDARI FISCAL 

 

Període inicial  Nou període  Concepte 
09.01.20 a 
09.03.20 No es modifica 

3r Quadrimestre 2019 d'aigua i cànon d'aigua 
3r Quadrimestre 2019 d'escombraries 

04.03.20 a 
04.05.20 

04.03.20 a 
04.06.20 

 Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 
2020 

17.04.20 a 
17.06.20 

15.05.20 a 
16.07.20 

IBI Urbana i IBI de Característiques especials, exercici 
2020 (100% de la quota no domiciliada i 33% de la 
quota domiciliada al banc) IBI Rústica, exercici 2020 

15.05.20 a 
15.07.20 

17.06.20 a 
17.08.20 

 1r Quadrimestre 2020 d'aigua i cànon d'aigua 
 1r Quadrimestre 2020 d'escombraries 

17.07.20 a 
17.09.20 

17.08.20 a 
19.10.20 

 IBI Urbana i IBI de Característiques especials, exercici 
2020 (33% de la quota domiciliada al banc) 

03.09.20 a 
03.11.20 

02.10.20 a 
02.12.20 

Guals, exercici 2020 
Conservació de nínxols, exercici 2020 
Lloguer de nínxols, exercici 2020 

Ocupació del sòl amb mercaderies, exercici 2020 
03.09.20 a 
03.11.20 

02.10.20 a 
02.12.20 

2n Quadrimestre 2020 d'aigua i cànon d'aigua 
2n Quadrimestre 2020 d'escombraries 

16.10.20 a 
16.12.20 

18.11.20 a 
18.01.21 

 IBI Urbana i IBI de Característiques especials, exercici 
2020 (34% de la quota domiciliada al banc) 

 


