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PLA DE XOC PER RECUPERAR L’OCUPACIÓ  
 
Mesures de política econòmica d’urgència 
davant la crisi del COVID-19 
 



PARAULES DEL PRESIDENT 
 
El 10 de març es va presentar, des de Foment, un esbós en el 
qual es reflectia la nostra preocupació per la crisi sanitària 
derivada del COVID-19 i es presentaven unes línies mestres del 
que seria necessari realitzar per poder afrontar el repte 
econòmic que suposa aquesta situació excepcional. 
 
Manifestàvem la necessitat d'articular un conjunt de mesures 
mai vist, ni per la seva intensitat ni per la seva urgència, davant 
la crisi econòmica. A més, assenyalàvem la urgència d'articular 
respostes amb la intensitat i agilitat suficients, ja que si una no 
es compleix, el mal en el teixit productiu serà irreversible i la 
cicatriu en termes d'ocupació, ressenyable.     
 
Les recents dades d’activitat i les últimes previsions publicades 
avalen malauradament la nostra postura, ja que són més 
severes del que inicialment estimàvem. 
  
A partir d'aquest moment, considerem imprescindible fer un 
treball propositiu per  buscar solucions factibles, per  
estabilitzar en pocs mesos la economia i, posteriorment, 
reforçar les diverses eines a disposició dels governs, perquè 
possibilitin la recuperació de l'economia, incloent en els seus 
objectius els reptes estratègics, com els que té la nostra 
societat en matèria de digitalització, d’economia circular o de 
creixement sostenible econòmica, social i mediambientalment. 
 
Al llarg d'aquests dies, m'ha sorprès gratament la vivor de 
Foment, l'esforç titànic i incansable del seu equip, així com dels 
membres dels seus òrgans de govern i de les comissions 
assessores, que ens ha permès  aportar en un context de 
confinament un conjunt crec que molt rellevant- de propostes i 
solucions, per reconduir la situació econòmica. Per això, 
considero que aquest treball constitueix un reflex de la 
denominada “cultura de l'esforç”, que cada dia posem en 
pràctica els empresaris. 
 
I fer-ho, a més, des de la generositat, fent participar  el conjunt 
de la societat, i no sols els nostres socis, dels nostres 
posicionaments públics, sinó també de la informació rellevant 
que tenim al nostre abast, que processem i que entenem que ha 
d'arribar al conjunt de la societat i als empresaris. 
 
Per això vam posar,  pocs dies després en la nostra web, tota la 
informació rellevant ordenada per temàtiques en un apartat que 
s'actualitza diariament. 
 

 
 

 
  



Després d'algunes setmanes analitzant les diverses aportacions 
realitzades, vam entendre que calia articular de manera 
conjunta en un únic document, aquelles mesures de més ràpida 
implementació per  poder recuperar l'ocupació al nostre país. 
 
Considerem imprescindible exposar de forma articulada un 
document, amb un intens treball en xarxa de totes les nostres 
comissions i equips tècnics, que permeti fer arribar la veu dels 
empresaris, alguna vegada de queixa, però que essencialment 
busca la part propositiva, ja que la solució és el futur mentre 
que la queixa, per molt  legítima que sigui, reivindica el passat. 
 
Aquest és el “Pla de xoc per  recuperar l'ocupació” en el qual he 
pogut participar activament, dialogant amb molta gent de 
l'àmbit empresarial, acadèmic i institucional, la qual cosa m'ha 
permès veure els contrastos necessaris per valorar l'oportunitat 
i proporcionalitat de les propostes i de traslladar, en aquests 
moments de penombra i de boira en l'horitzó, un conjunt 
harmònic de mesures que sigui una llum en moments 
d'incertesa. 
 
No voldria acabar aquesta presentació sense assenyalar que 
aquest és el compromís d'aportar valor a la societat des de 
Foment. Entenc que és el que ens correspon en la nostra funció 
de lideratge social, a més de demanar al conjunt dels 
representants polítics, i especialment els que assumeixen la 
responsabilitat de governar, que ens vegin més com un aliat que 
busca aportar solucions. 
 
El problema és tan gran que no el podem deixar només als 
polítics. Han de ser conscients de la immensitat del problema i, 
amb les cauteles que considerin, els polítics s’han de deixar 
ajudar. 

Josep Sánchez Llibre 
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RESUM EXECUTIU 
 
En aquest document,  busquem  fer un conjunt de propostes que permetin apaivagar la difícil 
situació  en la qual es troben l’economia catalana i l’espanyola com a conseqüència de la 
pandèmia del Covid 19. Sens dubte, les circumstàncies i el confinament de les persones per 
preservar la seva salut ha tingut uns efectes importants sobre l'activitat econòmica i ho tindran 
també, després, durant la fase de desescalada, ja que no es podrà gaudir del nivell de normalitat 
prèvia  fins que  disposem de la vacuna i d'un tractament terapèutic que permeti respondre 
acuradament a aquesta crisi sanitària. Els elements preventius -entre els quals, el més destacable 
és la distància social-  tindran un impacte significatiu i, encara més, en determinats sectors o 
caracteritzats per realitzar una activitat de tipus grupal,  com  en el turisme, la cultura, l'esport o 
d'altres. 
 
La crisi que aquesta pandèmia sanitària està generant és d’una magnitud mai vista, per la qual 
cosa s'ha considerat escaient articular en un document únic un conjunt de propostes que 
permetin visualitzar el conjunt d'eines que, com a conseqüència de la seva intensitat, haurem de 
fer-ne ús de  gairebé totes, i de forma ràpida. 
 
Parlem de política econòmica d’urgència, ja que l'endarreriment en la presa de decisions i la presa 
de decisions que no siguin suficients, tindran un reflex en la fase de recuperació, que es pot 
albirar de cara al 2021, sempre i quan actualment es puguin fer accions que possibilitin la 
recuperació de la millor manera i  la més ràpidament possible. 
 
En aquest moment i en aquestes circumstàncies, d'una crisi mai vista en la seva intensitat i mai 
vista amb la seva celeritat d'impacte, es requereixen importants i significatius impulsos de la 
política econòmica. El sector públic ha de ser el que articuli a curt termini aquesta resposta,  -no 
per substituir el sector privat-,  que permeti donar suport al sector privat en aquest escenari 
d'incertesa i d'intensitat de crisi. Només es pot fer des del sector públic. És el paper que li pertoca, 
però no per substituir, sinó per donar les eines que possibilitin la recuperació  de l’economia que 
gaudíem abans de la crisi sanitària. 
 
Les dades recents i els estudis que assenyalen les previsions per a enguany i per al proper any 
posen de manifest que la pandèmia té ja un impacte molt significatiu aquí i a la resta del món, si 
no hi ha una major afectació més enllà  de la  previsible actualment, i del fet que començarem la 
fase de de desescalament del confinament, la pandèmia té. I ens diuen que, en el cas espanyol i 
català, la seva translació, presumiblement, pugui ser de més calat, en sectors com els que 
realitzen activitats grupals o en col·lectius com el turisme, la cultura, l’esport i d'altres, que tenen 
un pes rellevant al nostre país. Aquestes activitats es veuran afectades per aquesta nova 
normalitat que exigeix unes distàncies mínimes de dos metres. Fins que no disposem de 
l'instrumental terapèutic per tractar aquesta malaltia, ja sigui en forma de teràpia 
medicamentosa o de vacuna, farà que les mesures preventives siguin les úniques disponibles per 
començar a actuar i tindran una gran afectació  en la forma de treballar, de relacionar-nos, en la 
manera de  gaudir del nostre oci i de com desenvolupar l’activitat productiva. 
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El document del pla de xoc té com a finalitat recuperar l'ocupació. Entenem que la taxa d'atur era 
sagnant ja abans de la pandèmia del Covid-19 i que ara  la crisi econòmica, social i sanitària del 
Covid-19 fa que tornem a dades que pensàvem que estaven oblidades i que s'han assolit en molt 
poques setmanes. Però si ho fem bé i ho amb mesures d'aplicació immediata, d'aquí també la idea 
de política econòmica d’urgència-, podrem recuperar en pocs mesos la situació prèvia a la de la 
pandèmia. 
 
Estem davant d’una gran crisi econòmica de la qual no tenim referents o el seu referent va ser 
l'anomenada pandèmia de la grip espanyola de principis del segle XX, anys 17 i 18, quan 
l’economia era molt tancada i quan el turisme i les relacions entre els diferents territoris eren 
relativament testimonials. Hem d'articular una resposta que, davant del desconeixement de les 
mesures escaients, contempli el que també es fa en altres indrets de la resta del món, d'igual 
forma en que s’està pensant en el descobriment de la vacuna. Ara interessa col·laboració, 
intercanvi i exposició de resultats de les mesures emprades en el àmbit de la política econòmica, i 
també cal aprofitar el que han fet altres països, quines han estat les mesures que s'han utilitzat i 
quines sembla que aposten o possibiliten un millor tractament terapèutic de la crisi econòmica.  
 
Per tant, la primera part de l'estudi, de forma molt sintètica, se centra en veure les diverses 
quantificacions de la situació actual, així com les previsions que organismes de primera línia fan 
respecte del que succeirà en el present any que, sense cap mena de dubte, serà molt greu. Però 
també cal una línia de esperança, com ens ensenyaven, ja que tindrem la recuperació a tocar per 
l'any 2021, tota vegada que, no permetrà compensar la pèrdua que tindrem enguany. Sens dubte, 
la política econòmica d’urgència que fem avui serà l'eina que ens permetrà que aquesta 
recuperació vingui o no més aviat, que sigui més o menys potent,  en la mesura en què puguem 
preservar de forma intel·ligent la major part del teixit productiu, atès que la pèrdua de teixit 
productiu tindrà efectes no només  a curt, si no  a mig i llarg termini. 
 
En el document hem volgut assenyalar, de forma sintètica, quina és la situació econòmica, quines  
són les seves perspectives i quines  les mesures que el conjunt dels principals països han emprat 
davant  la crisi per emmarcar les propostes que, a continuació, planteja Foment amb l'articulació 
d'un pla de xoc integral per recuperar l’ocupació, amb una visió holística de les mesures a emprar 
i que constitueix al nostre entendre un conjunt d'eines imprescindible per poder fer que la 
recuperació sigui ben aviat a casa nostra. 
 
Des de Foment, s’ha fet una anàlisi aprofundida amb diversos qüestions al llarg de les passades 
setmanes. Hem fet un conjunt de notes informatives d’economia en les quals es mostren les 
diverses estimacions realitzades  per diferents organismes i, també, una anàlisi de les principals 
mesures emprades pels diferents països que han patit intensament la pandèmia com en el cas 
espanyol o català. 
 
En definitiva, ens trobem en un context imprevist de recessió d'una magnitud rellevant. Tot 
assenyala que podrem preveure una certa recuperació en “V” o “U” en funció de la persistència de 
la crisi sanitària, per una banda, i de les mesures adoptades des del punt de vista econòmic per tal 
de contrarestar-la, i de la intensitat que es doni a les respostes des de la política econòmica, per 
l’altra. 
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De l’anàlisi que s'ha fet a d’altres països, a diferència del  fet a Catalunya o Espanya, cal destacar 
que s'han donat moltes ajudes el sector productiu i a famílies mitjançant transferència directe,  
fet que ha permès una liquiditat immediata per afrontar despeses. En canvi, el nostre país s'ha 
concentrat excessivament en la concessió de crèdits, que és oportuna i necessària, però no 
suficient 
 
Han estat diversos els instruments que han permès a molts països Estats de la Unió Europea i 
inclús també pels països anglosaxons desplegar accions sobre l’ajornament d'impostos;  
l’exoneració també d’impostos; l'aplicació de subvencions; la creació de fons de solidaritat i  sobre 
com apaivagar els efectes econòmics que la manca d'activitat i, per tant d'ingressos,  de les 
empreses com a conseqüència del confinament. També s'han assenyalat mesures de suport molt 
focalitzades a sectors que han patit més la crisi i que patiran més el període de desescalada. 
Aquest període de nova normalitat derivat de la coexistència del virus entre nosaltres i de la 
manca de resposta terapèutica, ja sigui mitjançant medicaments o vacunes,  dificultarà un 
conjunt d'activitats grupals.  En aquest àmbit és on també molts països europeus, ja sigui definint 
els sectors beneficiaris o bé que hagin patit les empreses de forma involuntària una caiguda 
significativa de la seva facturació, es prenen com elements de referència a l'hora d'articular la 
resposta que cal donar per sostenir el sistema productiu una vegada tornem a la nova normalitat 
o a la de sempre. 
  
Des del dia 29 d'abril disposem d'un pla de desescalada per al confinament que, tot i que no és 
prou detallat, i caldria que definís les línies d'actuació que, presumiblement, es podran desplegar 
en les properes setmanes. Alguna d’aquestes activitats tenen unes condiciones que fan que faci 
impossible la viabilitat econòmica sota determinades premisses sanitàries, per la qual cosa, no es 
tracta de alliberar les restriccions sanitàries, si  són les encertades, sinó de com s’articulen ajuts 
graduals i proporcionals a aquest procés de desescalada amb l’objectiu de mantenir viu la major 
part del teixit productiu. Sens dubte, això exigirà temporalment el reforç i la modulació d’un pla 
d’ajuts que, al nostre entendre, no poden només acabar-se amb l'estat d'alarma, ja que no 
tornarem a una normalitat. I quan tornem, aquesta serà una nova normalitat que necessitarà el 
seu període transitori i d'adaptació. 
 
En aquest sentit, caldrà rebaiar l’exigència d'una pèrdua del 75% de la facturació, que podria 
semblar escaient en un període de confinament màxim durant la fase d’alarma com  la que ha 
tingut l'Estat Espanyol. Des de Foment del Treball, s’entén que una xifra orientativa podria ser de 
l'ordre del 30-40% per poder continuar gaudint d’ajuts i de solucions excepcionals com les que 
s'han donat  en el període d’alarma, tota vegada que caldrà graduar-los en funció de com vagi 
aquest període de desescalament, de la seva durada i de les afectacions que comportarà la nova 
normalitat. 
 
També considerem que, per garantir la salut, cal dur a terme accions que permetin atorgar 
seguretat sanitària i això passarà, quan sigui possible fer les corresponents proves i tests massius 
que permetin conèixer l’abastament de la situació sanitària en la  qual ens trobem. 
 
Són moltíssimes les aportacions rebudes i els intents de contrastar amb el que s'ha fet a altres 
països el que ens ha permès, a través de grans apartats, conèixer un munt de propostes per  
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millorar la resposta a la crisi econòmica arran del Covid 19, que s’exposen a continuació de forma 
estructurada.  
 
En aquest resum, es farà una exposició d'alguna de les mesures que entenem que, tenen un 
interès més rellevant, però que, en  tot cas, les contingudes en  gairebé  80 planes són totes i 
cadascuna  prou interessants com per desplegar-les. A continuació i per cadascun dels diferents 
àmbits d’activitat, passem a detallar les que   poden tenir  un interès molt més general. 
 
 
Treball autònom 
 
Cal que se suspenguin les quotes mensuals d’autònoms mentre duri l’estat d'alarma. 
Transcorreguts tres mesos des de l'últim dia del mes en què finalitzi l’estat d'alarma, es procedirà 
al càrrec de les quotes, el cobrament de les quals s'hagués suspès per aquell temps dels que no 
han estat  beneficiaris de la prestació extraordinària de cessament d'activitat i que passi del 75% 
el 40% per gaudir dels beneficis establerts. 
 
Cal ampliar la prestació econòmica que atorga la Generalitat de Catalunya tant pel que fa la seva 
quantia, de fins a 2.000 euros, com de la partida pressupostària que s’assigna a aquest ajut en 
tant en quant persisteixin per aquests autònoms una reducció dràstica involuntària de la seva 
facturació que en el període de post alarma parlaríem de l'entorn d'aquest 40%.  
 
Possibilitar microcrèdits amb un aval del 100% per a les despeses per a adquisició de material 
sanitari per garantir la seguretat sanitària i també per a les inversions que signifiquin l’adequació 
dels locals de negoci. 
 
 
Fiscalitat, liquiditat i ajuts fiscals en general 
 
Una deducció del 15% i llibertat d'amortització per l'adquisició d'equips de teletreball durant 
l'exercici 2020 i deducció del 15% i llibertat d'amortització, en el seu cas, de les inversions 
necessàries per garantir la seguretat dels treballadors i de les persones en els centres productius o  
en els locals de negoci, així com la deducció només per l’adquisició de material per fer front a les 
condicions higièniques (com guants, solucions hidroalcohòliques, epis, mascaretes, entre d'altres). 
 
Establir una deducció del 10% per tota inversió nova productiva que es faci anar l'any 2020 i 
2021 per apuntalar l'expansió a través del foment de la inversió. 
 
Reforçar l’autofinançament de les empreses perquè suportin millor aquest període, per la qual 
cosa resulta rellevant fixar per els anys 2020 i 2021 un tipus impositiu del 10% dels beneficis no 
distribuïts, en lloc de la taxa general del 25%. 
 
Incrementar els estímuls fiscals al mecenatge i a les donacions que tinguin a veure amb qüestions 
relacionades amb el Covid-19, tant per a les empreses, com per als particulars. 
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Modificar al compte fiscal tributari que permeti compensar més flexiblement els crèdits fiscals 
amb els pagaments a compte a l'hora que també caldria pensar en trobar mecanismes de 
monetització dels crèdits fiscals per injectar liquiditat a les empreses. 
 
També caldria contemplar un conjunt de mesures a l’IRPF com les assenyalades per l'impost de 
societats, a les activitats econòmiques, que es donin per part d’empresaris individuals, així com 
permetre l’allargament del període de pagament de la renda del 2019, a fer en el 2020, així com 
reduir al 50% la quota conjunta màxima de l’IRPF i de l’Impost del Patrimoni. 
 
Finalment, és necessari assenyalar que caldria articular mesures de devolució ràpida pel que fa a 
l'IVA i també davant del possible augment de la morositat, que l’IVA repercutit i no cobrat tingui 
un tractament millor de l'actual,  ja que un empresari ho avança sense haver-ho cobrat, i evitar 
agreujar les dificultats de tresoreria, així com que no s'apliquin recàrrecs per pagament 
extemporani per un termini de sis mesos.  
 
També pels exercicis 2020 i 2021 pel que fa referència als impostos propis i, especialment els que 
són propis de Catalunya, cal fer-ne una revisió crítica per tal de suspendre'ls en aquells àmbits on 
tinguin una incidència en sectors que ja es veuen molt perjudicats per les circumstàncies del 
Covid-19 i també establir una deducció de fins al 50% dels impostos immobiliaris municipals com 
s'ha fet en molts països i, fins i tot, fins al 100% de caire general per als exercicis 2020 i 2021. 
 
 
Què prioritzar ara a l’Agenda 2030 
 
Entenem que hi ha tres objectius prioritaris que són els 1, 2 i 3 en els quals s'han de focalitzar a 
curt termini el conjunt d’esforços per lluitar contra la pobresa, assolir la fam zero i garantir la 
salut i el benestar. 
 
 
Desenvolupament sostenible 
 
Aquest és un objectiu irrenunciable i, a llarg termini, hem d’assolir la neutralitat climàtica per 
afavorir la descarbonització de l'economia i afavorir l'ús de l'energia d'origen renovable, entre 
d'altres.  
 
Per tot això,  és necessari que en el conjunt d'estímul econòmic que cal emprar per revertir la crisi 
del Covid 19, en la mesura que sigui escaient i possible, fora bo incorporar aquests objectius pel 
que fa a incentivar les inversions industrials i del conjunt dels sectors que també puguin assolir 
ambdós objectius. Així caldria un pla de millora i manteniment de les infraestructures amb 
incidència en aquelles que afecten el territori, el medi ambient i la salut ambiental.  
 
El desplegament del pla de foment de la bioenergia o, també, la promoció de l’eficiència 
energètica a través d'inversions tant en el sector industrial com en el residencial. 
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Energia. Les mesures s'estructuren en tres àmbits que van cap a una fiscalitat de l'energia que 
ajudi a la competitivitat de la nostra indústria; i una revisió del mercat elèctric que incideixi en la 
millora de la competitivitat industrial i, també, per al desplegament àgil dels tràmits 
administratius per permetre intensificar les inversions, així com donar l’àmbit d'actuació clar com 
seria l'Estatut del consumidor electrointensiu o el pla per la renovació de la cogeneració existent i 
el desenvolupament d'una nova cogeneració, així com per afavorir l'electrificació de la mobilitat, 
que resulta imprescindible per poder, posteriorment, possibilitar el desplegament del cotxe 
elèctric. 
 
 
Finançament empresarial i segona oportunitat 
 
Sens dubte, una de les eines essencials per poder garantir la continuïtat de les empreses és 
regular els mecanismes de liquiditat escaients per afavorir la continuïtat de les empreses. Ha estat 
una constant en el posicionament de Foment  en les darreres setmanes ja que enteníem que era 
l‘oxigen que permetia poder estar en la fase de confinament i l’eina per poder sostenir les 
empreses, després del confinament i a mesura que es vagi recuperant el ritme d'activitat 
necessari. Per això, enteníem que calia assolir crèdits ICO fins al 80% per a pimes a través de 
l’aval de l'Estat, però que també calia aprofitar totes les eines a l'abast de l'Estat com  
l’ajornament d'impostos i de la Seguretat Social, ja que evitava passar per tot aquest procediment 
i era molt més automàtic. També, i de forma excepcional per aquest any 2020, caldria exonerar 
que el còmput de resultats negatius tingui efectes mercantils a  efectes de la corresponent 
reducció de capital dissolució. També entenem que no cal continuar anant per trams  en la 
concessió dels crèdits ICO, sinó que cal articular mecanismes per possibilitar la totalitat dels 
100.000 milions d'euros. 
 
També podria passar a facilitar ajuts directes, mitjançant suport directe com han fet països amb 
una alta responsabilitat en l’ús dels recursos públics com són Dinamarca, el Regne Unit, Alemanya 
i Austràlia i no només fiar-ho als crèdits. 
 
En l’àmbit de la segona oportunitat, caldria establir un pla de xoc que reforcés els jutjats 
mercantils, que s’adoptin mecanismes per garantir i millorar el salvament de les empreses i que 
s'incorpori  el crèdit públic com a integrant de la massa i no tingui caire privilegiat i que es faciliti 
la compra d'unitats productives eliminant el regim de la denominada successió laboral a efectes 
de Seguretat Social, ja que presumiblement algunes de les empreses entraran en fases de 
concursos. Hem de mirar de salvar el màxim d’empreses que es pugui mitjançant les unitats 
productives. 
 
En previsió que alguna instal·lació d'empreses s'hagi de tancar per contagi generalitzat, cal  
preveure alguna mena de cobertura de caràcter opcional i específic per a l'empresa a fi de poder 
garantir la seva continuïtat futura, com per exemple, entre d'altres, podria ser l’exoneració de la 
quota empresarial dels seus treballadors durant el període en el qual estiguin confinats 
particularment per estar afectats o sospitosos d'estar  contagiats pel Covid-19. 
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Formació 
 
Sense cap mena de dubte, la primera posició ha de ser crítica, i molt, contra la decisió del govern 
espanyol d'aportar el finançament de la formació per altres destinacions com l'atur, que es 
podrien també treure d'altres partides del conjunt del pressupost, i que no es carregui un 
instrument que té un actiu finalista i que resulta del tot necessari, ja que la formació és la 
inversió més important en capital humà. I encara més en aquests moments de tanta intensitat en 
els canvis d'organització del treball; amb una importància major del teletreball i amb una 
importància major de lo que serà la reconversió de moltes persones que es trobin a l'atur i també 
l'assoliment de competències digitals pels que es troben treballant, resulta irrenunciable poder fer 
aquesta formació per l'ocupació. Per tot això, amb tota la contundència, demanem la necessitat 
de revertir aquesta desafortunada decisió. 
 
Impulsar la formació mitjançant polítiques públiques específiques en sectors que necessitaran 
personal qualificat a molt curt termini, així com impulsar programes d'ajudes a la contractació 
dirigits a crear ocupació per a persones no qualificades però que puguin ser susceptibles o en risc 
d'exclusió o dependre d'un ajut social. 
 
 
Infraestructures, equipament públics i inversió pública 
 
Cal reiniciar urgentment les obres aturades de construcció. Cal desplegar les inversions en 
construcció donat els seus efectes multiplicadors i, per tant, reforçar el període de reactivació 
econòmica i tramitar de forma àgil les darreres certificacions emeses per les empreses i el seu 
pagament. Pagament de bestretes a comptes de certificacions futures d'obres en curs. Agilitzar la 
tramitació i el pagament compensatoris de forma immediata; accelerar els procediments de 
licitació i adjudicació de les obres per tal d'evitar una parada de l'activitat, així com accelerar els 
procediments dels expedients de licitació i facilitar i simplificar el màxim la tramitació dels 
permisos i llicències necessàries per execució d'obres, afavorir el desplegament de les xarxes de 
telecomunicacions d'alta capacitat al territori de la infraestructura bàsica necessària; dissenyar 
els plans de públic que permetin el desplegament de la xarxa intel·ligent arreu de tot el territori 
de Catalunya; agilitzar la tramitació de permisos llicències i processos de licitacions d'obres. 
Publicar un programa de licitacions per facilitar l'organització per part dels licitadors d’un pla de 
rehabilitació enfocat de forma majoritària a  la millora de l’eficiència energètica amb ajuts fiscals. 
 
 
Innovació, societat i transformació digital i emprenedors 
 
Aprovar el pacte per la Societat del Coneixement, crear un programa pime digital que permeti que 
la digitalització arribi a les empreses de menor dimensió; la creació d'una línia específica de 
suport per les start-ups, ja que els instruments emprats actualment no s'hi adapten de forma 
escaient; definir un programa d'impuls del teletreball i un pla d'ajuts per desenvolupar solucions 
tecnològiques vinculades al sector sanitari de l'ensenyament, que permetin l'aprofitament de les 
eines digitals per a la millora de la salut i de l'educació, així com establir sistemes tecnològics que 
possibilitin reforçar les mesures d'higiene i de seguretat. Així mateix, s'estableixen mesures 
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previstes per incentivar la inversió per l'any 2010 2020 i 2021 mitjançant l'augment de les 
deduccions fiscals que poden gaudir tant les que fan referència a la innovació com els projectes 
de recerca i desenvolupament. També es considera adient incrementar la partida pressupostaria al 
CDTI i establir una línia dins d'ENISA per finançar les empreses d’alt potencial tecnològic. 
 
 
Mercat de treball, negociació col·lectiva i normativa laboral 
 
En aquest apartat hi ha un munt molt significatiu de mesures que fa difícil la seva concreció, tota 
vegada que s'assenyalen aquelles que entenem que poden reforçar la recuperació com  la 
suspensió dels terminis de pagament de tributs i cotitzacions socials per a empresaris autònoms 
durant els períodes de confinament i la posterior represa. 
 
La bonificació a empreses que no han fet cap ERTO i que continuen mantenint la plantilla; 
habilitar les mútues d'accidents perquè tornin a donar els serveis de prevenció i vigilància de la 
salut; bonificacions a empreses per tal de mantenir l’ocupació i que, sobretot, converteixin 
contractes temporals en fixes;  simplificar el traspàs dels ERTO per força major o ERTO per altres 
causes i  que es puguin fer de la forma més automàtica. Permetre la flexibilització per adequar 
recursos humans a les empreses en l'escenari de tornada gradual a l'activitat ordinària, com a 
conseqüència del Covid-19 i de la finalització del confinament. 
 
Suspensió de l'obligació de registre horari de la jornada, exoneració al 100% quan estem amb un 
ERTO de força major amb independència de la grandària de l'empresa, i la supressió de la 
qualificació com a accident de treball dels contagis concrets per Covid-19 a la realització del 
treball. 
 
 
Prevenció de riscos laborals 
 
Cal que es garanteixi que, per part de les empreses, es pugui disposar dels equips de treball 
individuals i d'altre material per garantir la seguretat dels seus treballadors, que s'estableixi i 
s'acordin procediments d’actuacions sectorials relatius a la vulneració dels escenaris de risc i 
establir per part de les autoritats sanitàries les directrius, instruccions i criteris per a la realització 
de proves diagnòstiques per a la detenció del Covid-19 per part dels serveis de prevenció de riscos 
laborals de les empreses  amb capacitat per a realitzar-les. 
 
 
Transport i logística 
 
Derivat del Covid-19 es recomana que es faci un ús també del vehicle privat, ja sigui cotxe, moto, 
bicicleta, patinet elèctric i garantir la disponibilitat del transport públic en les condicions de 
seguretat per aquells que no puguin disposar de vehicles privats, potenciar el sector del taxi i VTC 
(que patiran una forta disminució dels seus nivells de demanda) i reforçar-ho com a mobilitat 
pública a través de serveis de transport compartit sobre el cobrament d'una tarifa per passejar 
amb totes les condiciones de seguretat que s'escaiguin; reforçar i impulsar la micro mobilitat 
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compartida com a eina per a bastir la mobilitat privada de forma intel·ligent per a qui no disposi 
de vehicle propi; i prendre decisions extraordinàries que facilitin un ús més raonable dels vehicles 
posats a disposició (com pot ser la revisió de la normativa que demana 15 minuts previs a la 
petició d'un vehicle de transport VTC). 
 
 
Col·laboració Públic-Privada. 
 
Aquest apartat se centra en afavorir la col·laboració públicoprivada circumscrita a les 
infraestructures, la prestació de serveis públics o la promoció d’habitatges en lloguer a preu 
assequible, en tant en quan aquesta col·laboració permet el palanquejament d’importants 
recursos que difícilment es puguin assolir només pel pressupost públic. Per reforçar aquesta 
cooperació, caldria reforçar la seguretat jurídica, per una banda, a fi de disposar del finançament 
per aquestes operacions de col·laboració públicoprivada, i per l'altra, caldria derogar l'anomenada 
llei de desindexació econòmica que malmet, sobretot, el finançament d'operacions a llarg termini. 
 
 
Exportacions i internacionalització 
 
El sector hauria de tenir un paper clau també com a impulsor del motor de la recuperació 
econòmica per  sortir d'aquesta recessió derivada del Covid-19, per la qual cosa resulta rellevant 
que el conjunt de les administracions públiques reforcin tots els instruments  per la promoció del 
sector exterior. També cal preveure com articular mecanismes d'impuls de la promoció econòmica 
del conjunt de l’administració, i especialment de l'administració local, per tal d’afavorir la 
instal·lació de producció de proximitat que permeti la localització de producció de caire regional i 
que faciliti la proximitat en el àmbit Europeu de centres productius més propers, que donin 
seguretat per l'aprovisionament de productes en general i, especialment, d'aquells que siguin 
essencials o basics. 
 
Accelerar el procés de retorn de l'IVA derivat de l'exportació per millorar la liquiditat a les 
empreses i afavorir, també, que les nostres delegacions exteriors públiques puguin aprofundir  en 
la recerca de socis locals que permetin, per exemple, la instal·lació de maquinària, que 
anteriorment es  feia mitjançant el desplaçament d’operaris de l'empresa matriu, i que com a 
conseqüència del Covid-19, no es podrà fer, ateses les restriccions que temporalment es donaran 
en el moviment a les fronteres per part de persones, i especialment de països on la pandèmia ha 
tingut una incidència significativa, com ha estat el cas d'Espanya. 
 
 
La resposta europea  
 
Sens dubte, una de les grans eines és poder comptar amb el que prové del conjunt de la Unió 
Europea i que s'ha d'articular en dos grans eixos: una política monetària laxa i acomodatícia que 
faciliti el crèdit i que elimini la possibilitat de càstigs selectius a algun dels països membres, 
evitant la fragmentació del crèdit, ja sigui privat o públic, que es pugui donar dintre de la Unió 
Monetària Europea. 
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Sembla que, en aquest sentit, hi ha un compromís destacat del Banc Central Europeu 
d’implementar les mesures que  siguin escaients dins del marc normatiu permès. 
 
Tot i que en el document s’assenyala el conjunt de mesures emprades per part de la Comissió 
Europea i pel conjunt dels estats a través del Consell Europeu, encara resta pendent per concretar 
el fons Covid que no només s'ha de veure des de la vessant de crèdits als estats, sinó també des 
de la vessant de la mutualització del cos de crèdit per al conjunt dels països europeus i que és 
essencial per fer que el projecte europeu  sigui contemplat com un projecte de futur pel conjunt 
dels ciutadans. No és moment de treure la calculadora en el joc de suma zero, ja que si es treu la 
calculadora la suma sortirà negativa. Però, si sabem articular una resposta assenyada als efectes 
econòmics que aquesta crisi ha generat des del pressupost de la Comissió Europea -mitjançant 
una emissió de deute a llarg termini mutualitzada i en la que hi participin el conjunt dels Estats i 
que es destini allà on pertoqui-, permetrà un joc de suma positiva i, encara millor:, es podrà 
dilatar el cost d'aquesta operació al llarg de molts anys sense que el sacrifici de tornar aquesta 
deute sigui immediat i que alguns dels estats membres tinguin problemes per la seva aprovació 
política. En aquest sentit, anava la posició expressada pel president de Foment, Josep Sánchez 
Llibre, conjuntament amb les regions més industrialitzats d'Europa que ens agrupem al FODERE 
perquè això sigui una realitat, traient el màxim d’inconvenients i afavorint la creació d'una 
Europa potent que sap atendre les crisis asimètriques interiors. 
 
 
Atenció a les persones, salut i social 
 
Sens dubte, aquest és un dels àmbits prioritaris ja que, si no atenem a la crisi sanitària, 
difícilment atendrem a la crisi econòmica i social, per la qual cosa, també, cal articular mesures 
per protegir les persones de més risc com les més vulnerables econòmicament o les  vulnerables 
des del punt de vista sanitari.  
 
En aquest àmbit, entenem que cal garantir el finançament per l'impacte que està tenint el Covid-
19  en les finances de la sanitat i  pel caire social ha de passar, irremeiablement, per una 
aportació excepcional. Per aquest motiu, des de l'Estat cap a les administracions competents, les 
comunitats autònomes, s’han d'establir els mecanismes de solidaritat (com el que actualment, 
també, es demana als països europeus respecte dels estats) i dotar, mitjançant uns plans 
especials, als centres residencials i sanitaris dels recursos necessaris per recuperar la seva activitat 
i per treballar amb les mesures necessàries com s'ha vist que  és imprescindible donada la letalitat 
observada en alguns dels centres i reforçant cursos ràpids de capacitació i formació dels 
treballadors en situació de desocupació i que puguin reforçar la manca de personal als centres 
residencials i pera  l'atenció domiciliària. 
 
Fixar el tipus del 0% del IVA per a la compra de material relatiu o vinculat al Covid-19 fins al 31 
de desembre d’enguany i potenciar la indústria local d’aprovisionament de material i equipament 
sanitari de protecció, que s'ha trobat a faltar, i que cal cuidar davant possibles recidives que es 
puguin donar a la crisi en els propers mesos.  
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Reforçar les assegurances privades mitjançant desgravacions fiscals, que permetin 
descongestionar la pressió assistencial sobre els centres públics. 
 
La desburocratització de l'atenció primària de salut, reforçant el model d'atenció sanitària a les 
residències a l'hora que caldrà incorporar la transformació digital en el desenvolupament 
d'aquestes activitats i promoure, en la mesura del possible, els mecanismes de la medicina. 
 
 
Indústria 
 
Reforçar els mecanisme de finançament per evitar que la crisi de liquiditat esdevingui una crisi de 
solvència i de fallida  de les empreses industrials i introduir, més enllà dels elements de crèdit, 
mecanismes d’ajornaments fiscals que ajudin, sobretot, en aquelles indústries que pateixen amb 
més intensitat la crisis del Covid-19. Aprofundir en una política de reducció de costos energètics, 
imprescindible per poder competir en capacitat respecte dels operadors estrangers. Eliminar o 
establir moratòries en vers la imposició de noves figures focalitzades al sector industrial com 
podien ser les relacionades a les emissions de CO2. 
 
 
Agricultura 
 
Aquest és un sector estratègic i cal desplegar un conjunt d'actuacions. S’assenyalarien, 
entre'altres, les següents mesures de mercat  perquè la destil·lació es destinés a la producció 
d’alcohol i evités una situació critica al sector vitivinícola o la retirada de bestiar com a 
conseqüència de la caiguda del mercat HORECA. 
 
Facilitar la gestió de personal temporer per evitar que les collites no quedin pendents de recollir i 
que hi hagi dificultats per abastir els mercats,  a part de per la pèrdua significativa  en un sector  
en el qual la renda obtinguda és molt ajustada. Avançament en els pagaments a la PAC a 
l’octubre i fer-ho amb més antelació;  reconèixer el paper clau que el sector fa en aquest cas del 
sector forestal com a emissor de drets de CO2 per a la negociació en el mercat Europeu de drets 
d'emissió. 
 
 
 
 
 
Activitats esportives 
 
En aquest cas, s'ha donat tot un conjunt molt rellevant d'accions detallades que creiem que pot 
ser l'apartat, en si mateix, un pla d'acció bastant operatiu, però que resumim els eixos principals 
que passen per:  afavorir la digitalització que significa: signatura digital; acords telemàtics; e-
sports; competició; formació i digitalització de la gestió, també   en l’àmbit de la fiscalitat  amb  
l'aplicació del tipus superreduït per als serveis esportius i també per l'atenció a l'impost de 
societats per a les entitats sense afany de lucre que no superin els 100.000 euros, i, també, 
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establir mecanismes d’incentius a l’IRPF per afavorir la pràctica de l'esport que suposa la millora 
de la salut de les persones en l’àmbit de formació.  
 
Calen accions per reforçar el reconeixement específic de les formacions federatives i també 
excloure de l’àmbit laboral a l'anomenat pocket money  perquè s'afavoreixi la participació del 
voluntariat, que és rellevant amb una activitat com l’esportiva, i sense el qual es faria Impossible 
o inviable la seva realitat. 
 
En l’àmbit del finançament de l'esport, caldria lligar una part de la recaptació de determinats 
impostos que puguin ajudar o estiguin relacionats amb l'activitat esportiva i, també, mesures de 
liquiditat pel que fa a les subvencions que regularment s'obtenen. Caldria fer-se un avançament 
del 50%  obtingut en el 2019 de forma immediata,  que aniria amb càrrec a la que li pertocaria 
de cara a l'any 2020, així com establir alguna data límit dels compromisos que s'han de fer al 
llarg del 2020 i que, com a conseqüència del Covid-19, tindran una nova formulació temporal.  
Per tant caldrà ser flexible en aquests àmbits. 
 
Comerç 
 
En l’àmbit del comerç s'ha fet un treball molt exhaustiu que consolida, en gairebé 15 planes, un 
pla d'acció específic. Es concreta en deu grans mesures de caràcter urgent, i un conjunt de 55 
mesures addicionals (agrupades en 13 eixos estratègics) en el curt termini, de les cuals destaquem 
les més rellevants. Cal assenyalar la necessitat de millorar i incrementar la liquiditat mitjançant la 
figura de la suspensió i, en el seu cas exoneració, de determinats tributs estatals, autonòmics i 
municipals, així com la necessitat d'articular eines d’agilització dels crèdits ICO. També es proposa 
establir mesures que no han quedat del tot ben resoltes, per tal d’ajudar l'adequació del preu del 
lloguer a les condicions actuals del mercat. En aquest sentit es considera escaient (com, per 
exemple, Italia) que es pugui establir un crèdit fiscal deduïble pels propietaris si aquests han 
tingut una reducció significativa de la renda de lloguer pactada amb el llogater. Es demana 
també, en la mesura del possible, la necessitat de reobrir el teixit comercial amb la màxima 
celeritat, seguint els protocols de compra segura que s’han observat efectius en els serveis 
essencials, disposant d’un pla clar i amb antelació suficient per al procés de desescalada, pactat i 
consensuat amb les patronals. En aquest sentit, es considera important aplicar com a criteri 
general el de “mínim efecte lesiu per l’economia en igualtat de seguretat sanitària”. Es demana 
també facilitar la flexibilitat necessària a les empreses per adaptar-se a una recuperació de la 
demanda, que serà lenta i progressiva, així com treballar en un pla de captació d’inversions i 
generar efectes multiplicadors en l’economia incentivant les inversions a través de la fiscalitat. 
També és demana aplicar mecanismes de flexibilitat i eliminació de burocràcia prescindible, on 
amb caràcter general, cal apostar per la simplificació procedimental administrativa, prioritzant el 
silenci administratiu positiu, prioritzant la declaració responsable i la intervenció administrativa 
de caràcter posterior. 
 
Per últim, també en la mesura que es vagi donant aquests elements de seguretat que resulten 
imprescindibles, caldrà reforçar amb campanyes de reactivació del consum (tant intern com 
turístic), a traves d’incentius a la demanda com poden ser plans renove sectorials. 
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Turisme i serveis 
 
El principal objectiu que es vol assolir amb el pla de xoc del turisme i dels serveis és evitar el 
tancament massiu  d’empreses en ser un sector que de ben segur el Covid-19 i l’etapa 3 de nova 
normalització tindrà un major impacte. Això entenem que passa per articular les següents 
accions: considerar el sector turisme com a estratègic; activar un pla de rescat del turisme; 
recuperar la confiança com a destinació de forma coordinada entre el sector públic i el privat; 
planificar una campanya internacional de destinació a partir del comportament del consumidor; 
activar-la de forma gradual quan sigui funcional i no hi hagi restriccions de mobilitat i es recuperi 
l’activitat aèria amb plena col·laboració amb les línies aèries per renovar aquesta connectivitat i 
millorar la comercialització i posicionament de la destinació. El pla de rescat assenyalat té tot un 
conjunt de mesures fiscals econòmiques i laborals amb una implicació d'Europa i amb un 
enfocament a curt i mig termini que es detallen en l'apartat corresponent de forma molt  precisa. 
 
Indústries culturals 
 
Conegut el pla de desescalada es manifesta la preocupació perquè moltes de les activitats que es 
despleguen dins de les indústries culturals (teatres, sales i cinemes... difícilment es podran operar 
amb les condicions escaients derivades d'un aforament molt limitat, i fins i tot durant el període 
de la nova normalitat i fins que no tornem a la normalitat vella de mecanismes de suport com 
ajuts que necessita la indústria cultural del nostre país. Serà impossible que sobrevisquin si es 
mantenen, per raons sanitàries, els percentatges tan restrictius. Evidentment tenen raó sanitària, 
però caldrà vehicular la compensació escaient perquè no es destrueixi la creativitat i la tasca 
formadora que despleguen aquest conjunt de sectors. Necessiten un pla de xoc amb tot un 
conjunt de mesures per pal.liar les consequències que estan patint pel tancament de la seva 
activitat. A diferència d'altres sectors l’arribada de la nova normalitat serà en el millor dels casos 
en la fase 3 i serà mitjà normalitat. 
 
Finalment, incorporem en  l'annex un apartat referit a la gestió d'esdeveniments i casaments, tot i 
que inicialment no estava previst, però hi ha tot un conjunt d'empreses que viuen o que es 
mantenen gràcies a aquestes activitats (com, per exemple, hotels i restaurants). S’ha considerat 
escaient, també, fer arribar la veu dels empresaris que pateixen  una situació com aquesta i que 
necessiten el corresponent pla d'acció que garanteixi mesures de control per als convidats, per als 
treballadors, així com articular els espais de celebració i, fins i tot, les mesures necessàries durant 
el servei a prestar, i que donin seguretat als usuaris i als treballadors (i en algun cas, algunes 
ajudes temporals). Sense aquests protocols, difícilment es podrà sobreviure, ja que molts usuaris 
han ajornat sine die aquests tipus d'actuacions col·lectives que tenen un impacte complementari i 
que permeten suportar determinades accions de casaments i grans esdeveniments que són 
rellevants per a  molts restaurants, molts hotels, i sobretot  per a aquells que s'han especialitzat 
en aquests tipus d’esdeveniments.  
 
Per tot això, cal articular mesures què, per exemple, permetin contemplar la rica realitat que té el 
nostre país i la necessitat d'articular solucions per possibilitar, dins dels àmbits de seguretat 
sanitària, la recuperació de l'activitat i, en tot cas, alguns mecanismes de compensació que evitin 
la fallida de moltes de les empreses que faciliten aquest tipus de serveis i que evitin que les 
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persones que hi treballen engreixarien les llistes de l'atur. Entenem que la recuperació de 
l'ocupació és objectiu essencial que cal desplegar en aquest període en el qual cal articular aquest 
pla d'acció. 
 
Finalment, s'han articulat també dues mesures que s'han incorporat a les altres i que han 
esdevingut interessants  a partir del debat intens que hi ha hagut amb els associats de Foment, 
els equips tècnics i persones del  mon acadèmic, que ens han ajudat a fer possible aquest pla 
d'acció, i que enteníem que no estan del tot perfilades en alguns àmbits i tenen interès. 
 
I aquestes són  dues que, entre altres, hem volgut posar de relleu tant en el resum executiu com 
en altres apartats i que són:  
 
- Agrair als col·lectius dels sectors més exposats en aquesta crisi sanitària,  com a reconeixement 
per l’extraordinària feina que han fet al capdavant de la lluita contra el Covid-19, amb un xec per 
un import de 400 euros, a càrrec de l’Estat, i a utilitzar en aquesta temporada d’estiu del 2020. Se 
centraria en el personal sanitari afí en les seves activitats, i alhora ajudaria a recuperar, també, 
l’activitat turística. En definitiva, es tracta de premiar la solidaritat personal, que ha permès donar 
vida. 
 
- Establir una flexibilització del contracte de relleu, per tal de que les generacions més joves 
puguin entrar més ràpid  en el mercat de treball, de forma excepcional per al període 2020 i 2021, 
amb uns criteris que permetin el canvi generacional, en aquets situació de fort agreujament de 
l’atur al nostre país. 
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ESTAT DE LA QUESTIÓ 
 
PRINCIPALS ESCENARIS ECONÒMICS  
 
El Pla de Xoc proposat per Foment del Treball ha d'emmarcar-se en la nova conjuntura 
econòmica: un context imprevist de recessió molt severa amb un elevadíssim nivell d'incertesa, 
associat a l'evolució de la pandèmia i a les mesures que per a la seva contenció s'apliquin, tant a 
nivell domèstic com internacional. 
 
Les dades disponibles a nivell macroeconòmic dels indicadors de curta freqüència ja estan posant 
xifres a la magnitud de la contracció del nivell d’activitat. Prengui's d'exemple la caiguda en 
picada dels índex PMI d’activitat i de les borses a nivell global, així com els indicadors de 
confiança empresarial i de consumidors. A més, la històrica davallada del preu del petroli per la 
escassa demanda, que ha portat la inflació a Espanya i Catalunya fins al 0% al mes de març. 
 
És important destacar dos elements pel que fa a l'evolució de la economia espanyola i catalana 
per al curt termini. D'una banda, que s'espera una forta caiguda del PIB per a enguany, amb un 
repunt en 2021. Això suposaria una recuperació en forma de V o U, depenent de la persistència de 
la crisi i de les mesures (oportunitat i eficàcia) adoptades per contrarestar-la. En aquest sentit, les 
previsions per a la nostra economia van en línia amb les del conjunt d'economies a nivell mundial, 
i particularment, les europees. No obstant això, d'altra banda, l'impacte econòmic a Espanya es 
preveu més intens, i amb una incidència molt forta en el mercat de treball, que no s'estima que 
recuperi, en el curt termini, els nivells precrisi.  
 
Concretament, l'FMI projecta una caiguda del PIB d'Espanya d'aproximadament 10 punts 
percentuals, passant el seu creixement del +2,0% en 2019 al -8,0% en 2020, un impacte negatiu 
estimat molt superior del de la zona euro (del +1,2% en 2019 al -7,5% en 2020). A més d'aquesta 
evolució del PIB més negativa per a Espanya, hi haurà un impacte força pronunciat en la taxa 
d'atur, que per al cas espanyol es projecta que passarà del 14,1% en 2019 al 20,8% en 2020, és a 
dir, un increment de més de 6 punts percentuals.  
 
A més, el Banc d'Espanya preveu un rang de contracció del PIB d'Espanya per a 2020 que va des 
del -6,6% al -13,6%, un índex d'atur que podria ascendir al 21,7% (8 punts percentuals més que 
el nivell precrisi), i un cost pressupostari que podria situar el dèficit públic en una forquilla 
compresa entre el -7% i el -11% del PIB (des del -2,2%), amb un nivell de deute públic que 
arribaria fins al 122,3% del PIB (des del 96,0%). 
 
 Per altra banda, la CEOE pronostica un descens del PIB del 5,0% per a 2020, en un escenari de 
recuperació més intensa, o fins i tot del 9,0% on la recuperació sigui menys positiva, tenint en 
consideració que es podrien perdre entre 445.300 i 796.800 llocs de treball. 
 
Finalment, el Govern d’Espanya estima una forta contracció del PIB en 2020, fins al -9,2%, degut 
principalment a la demanda interna. Aquesta forta contracció de l'economia espanyola s'explica, 
principalment, per una significativa caiguda del consum privat que arrossegaria al consum final 
fins al -6% anual, amb una taxa d'estalvi de les llars que podria gairebé duplicar-se, situant-se 
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per sobre del 14%. D'altra banda, la reducció d'hores treballades, que caurà un 9,7% en 2020, 
també provocaria una significativa caiguda de la renda, que impactaria negativament sobre el 
consum. D’acord amb les previsions del Govern d’Espanya, la demanda interna també liderarà la 
recuperació de l'economia espanyola a partir del segon semestre del 2020. Amb  la recuperació en 
forma de “V” asimètrica que tindrà lloc en l'economia espanyola, els dos primers trimestres de 
2020 concentraran una caiguda del PIB del 18,2% que s'anirà recuperant gradualment a partir del 
segon semestre de l'any i que permetrà una important taxa de creixement en 2021. 
 
No cal negar el protagonisme i especial responsabilitat que en aquest procés incumbeix a les 
Administracions Públiques; tant per la legitimitat democràtica que ostenten, com pels poders i 
funcions que la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic els atribueixen i que els hi tocava 
dur a terme de lideratge, però, també, d’eixamplar la base i el consens amb els agents econòmics i 
socials. Tot i això, el sector privat  no pot ni ha de romandre inactiu davant aquesta enorme tasca 
col·lectiva de reconstrucció de l'economia i de recuperació de l'ocupació, limitant el seu paper al 
de simple destinatari passiu i diligent executor de les normes, mesures i polítiques acordades pels 
poders públics competents. 
 
El sector privat ha demostrat, i continua demostrant durant la persistència de l'estat d'alarma, la 
seva alta capacitat de gestió i el seu gran compromís i responsabilitat social, superant amb 
escreix els estàndards i àmbits del que habitualment ha estat la col·laboració entre el sector 
públic i el sector privat. 
 
Així ha estat capaç, entre d’altres, de: 

• Adaptar processos industrials i línies de recerca per fabricar béns necessaris per a la 
protecció de la salut pública (respiradors, bates, etc.). 

• Posar a la disposició de les administracions públiques els seus coneixements, les cadenes i 
les estructures logístiques a l'estranger; així com els dels seus proveïdors, per facilitar 
l'adquisició, transport i importació de productes necessaris per a la protecció de la salut 
pública. 

• Assegurar, mitjançant el manteniment de la cadena de subministraments, el proveïment 
alimentari i d'altres productes i béns de primera necessitat, com els farmacèutics. 

• Garantir els subministraments bàsics d'aigua potable, energia elèctrica, derivats del 
petroli, i gas natural; telefonia i comunicacions electròniques, amb un excel·lent 
funcionament dels serveis essencials i infraestructures crítiques. 

• Desenvolupar una notable tasca de mecenatge aportant finançament per a l'adquisició de 
béns i la prestació de serveis necessaris. 

• Augmentar els recursos destinats als consumidors vulnerables i a persones amb el risc 
d'exclusió social. 
 

Per tot això, el sector privat (integrat per societats mercantils, fundacions, entitats esportives, 
autònoms, etc.) desitja continuar en la nova fase al servei de la societat i de les institucions 
públiques catalanes, per contribuir al fet que el procés de reconstrucció i recuperació sigui el més 
ràpid i reeixit possible. 
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SÍNTESI DE LES MESURES ADOPTADES I ANÀLISI COMPARATIVA AMB D’ALTRES ESTATS 
 
El més important a destacar en relació a les mesures adoptades a Espanya i Catalunya en 
comparació amb altres economies és que, en països com els EUA o Alemanya, moltes ajudes al 
sector productiu i famílies van ser dissenyades sota la modalitat de transferència directa, 
promovent així una liquiditat immediata per afrontar despeses.  
 
Per exemple, l'esquema de compensació econòmica dels treballadors autònoms a Dinamarca, 
mitjançant el qual rebran una subvenció del 75% de les pèrdues de facturació esperada, o el fons 
de solidaritat de França que atorga, també, una subvenció a microempreses, pimes i treballadors 
independents de 1.500 euros. A Itàlia, el govern ha suspès diversos pagaments d'impostos per  
ajudar als contribuents i ha introduït incentius i crèdits fiscals per  donar suport a  l’economia, a 
més de la moratòria de crèdits hipotecaris i de lloguer per a pimes. Destaca, a més, el pla 
helicopter money dels EUA, que implica un xec en efectiu als ciutadans  nord-americans. Al Regne 
Unit, s'ha dissenyat un pla de retenció de llocs de treball a través del qual el govern pagarà fins a 
un 80% del sou dels treballadors per  tres mesos i fins a 2.500 lliures al mes. 
 
En aquest sentit, a Espanya i Catalunya, les mesures d'ajuda van consistir, bàsicament, en la 
concessió de crèdits, ajornant el seu pagament al futur, amb la qual cosa la sostenibilitat 
econòmica dels agents s'està veient severament minvada en tant no disposen dels recursos 
immediats per afrontar les seves necessitats de liquiditat a curt termini. 
 
A continuació, es destaquen algunes de les principals mesures econòmiques adoptades per als 
diferents països: 
 
• Mesures relacionades amb els impostos 
 
Molts països han adoptat mesures per ajornar el pagament de l’impost de societats, cotitzacions 
socials, etc.  Destaquen les mesures  adoptades per Àustria, que ha reduït a  zero els avançaments 
sobre l’impost de societats i l’impost sobre la renda durant el 2020. Així mateix, França permet, de 
manera individual, l’ajornament dels impostos directes si es sol·licita. 
 
En relació a l’ajornament de multes o interessos de demora, Bèlgica autoritza la condonació de les 
multes per retard en el pagament d’impostos i els Països Baixos. Temporalment, no imposarà cap 
sanció per impagament  d’impostos en el temps previst. Itàlia suspendrà, també, les obligacions 
fiscals d'empreses i ciutadans. 
 
• Subvencions  i ajudes 
 
Per a pimes, microempreses i treballadors autònoms afectats per l'impacte econòmic del 
coronavirus. 
 
França ha creat un "Fons de solidaritat" per a microempreses, pimes i els treballadors autònoms. 
La mesura té un pressupost estimat de 1.700 milions d'euros per al mes de març i 2.900 milions 
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d'euros per al mes d´abril de 2020. Els beneficiaris són empreses amb un màxim de 10 
treballadors i una facturació anual que no superi 1 milió d'euros, i que, o bé hagin estat obligades 
a suspendre la seva activitat per raons sanitàries o hagin patit una  disminució del 70% de la seva 
facturació entre març de 2019 i març de 2020 (criteris acumulatius). El suport es dona en forma 
de subvencions directes, per permetre als beneficiaris fer front a les seves despeses de 
funcionament.  
 
Itàlia ofereix una compensació directe per als treballadors autònoms, per un import de 600 euros 
(exempt d’impostos). 
 
Dinamarca ofereix ajudes d'estat per valor de DKK 10.000 milions (aproximadament 1.300 milions 
d'euros), dirigides als treballadors autònoms, per compensar parcialment les pèrdues econòmiques 
sofertes com a conseqüència del coronavirus. Segons l'esquema, la seva vigència  s'estendrà fins 
el 9 de juny del 2020, els treballadors autònoms registrats en el Sistema de Registre Civil danès 
que vegin els seus ingressos reduïts en més d'un 30% tindran dret a una compensació parcial, en 
forma de subvenció, que cobrirà el 75% de les pèrdues de facturació esperades durant un període 
de tres mesos, calculat sobre la base de la facturació mensual mitjana al 2019. La compensació 
màxima serà de DKK 23.000, aproximadament 3.000 euros, per mes i persona. 
 
Alemanya destinarà més de 50.000 milions d'euros per donar suport a les pimes i  als treballadors 
autònoms durant la pandèmia del coronavirus. Aquests ajuts tindran la forma de subvencions i 
préstecs directes.  
 
• Per a empreses afectades per l'impacte econòmic del coronavirus  
 
Al Regne Unit, el govern pagarà fins a un 80% del sou dels treballadors  fins a un màxim de 2.500 
lliures esterlines al mes (aproximadament 2.900 euros). Podran optar a aquesta ajuda aquells que 
ingressin menys de 50.000 lliures esterlines (55.580 euros aproximadament) a l'any. Els 
beneficiaris podran continuar exercint la seva activitat amb normalitat; i la protecció salarial 
s'estendrà durant tres mesos a partir de juny, encara que es podrà ampliar en cas de ser necessari. 
 
A Alemanya, l’Agència Federal  d’Ocupació cobrirà el 60% del salari net en cas de treball a 
jornada reduïda, i reemborsarà a l'ocupador les cotitzacions socials pel temps de treball perdut. El 
govern executarà el pla de suport a les empreses afectades pel brot de coronavirus 
“Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020”, que preveu l’ajuda mitjançant subvencions directes, 
bestretes reemborsables i avantatges fiscals i de pagament. En concret, les garanties poden cobrir 
el 100% del risc dels préstecs amb un import nominal de fins a 800.000 euros. Els préstecs poden 
atorgar-se directament a les empreses o mitjançant institucions de crèdit i altres institucions 
financeres que actuïn com a intermediaris financers.  
 
A Dinamarca, les companyies privades que tinguin una disminució provada en els seus ingressos 
de més del 40% durant el període del 9 de març al 9 de juny de 2020 tindran dret a una 
compensació pels danys soferts (en part o íntegrament pels costos fixos que continuen suportant). 
Les autoritats daneses preveuen diversos nivells de compensació segons el nivell de disminució del 
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volum de negocis, sent l’import màxim d’ajuda per empresa de DKK 60 milions (aproximadament 
8 milions d’euros). 
 
A França, s´aplica un esquema "paraigua", anomenat "Regime Cadre Temporaire", que compta 
amb un pressupost aproximat de 7.000 milions d'euros per ajudar a companyies no financeres de 
totes les grandàries a cobrir les seves necessitats immediates de capital circulant i/o d'inversió. La 
mesura permet la prestació d'ajuda en forma de subvencions directes, injeccions de capital, 
bestretes reemborsables i préstecs subvencionats, fins a un import nominal màxim de 100.000 
euros per empresa activa en el sector agrícola primari, 120.000 euros per empresa activa en el 
sector de la pesca i l'aqüicultura, i 800.000 per empresa activa en els altres sectors. 
 
• Subvencions per altres despeses 
 
Dinamarca ofereix cobrir del 25 al 80% dels costos fixos per a les empreses que hagin 
experimentat  almenys un 30% de disminució de vendes a causa del coronavirus. 
 
Regne Unit elimina durant dotze mesos l’impost sobre béns immobles comercials (Business Rates) 
per a tots els negocis dedicats al sector de l’hostaleria i l’oci.  
 
A França, es produeix una suspensió de les factures de lloguer i dels serveis a les petites empreses. 
 
• Subvenciones sectorials 
 
Itàlia ha creat un fons especial d’ajuda per al sector de la cultura, sector creatiu i audiovisual.  
 
I a Suècia, un esquema per valor de SEK 420 milions (aprox. 38 milions d'euros) dirigit a 
compensar les empreses per la pèrdua d'ingressos o costos addicionals relacionats amb la 
cancel·lació o l'ajornament d'esdeveniments culturals programats entre el 12 de març de 2020 i el 
31 de maig de 2020. Les empreses beneficiàries tindran dret a una compensació pels danys 
soferts, de fins a 10 milions de SEK (aprox. 906.000 euros) per cadascun, en forma de subvencions 
directes que cobreixen el 75% de la seva pèrdua d'ingressos o costos addicionals de fins a SEK 1 
milió (aprox. 90.600 euros), i el 50% de les pèrdues superiors al citat import. 
 
Els EUA ofereixen  suport directe a les companyies aèries.    
 
Dinamarca i Suècia ofereixen una ajuda d’estat en forma de garantia pública sobre una línia de 
crèdit renovable a favor de  la companyia aèria SAS per un valor de 137 milions d´euros, dirigida a 
compensar parcialment els danys soferts a conseqüència de la cancel·lació o reprogramació dels 
seus vols. 
 
A més, a Suècia hi haurà un pla de reemborsament de lloguers de fins a 5.000 milions de SEK 
(aproximadament 455 milions d'euros) per  fer costat als arrendataris que operen en els sectors de 
hoteleria, restauració, botigues minoristes i altres sectors que hagin experimentat una notable 
disminució dels seus ingressos. La mesura cobreix fins al 50% de les reduccions de lloguer 
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negociades entre arrendadors i arrendataris per al període de l'1 d'abril al 30 de juny de 2020 amb 
l'objectiu de preservar la continuïtat de l'activitat econòmica durant i després del brot de 
coronavirus. Els arrendadors no podran obtenir un avantatge superior a 800.000 euros i el pla 
vencerà el 31 de desembre de 2020. 
 
Letònia ofereix un pla de subvencions directes per valor de 35,5 milions d’euros per donar suport 
a tot tipus d’empreses del sector agrícola i pesquer, de la indústria alimentària i del sector de 
restauració escolar que tenen dificultats econòmiques a causa del brot del coronavirus. 
 
• Garanties d’exportació 
 
França va notificar un esquema de garanties per donar suport als préstecs a empreses 
exportadores petites i mitjanes empreses  afectades pel brot de coronavirus. El suport, en forma 
de garanties estatals sobre préstecs, serà accessible a totes les empreses exportadores franceses 
amb una facturació anual inferior als 1.500 milions d'euros. Es preveu mobilitzar 150 milions 
d'euros. El sistema té com a objectiu limitar el risc associat a l'emissió de préstecs a les empreses 
exportadores més afectades per l'impacte econòmic del brot de coronavirus, assegurant així la 
continuació de les seves activitats. 
 
A Àustria, les empreses exportadores poden obtenir crèdits de fins a un 10% (grans empreses) o 
un 15% (PIME) dels seus ingressos d'exportació per l’Oesterreichische Kontrollbank 
Aktiengesellschaft (OeKB),  l'agència oficial de crèdit a l'exportació (ECA) d'Àustria, i dóna suport 
a exportadors austríacs i als respectius clients estrangers. 
 
A Croàcia, el passat dimarts 6 d'abril, la CE va decidir aprovar un esquema de garanties estatals 
sobre préstecs proposat pel govern croat per valor de 6.000 milions de HRK (aproximadament 790 
milions d'euros) per a les empreses, afectades pel brot del coronavirus, les exportacions de les 
quals representin almenys el 20% dels seus ingressos anuals. El Banc Croata de Reconstrucció i 
Desenvolupament oferirà garanties als bancs comercials que donen suport als exportadors sota el 
Fons de Garantia d'Exportació i a l'augment de l'àmbit d'aplicació per incloure el turisme. 
 
Dinamarca oferirà préstecs addicionals dirigits a les pimes. Es tracta d'un pla de garantia de 
liquiditat per valor de DKK 1.000 milions (aproximadament 130 milions d'euros), en forma de 
garanties estatals sobre préstecs i crèdits, dirigit a les pimes, les exportacions de les quals 
representin, com a mínim, el 10% dels seus ingressos anuals, en la mesura que experimentin o 
esperin suportar una disminució dels ingressos d´almenys el 30% en comparació als seus 
ingressos abans del brot del coronavirus a Dinamarca. Aquestes mesures també estaran 
disponibles pels proveïdors de les esmentades empreses beneficiàries si són pimes. Les garanties 
donaran suport als préstecs d´aquestes pimes, però no adoptaran la forma d'ajuda a l'exportació 
subjecta a activitats d'exportació. 
 
• Altres  
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Els Estats Units, ofereixen “diner helicòpter”, que consisteix en un paquet d'estímul de pagaments 
directes a individus i famílies de 1.200 dòlars per a les persones que tinguin una renda de menys 
de 75.000 dòlars/any, al qual caldrà afegir 500 dòlars per cada menor de 17 anys.  
 
Espanya i Catalunya: 
 
• Crèdits a empreses amb garanties públiques, com les línies d’avals  de l’ICO i  de l’ICF. 
• Prestació extraordinària per cessament de l’activitat per a autònoms. 
• Moratòria del pagament de quotes i ajornament de deutes amb la Seguretat Social per a 

autònoms. 
• Moratòria de crèdits per a persones en situació vulnerable. 
• Bo social d’electricitat. 
• Subsidi extraordinari a les treballadores de la llar. 
• Devolució de l'abonat per les empreses en esdeveniments organitzats per l’ICEX. 

• Suspensió del pagament de crèdits, interessos i amortitzacions corresponents als préstecs 
concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme en el marc del Programa Emprendetur I+D+i, del 
Programa Emprendetur Joves Emprenedors i el Programa Emprendetur Internacionalització, a 
empreses turístiques. 

• Suspensió de sol·licituds per insolvència. 

• Reducció de les cotitzacions de les empreses a la Seguretat Social si hi ha compromís per part 
de l'empresa en el manteniment de l'ocupació.  
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PLA DE XOC 
 
El sector privat trigarà a tornar a la normalitat i aquesta crisi accelerarà canvis d'hàbits, de 
consum i potser altera les normes del joc de la globalització i deslocalització. És un xoc que 
afecta a tota la UE, del qual no són culpables ni empreses, ni governs, ni bancs. Per això, és vital 
que la Unió Europea sigui la que estableixi les bases d'un gran pla de futur.  
 

1. Aprovació a nivell europeu d'un Pla integral d'Inversions en l'economia verda i digital. 
Desenvolupar projectes d'infraestructures que redueixin les emissions i estenguin els 
beneficis de la tecnologia digital a  tothom. Això hauria de suposar mobilitzar almenys el 
3% del PIB de la zona euro (al voltant de 400.000 milions d'euros), finançat amb bons 
europeus, per  ser administrats pel Mecanisme Europeu d'Estabilitat o la Comissió, amb 
l'objectiu d'estimular la creació d'ocupació. 

 
2. Revisió de la regulació per  impulsar la inversió en tecnologia i la digitalització de les 

empreses europees. Avançar cap a un veritable Mercat Únic Digital Europeu requereix no 
sols inversió sinó una revisió estratègica de les regulacions sectorials –tant europees com 
nacionals- per impulsar la seva transformació digital. Revisar la regulació sobre privacitat, 
ús i anàlisi de dades i assegurar un level playing field amb les bigtechs en els diferents 
sectors en què operen, de manera que es produeixi una competència justa entre tots els 
operadors. 

 

3. Impulsar l'oferta d'habitatge  de lloguer a preu reduït.  Posar en el mercat borses de sòl 
públic que afavoreixin un augment de l'oferta d'habitatge  de lloguer a preus reduïts i que 
reactivi l'ús del sector de la construcció. Agilitat en la tramitació de llicències i accelerar 
els processos administratius.  

 
4. Impuls de la inversió productiva (material i immaterial) i la creació d'ocupació a través 

d'incentius fiscals. Considerar una desgravació fiscal generosa per a la inversió i l'impuls 
de l'ocupació després de la crisi a través, per exemple, de crèdits fiscals temporals.  

 
5. Programa de suport al sector turístic. Després de la crisi serà necessari reactivar el 

turisme, com a principal sector econòmic d'Espanya i sobre el qual recaurà una part 
important de l'ajust. 

 
6. Impuls de l'Administració electrònica i simplificació de tràmits. Igual que en el sector 

privat, alguns serveis públics no s'estan podent oferir per falta de mitjans tecnològics i/o 
humans. Alguns d'aquests serveis són essencials per a l'activitat de moltes empreses 
(serveis d'ocupació, homologació de productes, permisos, llicències, etc.) i hem de garantir  
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el seu accés  plenament electrònic, simplificant en el que sigui necessària la tramitació 
(per exemple intensificant l'ús de declaracions responsables). 
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DESESCALAMENT 
 

Els sectors econòmics més afectats pel pla de desconfinament presentat ahir pel president del 
Govern, Pedro Sánchez, adverteixen que és imprescindible, per aconseguir l’èxit, que la seva 
implementació es faci amb el seu acord –si bé lamenten no haver estat consultats prèviament- i 
amb noves mesures extraordinàries de caràcter fiscal, laboral i econòmic que acompanyin la 
gradualitat de la fi del confinament. És necessari escoltar  els empresaris i consultar  la 
patronal.  És la reivindicació en la qual coincideixen els sectors del comerç, de l’hostaleria, de la 
restauració, dels hotels i de la cultura que són, en definitiva, dels quals depèn més el progressiu 
retorn a la “nova normalitat” i als quals més impacten cadascuna de les successives fases del pla. 
 
Amb la premissa que la reactivació de l’economia ha de fer-se com més aviat millor en condicions 
de màxima seguretat i protecció per a treballadors i clients, el món empresarial insisteix que el 
subministrament de material de protecció i higiene sigui a càrrec principalment de l’administració 
pública. 
 
Foment del Treball insisteix que, amb independència de la fi de l’Estat d’Alarma, les mesures 
fiscals -exoneració o moratòria de tributs-, i laborals –ampliació de ERTOs per causa de força 
major- s’ampliïn per fer possible la implementació del pla de desconfinament ja que molts 
negocis no podran funcionar al 30% de la seva capacitat si no hi ha ajudes extraordinàries que 
compensin el dèficit de treball i de demanda que es perllongarà en els pròxims mesos. 
 
Els sectors turístic i cultural són, sens dubte, els més crítics ja que el pla de desconfinament 
contempla situacions contradictòries com, per exemple, l’obertura d’hotels a un 30% de la seva 
capacitat, amb el tancament de fronteres i, fins i tot, la prohibició dels desplaçaments 
interprovincials. 
 
Una situació molt similar és la del sector de la cultura amb moltes limitacions per a l’obertura 
d’espais de teatre i música davant la limitació dels aforaments, la qual cosa fa inviable la seva 
supervivència. Només amb ajudes públiques que ho compensin serà possible iniciar la reobertura. 
 
MESURES 
 

• S’insisteix que l’administració pública sigui responsable del subministrament de material 
de protecció i seguretat. Assegurar el subministrament i una correcta distribució de EPIs 
per a assegurar la salut de tots els treballadors. 

• Realització de  tests massius a la població per escurçar al màxim el període de 
confinament. 

• Permetre a les empreses els recursos per poder fer  tests al seu personal.  
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• Comunicar les dates de les fases de desescalament el més aviat possible  perquè tots els 
sectors es puguin organitzar adequadament i, específicament, perquè sectors com el 
turisme es puguin preparar per a la campanya d’aquest estiu.  

• És necessari aprovar l’ampliació d’ERTO per força major durant les fases de  
desconfinament en determinats sectors que es reactivaran de manera gradual. 

• Si s’implementa el pla d’esquena als sectors, molts hauran de tancar definitivament les 
seves portes. És necessari consultar a la patronal i  als sectors d’activitat. 

• La recuperació de l’activitat s’ha de fe com t abans millor. 
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TREBALL AUTÒNOM 
 

• Que se suspenguin les quotes mensuals d'autònoms mentre duri l'estat d'alarma. 
Transcorreguts tres mesos des de l'últim dia del mes en què finalitzi, es procedirà al càrrec de 
les quotes, el cobrament de les quals s'hagués suspès, per a aquells autònoms no beneficiaris 
de la prestació extraordinària. 

• Devolució immediata i no al maig de les  quotes de març ingressades de forma indeguda. 

• Que s’acceleri la tramitació dels ERTOs i es garanteixi l’accés automàtic i ràpid a la prestació 
d'atur dels treballadors afectats. 

• Exoneració als autònoms de baixa per Covid-19 o en quarantena de la quota d'autònoms des 
del primer dia. 

• Modificació del canvi del criteri per accedir a la prestació extraordinària de cessament 
d’activitat del 75%,  i que es  redueixi al 40% de facturació que ja es el que es reconeix com a 
pèrdua substancial i criteri per al reconeixement de col·lectiu vulnerable per a l'accés a les 
moratòries hipotecàries, en lloguers i subministraments. 

• Que es  faciliti l’accés a la prestació extraordinària de cessament a les mares autònomes que 
es reincorporin a l’activitat en 2020  en no poder acreditar la caiguda d'ingressos durant la 
baixa maternal. 

• Que s’unifiqui i s’actualitzi el llistat de CNAE’S suspesos i s'inclogui construcció i reformes en 
el  llistat (millor IAE). 

• Que la prestació econòmica de la Generalitat de Catalunya, de fins a 2.000 euros per a les 
persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i 
involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva 
activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les quals les autoritats 
sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos, que 
sigui compatible amb la de cessament de l’activitat i/o pensions, i s’augmenti la seva quantia i 
partida pressupostària.  

• Ajornament de les obligacions tributàries del primer trimestre al 20 de juliol, data en la qual 
es presenta el segon trimestre, i no al 20 de maig. 

• Que es realitzi una reserva de les línies ICO per microcrèdits d'un màxim 15.000 euros de 
liquiditat per a autònoms amb un límit al tipus d'interès del 1,5%, com en els ICO turisme, i 
període de carència de 12 mesos, amb la prohibició expressa de vincular-los a altres 
productes, i deixant fora de la valoració de riscos les dades corresponents a terminis en els 
quals estigui en vigor l'estat d'alarma. A més, s’hauria de buscar la complementarietat amb les 
línies d'avals de les comunitats autònomes, a través de SGR per complementar el 20% no 
avalat per l'Estat. 

• A nivell de comunitat autònoma, línia d'avals (societats de garantia recíproca) que 
complementin el 20% no avalat per l'Estat a les línies ICO per a pimes i autònoms. 

• Per als els microcrèdits i  el bo social, que s'incloguin els béns afectes a l'activitat econòmica. 
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• Que, en les anteriors i moratòries hipotecàries, bo social, modificació i suspensió de 
cobrament de subministraments, recuperació pla de pensions sigui suficient qualsevol 
document admès a dret, que acrediti la suspensió o caiguda d'ingressos del 40% i no el 
certificat cessament a AEAT. 

• Línia d'ajudes o microcrèdits per adequar locals i adquisició de material sanitari per a la 
reobertura després de l’estat d'alarma.  
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FISCALITAT, LIQUIDITAT I AJUTS FISCALS EN GENERAL 
 

IMPOST DE SOCIETATS 
 

1. Deducció del 15% i llibertat d'amortització per a l'adquisició d'equips de teletreball, que es 
faci durant l’exercici 2020. Moltes empreses han hagut d'habilitar, amb urgència, equips de 
teletreball per donar cobertura a les necessitats, alhora que davant d’un possible nou 
confinament, cal afavorir l’adquisició d’aquest material. 
 

2. Deducció del 15% i llibertat d'amortització per a l'adquisició d'equips, canvis en les 
instal·lacions i la col·locació d’elements de protecció derivats del COVID-19, com guants, 
solucions hidroalcohòliques, EPIS, mascaretes, mampares, entre d’altres, que es facin durant 
l’exercici 2020. 

 
3. Establiment d’impuls a la inversió productiva en actius, per la qual es gaudirà d’una deducció 

per la duta a terme durant els exercicis 2020 i 2021. Aquesta  deducció temporal es podrà 
monetitzar, o almenys compensar en ingressos que la empresa tingui amb la AEAT de 
qualsevol altre impost estatal directe o indirecte. 

 
4. Reforçar l’autofinançament de les empreses espanyoles, de forma que els beneficis no 

distribuïts paguin només un tipus impositiu del 10% pels exercicis 2020 i 2021. 
 

5. Afavorir el mecenatge i les donacions pel COVID incrementat la deducció general. 
 
• Mesures de suport a la recerca contra el Covid-19. Moltes empreses i particulars han 

efectuat donatius a entitats de recerca relacionades amb el Covid-19. Normalment, 
són entitats que gaudeixen dels beneficis de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les 
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Ampliar la 
base de deducció fins a 600€ pel gaudir de la deducció de la quota de l'IRPF per als 
contribuents d'aquest impost i ampliar el percentatge al 40% per l’excés del 600€ 
quan estiguin relacionats directament amb activitats de recerca contra el Covid-19, 
aportació o gestió d'enviament de subministraments. 

 

• Una deducció de la quota de l’IS, per als contribuents d'aquest impost, sobre la base  
d’ampliar el percentatge de deducció al 45%. 

 
6. Pensar en mecanismes per monetitzar els crèdits fiscals, com a mecanisme d’injecció de 

liquiditat. 
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7. Devolució exprés, del saldo que surti entre la suma de les declaracions del 1er i 2n pagament 
a compte, per afavorir la  liquiditat, i evitar pagaments anticipats que no es  podrien alliberar 
fins a finals del 2021, un cop presentada la declaració de l’exercici 2020 a mitjans de 2021 
(normalment fins al 25 de juliol) i la corresponent devolució a sol·licitar. 
 

8. Dotar d’eficàcia el compte fiscal tributari, de forma que es puguin compensar els crèdits 
fiscals amb el pagaments a compte o retencions, com a mecanisme d’injectar liquiditat.  

 
9. Ampliar el període de presentació de les autoliquidacions i del pagament a compte, i permetre 

més facilitats pel seu ajornament, més enllà de la iniciativa duta en aquesta línia  per lligar el 
reconeixement de deute amb la possibilitat d’un crèdit ICO, atès que absorbeix capacitat 
d’endeutament davant de l’entitat bancaria per part de les empreses. És un salt respecte el 
que hi havia, però cal pensar en mecanismes més automàtics d’ajornament d’impostos,  en els 
quals la grandària pot ser un element, però davant del Covid-19, també caldria tenir en 
compte el sector d’activitat o, fins i tot, de forma  més particular mitjançant una caiguda  de 
la facturació significativa a l’any 2020 de l’ordre del 30%. 
 

IRPF 
 
1. A fi de facilitar la tasca administrativa i la càrrega fiscal pel contribuent, davant que hi hagi 

més d'un pagador en casos estrictament d’ERTO, no es consideri dos contribuents, sinó només 
un. El tipus de retenció que s’haurà d'aplicar el pagador dels ERTOs serà el mateix que venia 
aplicant l'empresari per no perjudicar la liquiditat del contribuent a l'hora de presentar la 
declaració de l'Impost. 
 

2. Aplicació de les mesures contemplades a l’impost de societats a les activitats econòmiques a 
l’IRPF. 
 

3. Declaració anual IRPF 2019: en els casos en què la quota sigui a ingressar, possibilitat de 
diferir el pagament allargant el període, tant el primer com el segon, perquè els primers mesos 
amb la nova normalitat generada pel Covid-19, puguin permetre liquiditat als contribuents. 
 

4. Declaració anual IP 2019: en els casos en què la quota sigui a ingressar. 
 
Reducció al 50% el màxim a pagar de forma conjunta entre el IRPF i el IP. 
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IVA 
 

1. Devolució mensual de l’IVA a tots els contribuents (podent modificar la periodicitat de 
declaracions de trimestral a mensual en els casos d'aquells contribuents amb quotes a 
retornar). Alternativament, reemborsament de saldos crèdit IVA < 5.000€. 
 

2. No ingrés de l'IVA repercutit i no cobrat o suspensió de sis mesos en el pagament si la 
declaració és positiva. 
 

3. Ampliació del període del tipus 0 dels productes sanitaris vinculats al Covid-19 (p. ex. 
màscares) fins a finals d’any, i fins i tot de 2021, donada la convivència intensa amb el virus 
durant aquests dos anys. 

 
4. Promoure activament un tipus d’IVA reduït en les obres de reforma i rehabilitació, i fer-ho de 

forma aclaridora. 
 

Llei General Tributària 
 
1. Modificació dels recàrrecs per fora de termini. 

 

• Avançar la reducció dels tipus aplicables pel recàrrec per declaracions extemporànies, com el 
que estava previst en un avantprojecte de llei en l'anterior legislatura.  
 

• Alternativament, no aplicar recàrrec per extemporaneïtat si el contribuent manifesta 
dificultats de tresoreria en un termini de sis mesos. 
 

2. Establir una reducció per ràpid pagament a qui ingressi en període voluntari. 
 

3. Interessos de demora: reduir el tipus aplicable al 2% anual a partir de la finalització de l'estat 
d'alarma. Entre la data de la seva declaració i la seva finalització, l'interès de demora serà del 
0%. 
 

ISD i ITPAJD 
 
Propostes: 

• Reducció de l’ITPAJD, especialment en habitatge. 
• Modificació del termini de presentació de declaracions per norma comuna i no a costa del que 

determinin les comunitats autònomes: 

• ISD: 1 any en lloc de 6 mesos. 
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• ITP: operacions realitzades entre el 15 de març i el 31 de juliol 2020, el període de 
declaració serà de  tres mesos en lloc de  trenta dies. 
 

IMPOSTOS PROPIS 
 
Valorar la suspensió durant el període 2020 i 2021 del nous impostos propis creats per la 
Generalitat de Catalunya, darrerament, i de forma especial, als que afecten sectors que hagin 
patit de forma intensa la crisi econòmica derivada del Covid-19. Impost sobre el CO2, Impost de 
begudes ensucrades, impost sobre l’estada en establiments turístics,... 
 
IMPOSTOS MUNICIPALS 
 

• IBI: Suspensió del cobrament fins a 30 de setembre, seguint amb els calendaris de pagaments 
trimestrals (setembre ’20, gener ’21 i març ’21).  
 

• Aplicació per a l’exercici 2020 i 2021 de bonificacions obligatòries per als sectors que hagin 
vist més afectada econòmicament la seva activitat com a conseqüència de la crisi del Covid-
19,  entre un mínim del 25% i un màxim del 50%. En el cas que el consistori no ho hagi fixat 
en la modificació de l’ordenança, quedarà per defecte el tipus màxim del 50%. 
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QUÈ PRIORITZAR ARA A L’AGENDA 2030 
 
Agenda 2030 
 

• El compromís amb l’assoliment del Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030 continua vigent. Cal prioritzar en aquests moments, -a causa de la crisi 
sanitària i de les seves conseqüències econòmiques en la població més vulnerable i a 
efectes que ningú es quedi enrere en la recuperació econòmica-, els objectius: 

• ODS 1 – fi de la pobresa 

• ODS 2 – fam zero 

• ODS 3 – salut i benestar 
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DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 
Hem d’aprofitar les mesures per sortir de la crisi per desenvolupar una indústria i economia 
basades en criteris de sostenibilitat. Les inversions europees aniran destinades en l’assoliment dels 
objectius del “new green deal” que ha proposat la Comissió Europea per assolir la neutralitat 
climàtica l’any 2050. La regeneració del teixit productiu tindrà la sostenibilitat com el vector 
principal per sortir de la crisi. 
 
L’exposició al COVID-19 ha estat més virulenta en les regions europees amb uns índex més alts de 
contaminació per partícules fines. L’emergència sanitària del COVID-19 esdevé una part de 
l’emergència climàtica en què estem immersos.  
 
Amb l’objectiu a mig-llarg termini d’assolir la neutralitat climàtica, mitjançant la 
descarbonització de l’economia i a l’ús d’energia d’origen renovable, cal aprofitar els estímuls 
econòmics en inversions industrials dirigides  a la consecució d’aquests objectius.  
 
Economia circular 

• Desenvolupament del nou Circular Economy Action Plan de la Unió Europea, que permeti 
desenvolupar el sector de gestió de residus per transformar-lo en una font de recursos per 
a la indústria.  

• Potenciar la valorització material i energètica de tots  els residus que no s'han pogut  
evitar, ni reutilitzar ni reciclar per produir energia i combustibles renovables.  

• Foment de la generació de combustibles renovables provinents de residus. 

• Augment gradual de la taxa d’abocament i incineració de residus per fomentar la 
valoració material o energètica dels residus i desmotivar l’abocament. 

 
Medi ambient 

• Pla de millora i manteniment de les infraestructures amb incidència directe amb el 
territori, el medi natural i la salut ambiental. 

• Pla de substitució de combustibles més contaminants per gas natural,  hidrogen o altres 
per millorar l’eficiència energètica i la reducció de costos en la demanda d’energia 
tèrmica, tot reduint l’impacte ambiental i la contaminació, mitjançant sistemes de 
finançament de particulars, comerços i indústries amb tipus mínim o zero i garantia 
pública per a la substitució de combustibles i millora de les instal·lacions i substitució 
d’equips. 

• Pla de foment de la bioenergia, per generar energia neutre en carboni provinent de la 
biomassa forestal, que permeti fer una gestió sostenible del sector forestal, fixar la 
població al territori, generar ocupació rural i preservar la conservació dels boscos i la 
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biodiversitat. Foment de l’ús de la biomassa per a la generació d’energia tèrmica en 
l’entorn rural. 

• Electrificació de ports, per evitar l’emissió de GEI en zones urbanes en l’operativa habitual 
dels vaixells mercaderies i creuers. 

• Promoció d’inversions en eficiència energètica en el sector industrial i residencial, que 
activi l’ocupació en empreses instal·ladores i sector de la construcció. 
 

Transició Justa – Green Jobs 

• Formació dels professionals que deriven de les indústries bassades en combustibles fòssils 
sota el paraigües de la transició justa. Promoure l’ocupació en green jobs i potenciar la 
regeneració del teixit industrial, tot creant nous llocs de  treball amb més valor afegit i 
capacitats en robòtica, indústria 4.0 i impacte social i ambiental positiu.  

• Reforç de la Formació Professional Dual amb capacitació específica en green jobs. 
 

Biodiversitat 

• Potenciar el sector primari com a gestor del territori i protector de la biodiversitat. 

• Pla de foment de la bioenergia per generar energia neutre en carboni provinent de la 
biomassa forestal, que permeti fer una gestió sostenible del sector forestal, fixar la 
població al territori, generar ocupació rural i preservar la conservació dels boscos i la 
biodiversitat. Foment de l’ús de la biomassa per a la generació d’energia tèrmica en 
l’entorn rural. 

• Modernització dels sistemes de regadiu. La millora dels regadius té com a objectius una 
gestió sostenible de l’aigua i els recursos així com a millores socioeconòmiques de les 
explotacions. Desenvolupar sistemes que protegeixen les collites i el medi ambient és 
necessari per aconseguir els objectius establerts a la UE. 
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ENERGIA 
 
Fiscalitat de l’energia 

• Exempció dels peatges que graven el terme fix de potència de la factura elèctrica, durant 
tot el període de l’estat d’alarma i sis mesos més després de l’aixecament per a les 
empreses no essencials i tot tipus d’autònom, amb efectes retroactius. 

• Reducció del 50% d’impostos associats a la facturació d’electricitat i gas de totes les 
activitats associades a un IAE, durant  divuit mesos d’inici de l’estat d’alarma. 

• Suspensió per a l’any 2020 i 2021 de l’impost sobre activitats amb incidència al medi del 
govern català, que permeti canalitzar inversions en l’àmbit de les xarxes de 
telecomunicacions i energia. 

• Aplicar l’IVA superreduït al serveis bàsics com el de l’aigua en comptes de l’actual 10%  o 
21%. 

• Els canons que cobren les administracions dins el conegut com a cicle integral de l’aigua 
han de revertir en favor del servei de l’aigua, tot mantenint els criteris de la pròpia UE i els 
mandats del Green New Deal. 

• Acomplir  les advertències de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència: Evitar 
que les administracions locals utilitzin la factura de l’aigua per incorporar la seva pròpia 
fiscalitat totalment aliena a l’àmbit. Per exemple, TMTR de l’AMB i la taxa d’escombraries 
per part de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Eliminar el rol de les empreses operadores del cicle integral de l’aigua com a substitutes 
del contribuent en el cànon de l’aigua. 

 
Mercat elèctric 

• Ajustament del valor del preu del mercat elèctric per a l’any 2020 establert en l’Ordre 
TED/171/2020, per a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia 
renovables, cogeneració d’alta eficiència i residus per les instal·lacions de tecnologia amb 
costos d’explotació depenent essencialment del preu del combustible. 

• Modificació de la Llei 24/2013 per flexibilitzar els períodes d’ajust del preu de mercat per 
a l’any 2020 per a les instal·lacions de tecnologia amb costos d’explotació depenent 
essencialment del preu del combustible per realitzar-se anualment. 

• Flexibilització del còmput d’hores equivalents de funcionament de la cogeneració, 
establertes en el règim retributiu específic. 

 
Tràmits administratius 

• Agilització del tràmits administratius que permetin intensificar les inversions i  
homogeneïtzació dels terminis de les diferents administracions per a l’establiment de 
xarxes de distribució elèctrica o instal·lacions d’autoconsum d’energia renovables. 
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• Activació del Decret Llei 16/2019 d’impuls a les energies renovables. Agilització dels 
tràmits per a l’anàlisi de viabilitat de projectes de menys de 50MW, mitjançant la no 
interrupció de la ponència conjunta de l’administració.  

• Aprovació immediata de l’Estatut del Consumidor Electrointensiu i dotació pressupostària 
per a la seva implementació accelerada en 2020 i de les compensacions per costos 
indirectes de CO2 en 2020 fins el màxim autoritzat per la UE. 

• Pla per la renovació de la cogeneració existent i desenvolupar nova cogeneració, amb 
l’objectiu d’incrementar l’eficiència energètica i avançar cap a la neutralitat climàtica, 
donant certitud per invertir a mig termini. Ampliació de la vida útil de les centrals de 
cogeneració d’alta eficiència, mitjançant un règim transitori mentre s’elabora un nou 
marc en aquest any 2020. 

• Aprovació immediata de l’esquema de xarxes tancades anunciat al RDL20/2018, que 
donarà seguretat jurídica a més de 2.000 milions d'euros d’inversió al polígon químic i 
petroquímic de Tarragona. 
 

Promoció de les energies renovables-Energia sostenible 

• La neutralitat climàtica a Europa el 2050 fa necessària una transició energètica a fonts 
renovables i en especial una descarbonització de la generació d’energia elèctrica. 

• Foment de l’electrificació de la mobilitat urbana i col·lectiva i potenciació de combustibles 
d’origen renovable (GNV/hidrogen) per la mobilitat de llarg recorregut i de transport de 
mercaderies. 

• Desenvolupar un sistema de garanties d’origen pel foment del gas natural renovable. 
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FINANÇAMENT EMPRESARIAL I SEGONA OPORTUNITAT 
 
MESURES A MOLT CURT TERMINI 
 

• Àmbit financer: 
• Creació d’una línia de finançament (pública-ICO) específica de cobrament de 

factures (factoring) emeses al cobrament i no abonades per: 
• Administracions i empreses públiques o participades per ens públics. 
• Empreses que han hagut de tancar per raó de l’estat d’alarma: restauració, 

hotels, comerços, etc. 
• S’està produint en molts casos una crisi de capital circulant prèvia a una de 

solvència. S’ha de mirar de restaurar el flux financer de negoci si bé està patint 
l’impacte del fort xoc d’oferta i demanda. 

 
• Menys sortida de caixa en forma de: 

• Reducció de pagaments en impostos en general, ja sigui estatal autonòmics o 
locals. Especialment en aquells en el que hi ha un lligam estret amb l’activitat 
econòmica, caldria aplicar la reducció de la seva quota exercici 2020, de manera 
proporcional al període de la suspensió o reducció de l'activitat: reducció de 
quotes d'IAE i IBI (en aquest últim cas, basant-se en el percentatge de reducció de 
volum d'activitat o ingressos respecte de l'exercici anterior o últims mesos 
anteriors a el Decret d'Alarma). 
 

• Exoneració o ajornament en l’ingrés de quotes empresarials de la Seguretat Social 
en cas d’expedients ERTO per causes econòmiques, productives i organitzatives, 
per raó acreditada de la reducció de l’activitat pel COVID-19. Ampliant el nombre 
de sectors que se’n puguin beneficiar. 

 
MESURES A CURT TERMINI 
 

• Àmbit financer-mercantil: 
• Preservar el compliment de ratis en contractes financers vinculats al marge 

d’explotació o ebitda: Activació comptable de despeses o pèrdues relatives al 
període de reducció significativa de l’activitat per raó del COVID-19. A diferir i 
imputar en compte de resultats, segons la vida mitjana dels actius. 
 

• No còmput de resultats comptables negatius de l’exercici 2020, a efectes 
mercantils de còmput de reducció de capital o dissolució. 

 
• Fins ara les mesures adoptades, com exemple a Barcelona, només tenen un abast , 

d’ajornament, però no de reducció. En algun cas com l’Ajuntament de Madrid s'està 
plantejant una bonificació en aquests impostos, especialment orientada als serveis més 
afectats pel Covid-19. 
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• En afectar a administracions locals, certament aquestes mesures requereixen  l'equilibri i 
adequació de finançament entre Govern Central i administracions locals, però seria una 
via molt més pràctica i ràpida per a les empreses que la implementació de línies de 
finançament empresarial que, entre altres costos, finançaran el pagament d'aquests 
impostos. 

 
• De forma general, llevat de sector molt afectats, més que subvencions es requereixen 

exempcions, ajornaments fiscals, agilitat en els tràmits i línies de finançament clares en la 
seva execució per al finançament de circulant. 

 
MESURES URGENTS PER A REDUIR L'IMPACTE DE LA CRISI 
 

1. Accelerar l'accés a les prestacions per desocupació i altres subsidis i rendes públiques per 
part dels col·lectius vulnerables. Alternativament, un xec d'una sola vegada a les famílies 
de menor renda (com s'ha fet en UK o US). L'avançament de futures prestacions, en cas 
necessari, podria ser finançat i distribuït pels bancs.  
 

2. Planificar la tornada a la feina: La prioritat del confinament i el tancament d'activitats és 
inqüestionable, però és important fer que les persones tornin a treballar de manera ràpida 
i segura,  en primer lloc, els més joves i les persones que ja estan immunitzades. I, al 
mateix temps, assegurar que els més vulnerables romanguin protegits. Això suposarà un 
esforç conjunt públicoprivat que requerirà: 
• Proves de diagnòstic precises i generalitzades i els materials necessaris (EPIs, APPs,…). 

Desplegament d'un ampli dispositiu de detecció del virus en el propi centre de treball, 
amb tests gratuïts en persones per detectar, també, els casos no simptomàtics, com ja 
s'està fent a la Xina. Els bancs poden ajudar en el finançament i repartiment de 
material entre els nostres clients.  

• Valorar la utilització d'APP titularitat de l'Estat o de les pròpies empreses o 
organitzacions sectorials per  processar les dades. 

• Suspendre l'aplicació de la normativa sobre Registre de Jornada, que suposa un cost 
administratiu i econòmic per a les empreses (app o dispositius).   

• Promoure l'aprovació d’una o dues setmanes de vacances als treballadors al llarg de 
l'estat d'alarma, en empreses no acollides als ERTO i per als treballs no essencials que 
no puguin desenvolupar-se a distància.   

• Fins que obrin col·legis i guarderies, permís retribuït (50% de la base reguladora) per a 
cura de menors per a un dels progenitors amb fills menors de dotze anys. Possibilitat 
de limitar per renda. 

 
La prioritat és evitar un problema de solvència 
 
Afrontar els pagaments de nòmines, impostos i interessos dels seus crèdits, sense prou feines 
ingressos, pot convertir problemes de liquiditat de les empreses en problemes de solvència. Per 
això, cal:  
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Ampliar de manera immediata les moratòries tributàries i de cotitzacions socials. Les línies de 
liquiditat habilitades, amb o sense garantia de l'Estat, han d'utilitzar-se, i fer-ho ràpid, per  
recuperar nivells d'activitat.  
 

• Ampliar el nombre d'empreses que pot beneficiar-se (per exemple, fins als 50 milions 
de facturació). Fins avui s'ha aprovat una moratòria de  sis mesos per a les 
liquidacions fins al 30 de maig però limitada a empreses de menys de 6 milions de 
facturació, reportant a més interessos des del tercer mes.   

• Pel que fa a les cotitzacions:   
• Haurien de suspendre's per als autònoms que hagin vist reduïda la seva activitat 

de manera rellevant mentre no es recuperi almenys parcialment (fins ara la 
caiguda d'ingressos ha de ser del 75% i només mentre duri l'estat d'alarma).  

• Han de reduir-se per a les empreses que hagin vist la seva activitat  minvada  i 
anar-se elevant a mesura que l'activitat torni a la normalitat. 

• Aquestes moratòries poden ser finançades a través de crèdit bancari.   
 

3. Donar major flexibilitat en la reincorporació dels treballadors afectats pels ERTOs i en el 
compromís de manteniment de l'ocupació. De manera que els treballadors es vagin 
incorporant a mesura que existeixi una demanda que permeti reincorporar-los.   
 

4. Introduir a Espanya un model de manteniment de l'ocupació amb suport públic (en 
substitució o complementàriament al sistema de EROs i ERTOs), seguint l'exemple de 
països com Dinamarca, el Regne Unit, Alemanya o Austràlia. 
• Les empreses  amb un volum de negoci  que hagi caigut poden reduir el nivell salarial 

dels seus empleats (essent això compensat per prestacions públiques als treballadors).  
• Per facilitar el seu finançament, es podria destinar només a les que proporcionin 

formació als seus treballadors en aquest període. Les  CA tenen plenes competències 
per  dissenyar-ho i comptaran amb col·laboració públicoprivada. 

• La UE ha de contribuir a finançar, en tota la zona euro, aquests sistemes de suport a 
l'ocupació. El Programa SURE permet la creació d'un fons comú per a això. 

 
És fonamental que flueixi el crèdit a les empreses. 
 
La injecció de liquiditat pel BCE i la flexibilització dels requeriments de capital, liquiditat i 
provisions permetran que els bancs juguin un paper encara més determinant en aquesta crisi. Per 
a això és necessari:  
 

5. Ampliar de manera immediata el volum de garanties ofert per l'ICO –passar dels 
40.000M€ als 100.000M€. Fins avui s'han dotat 20.000M€ dels 100.000€ anunciats i 
s'han concedit en pocs dies. Seria desitjable anunciar que no hi haurà límit a aquests, de 
manera que es garanteixi la liquiditat a totes les empreses rendibles.  
 

6. Assegurar que la implementació de les garanties sigui ràpida i en quantitats suficients  ja 
que  en  alguns casos les mesures anunciades triguen massa temps a ser operatives. Es 
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necessiten mecanismes ràpids, tràmits senzills i accessibles online. Alemanya ha aprovat 
una nova línia complementària a les ja existents, que suposa un primer tram de 
finançament amb cobertura de risc del 100% i pagament immediat.  
 

7. Assegurar que els bancs accedeixen a la liquiditat. Els bancs centrals han anunciat ingents 
programes de liquiditat, però els bancs comercials han de poder utilitzar la major 
quantitat possible de col·laterals per accedir-hi , d'una manera ràpida i àgil (incloent-hi 
préstecs corporatius). 

 
ALTRES MESURES DE 2ª OPORTUNITAT 
 

• Reforçar les estructures judicials per  poder acollir l'increment de les peticions que s’han 
de gestionar de manera àgil, ja que els retards que es produeixin en la cerca de solucions 
empresarials suposa una major taxa de mortalitat empresarial. Articular les mesures que 
permetin  més agilitat en els mecanismes de comunicació amb els tribunals mercantils i 
flexibilitzar amb major marge l'actuació de l'administradora judicial. 

• Facilitar el salvament d'empreses o que part d'elles puguin sobreviure, amb la idea de 
salvar el màxim teixit productiu possible, per l'afectació important que patirà. 

• Incloure el crèdit públic com a integrant de la massa, sense tenir caràcter preferent, sota 
la supervisió i aprovació especifica del jutge competent. La permanència d'empreses podrà 
en molts casos, generar molta més tributació, que la que es pugui perdre permetent la 
seva salvació, d'igual forma que la resta de creditors. 

• Facilitar la compra d'unitats productives, eliminant el risc de la denominada successió 
laboral, ja que això impedeix en gran manera la continuïtat d'una part rendible de 
l'empresa, i que es valori més la subhasta dels actius, que no la venda en funcionament, 
de part d'aquesta, que suposa una millor valoració i millors ingressos per a la massa, i la 
continuïtat d'una part dels llocs de treball. 

• Pensar en petit: mitjançant la figura d'un jutjat específic dins de l'ordre civil per a la 
segona oportunitat de les que no puguin acudir per raó de competència als jutjats 
mercantils. 

• Tot això requereix un pla de xoc que doni resposta i permeti  protocol·litzar i  fer el seu 
seguiment, així com prendre les mesures correctives necessàries. 
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FORMACIÓ 
 
El passat 15 de març del 2020 es va decretar a Espanya l'estat d'alarma a causa de la crisi 
sanitària del coronavirus, que contínua vigent. Dies abans, ja s'havien suspès les classes 
presencials en els diferents nivells educatius, inclosa la formació professional inicial i les classes 
universitàries. La formació professional per a l'ocupació (tant l’adreçada a persones treballadores 
ocupades com desocupades i les polítiques actives) que incloguessin accions formatives 
presencials van ser suspeses en l'àmbit autonòmic el 13 de març per la Resolució SLT/720/2020 i 
en l'àmbit estatal el 15 de març per RD 463/2020.  
 
Des d'aquest moment, normatives de diversos àmbits (estatal/autonòmic, adreçades a treballadors 
ocupats/desocupats) han flexibilitzat l'execució dels plans i polítiques actives que s'han vist 
afectades per les mesures d'índole sanitari que s'han promulgat. Potser la mesura més 
desfavorable per a la formació professional per a l'ocupació presa durant aquest període, ha estat 
la desafectació de la quota que empreses i treballadors dediquen a la formació professional, en un 
moment en què aquests fons seran imprescindibles per millorar l'ocupabilitat dels treballadors 
després de les dades que ja llança la desocupació i les conseqüències econòmiques i laborals 
d'aquesta crisi sanitària. La formació de les persones és un element clau (sempre, i agreujat en 
aquestes circumstàncies) per millorar la seva ocupabilitat i productivitat, així com per afavorir la 
competitivitat de les nostres empreses. La formació ha de suposar un vector per a la 
competitivitat i per generar noves ocupacions i oportunitats. 
 
A aquests inconvenients derivats de l'actual situació de crisi sanitària, cal afegir el moment vital 
en el qual es trobava el Sistema Formació Professional. Un Sistema que, en l'àmbit català, estava 
començant a integrar l'FP inicial i per a l'ocupació, mitjançant la Llei 10/2015 i l'Estratègia 
Catalana de Formació i Qualificacions Professionals aprovada per la Comissió Rectora a l'agost de 
2019. Les empreses es queixaven de la falta de personal qualificat, problema que deriva entre 
altres motius d’un ineficient sistema d'orientació i un millorable sistema de prospecció de 
necessitats formatives i de qualificació de les empreses.  
 
Definida la situació, les nostres propostes en FP serien: 
 

• Àmbit estatal: 
 
1. Els ingressos derivats de la cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 

2020 han de destinar-se al seu objecte finalista: el finançament de formació 
professional de les persones treballadores.  
 

2. Facilitar la formació contínua als treballadors (formació programada per les empreses i 
plans de formació d'oferta) impulsant, entre altres, les opcions de formació a 
distància. Les condicions que actualment ha de complir una formació per a ser 
bonificada és molt rígida i no es permeten, entre altres, la majoria de tecnologies 
online (per exemple: entorns virtuals d'aprenentatge en modalitat síncrona o 
asíncrona, gamificació, etc.). 
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3. Impulsar una Llei d'FP que integri els subsistemes (inicial i per a l'ocupació) 
augmentant una resposta coordinada i eficient. L'orientació professional, la prospecció 
de necessitats formatives i de qualificació de les empreses i l'acreditació de 
competències professionals han de ser serveis comuns de tot el Sistema d'FP. 
Concertada amb els agents socials i governança compartida. 

 
• Àmbit estatal i autonòmic: 

 
4. Analitzar les competències digitals per activitat econòmica, això permetrà la seva 

inclusió en els programes formatius de la FP en el seu conjunt. 
 
5. Impulsar la formació a distància. Actuals i noves tendències. No únicament 

plataformes amb estàndard SCORM. Per exemple: entorns virtuals d'aprenentatge 
síncrons o asíncrons, gamificació, realitat augmentada, realitat virtual, etc., no com a 
una solució conjuntural sinó estructural i estratègica. L'Administració ha de garantir 
l'accés de qualsevol persona en condicions d'igualtat d'oportunitats i evitar la escletxa 
digital. 

 
6. Promoure la qualificació de docents i formadors en eines de docència online i noves 

modalitats d'aprenentatge telemàtiques (entorns virtuals d'aprenentatge síncrons o 
asíncrons, gamificació, realitat augmentada, realitat virtual, etc.). 

 
7. Impulsar la posada en marxa d'un instrument que permeti visibilitzar, entre altres 

actors, els ocupadors (empreses), les competències professionals i actitudinals, 
d'aquelles persones que, a causa de la situació actual, quedaran fora del mercat de 
treball. Això facilitarà l'ocupabilitat i orientar accions formatives ja sigui cap a la 
reconversió professional o d'adaptació. Activar programes específics. 

 
8. Impulsar la formació mitjançant polítiques publiques especifiques en sectors que 

necessitaran personal qualificat a molt curt termini. Les polítiques actives d'ocupació 
hauran de reorientar-se, almenys inicialment, per  donar resposta a les necessitats de 
les empreses,  per impulsar una ràpida recuperació de l'activitat productiva, així com 
per minimitzar l'impacte en les persones que quedaran en una situació de 
desocupació, amb el risc social que això comporta, accelerant la seva inserció laboral. 
Una oferta més ajustada a demanda. 

 
9.  Mantenir una aposta decidida per la Formació Professional Dual, adaptada a les 

possibilitats reals de les empreses i a la nostra estructura empresarial, majoritàriament 
pimes. Seran necessaris esforços de tots els actors del sistema pel seu sosteniment i 
millora. 

 
10.  Impulsar un programa d'ajudes a la contractació dirigit a crear ocupació per a 

persones no qualificades que són susceptibles d'acabar en risc d'exclusió o de 
dependre de l'ajuda social. 
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• Àmbit autonòmic: 
 
11.  Continuar desenvolupant la Llei 10/2015 i les línies que es van prioritzar en 

l'estratègia catalana, desenvolupant un sistema de formació professional integrat, 
sent prioritària la creació efectiva de l'Agència Pública de Formació i Qualificacions 
Professionals, com a instrument de la Comissió Rectora per a una resposta eficient a 
les funcions que li atorga aquesta Llei i una partida pressupostària de recursos 
materials i humans suficient per a la seva posada en marxa de manera immediata. 
També és prioritària la creació d'un sistema de prospecció i orientació. La prospecció 
serà més necessària que mai en aquests moments per , en conseqüència, realitzar una 
planificació realista, i per activitat econòmica, de les necessitats de formació i 
qualificació de les empreses, a curt, mitjà i llarg termini. Els resultats d'aquesta 
prospecció han de ser referència per al sistema d'orientació. 
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INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS PÚBLICS I INVERSIÓ PÚBLICA 
 
• En un moment com l'actual en què molts llocs de treball estan en risc, cal reiniciar 

urgentment les obres aturades de construcció a Catalunya (Generalitat, Ajuntament de 
Barcelona), tant d'edificació com d'obra pública, atès que es poden dur a terme en condicions 
de seguretat i corresponen a un sector, el de la construcció, que es caracteritza per ser dels 
que més llocs de treball genera per euro invertit. 
 

• Cal desplegar les inversions en construcció per a la reactivació atès que és un dels sectors que 
més llocs de treball genera per euro invertit - en un moment com l'actual, amb l'altíssima 
pèrdua de llocs de treball per la crisi Covid-19. 

 
• La indústria, i en concret la del ciment, pot ser un aliat imprescindible de l'administració en 

certs àmbits com la gestió de residus per evitar el seu abocament. Avui està clar que 
l'abocament (o la incineració sense recuperació) són les activitats finals de gestió de residus 
que s'han d'evitar i per a això és essencial permetre, si no potenciar, la valorització material i 
energètica de tots aquells residus que no s'han pogut ni evitar, ni reutilitzar ni reciclar. Això 
afecta a un ventall gran de residus que el sector del ciment podria convertir en recursos 
(economia circular). 
 

• L'exportació està baixant i amb la crisi Covid-19 aquest fenomen s'ha aguditzat. Els ajuts en 
aquest tema, com la rebaixa de taxes portuàries, són molt importants. 
 

• Per altra part, cal donar una camp de joc igualat, ja que les empreses catalanes pateixen la 
competència de ciments de països que no estan subjectes al mercat d'emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle, i per tant als costos que això significa, la qual cosa fomenta importacions 
i dificulta exportacions. Ajustaments en frontera són importants en aquest tema. 
 

MESURES PER ATENUAR L’IMPACTE DE L’ATURADA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
• La tramitació i pagament àgil de les darreres certificacions emeses per les empreses per tal 

d’assegurar el flux de pagament a les empreses. Evitar els endarreriments o aturades en els 
circuits administratius habituals de pagament de les certificacions. 

 
• Pagament de bestretes a compte de les certificacions futures de les obres en curs i, també, 

d’aquelles obres adjudicades encara no iniciades per facilitar la liquiditat de les empreses.  
 
• Agilitzar la tramitació i pagament de les indemnitzacions derivades de la suspensió dels 

contractes d’obres garantint el pagament total de les despeses reals derivades de la suspensió 
de les obres. En aquells casos en que estigui previst, fer puntualment el pagament de 
bestretes a càrrec de les corresponents indemnitzacions per facilitar la continuïtat de les 
empreses. 
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• Adaptar els contractes en vigor a la realitat generada per l’actual situació de crisi sanitària, 
tenint en compte no tan sols els efectes concrets derivats en la suspensió de l’activitat, sinó 
també les condicions en que s’haurà de desenvolupar l’obra fins a la seva finalització –
terminis, procediments de treball, condicions sanitàries, dificultats d’abastiments, restriccions 
de circulació de persones i bens,...-.  
  

MESURES PER PROMOURE LA REACTIVACIÓ DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. 
 
• Adoptar les mesures necessàries per reiniciar les obres el més aviat possible en condicions 

adequades. 
 

• Reprendre de forma immediata els procediments de licitació i adjudicació de les obres per 
evitar una parada en l’activitat i accelerar els expedients de licitació per recuperar el ritme 
inversor previst i acomplir les previsions de licitació previstes per a aquest any. 

 
• Facilitar i simplificar al màxim la tramitació dels permisos i llicències necessàries per a 

l’execució de les obres a fi i efecte de corregir els efectes de l’aturada en la seva tramitació 
com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma. 

 
• No considerar en cap cas el contagi com a accident de treball, en tant que suposa imposar a 

les empreses tota una sèrie de responsabilitats de tot tipus derivades d’una qüestió que es 
estrictament sanitària i per tant aliena a l’activitat de l’empresa.   

 
• Elaborar immediatament un Pla Especial d’Inversions en infraestructures i equipaments per 

generar activitat econòmica i llocs de treball a mig i llarg termini. El pla haurà d’indicar 
clarament la forma de finançar-lo. 

 
• Aprofitar al màxim les possibilitats que donen de realitzar col·laboracions públicoprivades 

com a eina per anticipar i realitzar inversions públiques. 
 

EINES PER A LA REPRESA 
 
• Flexibilitat per a adequar els recursos humans, materials i financers de les empreses al nou 

escenari de tornada gradual a l’activitat ordinària. (curt termini) 
• Els ERTOs per causa major decauen amb el confinament i la represa d’activitat 

afectarà cada empresa de manera singular. L’escenari que ens trobarem és  empreses i 
autònoms amb grans dificultats per sobreviure i altres amb probabilitats d’estar 
condemnades al tancament. Cal, per això, flexibilitat i suport per tots. 

 
• En la mobilitat, posar en valor el paper del cotxe, la moto i la resta de vehicles de mobilitat 

privada. (curt termini) 
• Per evitar les aglomeracions en els desplaçaments i més concretament en el transport 

públic i evitar els possibles contagis, el paper del cotxe, la moto i la resta de vehicles 
pren rellevància. La possibilitat de contagi es redueix substancialment amb el seu ús i 
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les mesures que restringeixen el seu ús s’han de suspendre fins a iniciar un nou 
període de normalitat. 

 
• Pla d’ajudes a la compra de vehicles. (curt termini) 

• Durant el confinament, el sector acumula vehicles que ha de donar sortida al mercat 
de forma ràpida, moments oportuns per a la renovació del parc antic, i més tenint en 
compte la pèrdua de valor i els costos que afecten el producte que comercialitzem. Els 
plans d’ajudes destaquen pel seu impacte positiu en la recaptació tributària. Per 
accelerar la recuperació de l’activitat econòmica del sector i per aportar recursos 
econòmics a l’Administració, el sector està disposat a treballar de la mà. 

 
• Flexibilitat laboral en matèria de temps de treball i adopció de mesures excepcionals per les 

empreses que pateixen contagis a partir de la represa d’activitat. 
• Les normes de regulació del temps de treball, de durada de la jornada laboral i de 

període de vacances s’ha de flexibilitzar fins que s’assoleixi la recuperació econòmica 
a finals de l’any 2021 (curt termini). El confinament afecta a tots, empreses, 
treballadors i autònoms, i moments excepcionals requereixen mesures extraordinàries. 
 

• En previsió que alguna instal·lació d’empresa s’hagi de tancar per contagi generalitzat, 
cal preveure alguna mena de responsabilitat o cobertura de caràcter excepcional 
específica.  

 
• Potenciar el paper de les entitats d’accident de treball per prevenir contagis, en suport a les 

PIMES. 
• Cal reforçar el paper de les mútues i el seu paper actiu en l’adopció de mesures 

preventives de contagis, (curt termini) minimitzant l’impacte dels costos derivats 
d’eventuals contagis en els centres de treball. Contactarem amb AMAT, Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo, als efectes de demanar el suport de les entitats que 
agrupa. 

 
Infraestructures 
 
• Afavorir el desplegament de les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat per dotar al 

territori de la infraestructura bàsica necessària per permetre la incorporació de les noves 
tecnologies i evitant la creació d’uns nova bretxa digital entre els territoris. Per això cal: 

• Reduir les barreres burocràtiques innecessàries que entorpeixen els processos de 
desplegament de la xarxa. 

• Dissenyar els plans d’ajut públic –compatibles amb les estrictes normatives de State 
Aid de la UE- que facilitin el desplegament de les xarxes a les zones on no serien 
viables amb criteris únicament comercials. 

• Evitar la sobretaxació (mal considerada com a “ecològica”) aplicada a unes xarxes de 
telecomunicacions que faciliten una millor redistribució de l’activitat econòmica al 
llarg del territori, evitant desplaçaments diaris i el despoblament de àmplies àrees del 
territori. 
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• Revisió i modificació de la restrictiva interpretació de la ordre  SND 340/2020 de 12 de març  
que regula l’activitat de la construcció en edificis existents habitats, interpretació que 
dificulta “de facto” l’activitat. 
 

• Reactivació de l’activitat administrativa i de gestió de l’Ajuntament, així com la de les entitats 
vinculades. Agilitzar la tramitació de permisos, llicències i processos de licitacions d’obres. 

 
• Publicació del programa de licitacions per facilitar la organització dels licitadors. Licitació de 

les obres programades pels diferents organismes. 
 

• Pla de rehabilitació, com a mesura d’impuls de l’activitat econòmica, mitjançant la 
convocatòria immediata dels ajuts per a la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica en 
edificis d’habitatges: Simplificació substancial de les condicions i ajuts fiscals. 
 

• Afavorir la col·laboració públicoprivada en els projectes de reforma i rehabilitació necessaris 
per a la millora de la condicions de vida dels ciutadans amb una substancial càrrega 
administrativa i financera.  
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INNOVACIÓ, SOCIETAT I TRANSFORMACIÓ DIGITAL I EMPRENEDORS 
 
Cal seguir impulsant els plans estratègics europeus (sobretot el proper Horizon Europe), nacionals 
i autonòmics que potencien la innovació empresarial. Enguany totes aquestes propostes haurien 
d’enfocar-se a empreses que apostin per la implementació dels objectius de desenvolupament 
disponible. En aquest sentit, en l’àmbit de la innovació, un sector que genera ocupació d’alt valor 
afegit, considerem que les propostes han de ser: 
 
MESURES A CURT TERMINI 
 
Adreçades a la Generalitat de Catalunya: 
 
1. Aprovar el Pacte per a la Societat del Coneixement com un mecanisme de col·laboració 

públicoprivada que contempla les mesures per tendir cap al 2% del PIB en R+D. 
2. Avançar en la consecució dels ODS, en un moment de canvi de conjuntura com l’actual. 
3. Crear un programa pime digital. Agilitzar la digitalització del  teixit empresarial. Creació d’un 

programa que consti d’hores d’assessorament més ajuts per implementar un pack d’eines 
digitals mínim per a totes les empreses.   

4. Creació d’una línia específica de suport per a les startups, semblant a la línia d’ajuts 
establerta per la Generalitat per als autònoms. Es planteja una línia de 3M€ que pugui 
beneficiar les 1500 startups que tenim a Catalunya. 

5. Definir un programa per impulsar el teletreball. Cal fer una aposta per la digitalització a nivell 
organitzacional i ajuts (sensibilització, eines i formació) perquè pimes i autònoms puguin 
veure els beneficis en l’àmbit operatiu. Cal, també, pivotar cap a una cultura digital i 
possibilitar que una part de la jornada es dugui a terme via teletreball.  

6. Definir un pla d’ajuts pel desenvolupament de solucions tecnològiques vinculades al sector 
sanitari i de l’ensenyament. Potenciar la col·laboració entre AAPP, empreses i/o centres 
tecnològics, de recerca i hospitals per validar-los. 

7. Analitzar i construir sistemes tecnològics que possibilitin la implementació de mesures 
d’higiene i seguretat, entre altres, en entorns industrials, comercials, transport públic i en 
festivals/parcs temàtics. 

8. Potenciar la creació de plataformes que posin en contacte oferta i demanda per garantir la 
supervivència del comerç de proximitat/producte de proximitat. 

 
Adreçades al Govern de l’Estat: 
 
1. Ampliar les deduccions fiscals per IT, passant del 12% a un 17%. 
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2. Recuperar el percentatge addicional de deducció fiscal en projectes d'R+D a les despeses en 
contractes de transferència de tecnologia amb centres públics de recerca (20% addicional al 
25% per activitats d'R+D). 

3. En el cas de les pimes, incloure tota la inversió en digitalització (en totes les seves fases) com 
un nou concepte d’IT, perquè puguin beneficiar-se de deduccions fiscals. 

4. Definir un pla específic  perquè el conjunt d’startups pugui beneficiar-se de les mesures 
establertes fins ara que inclogui flexibilització de criteris i/o una línia concreta que possibiliti 
l’accés a liquiditat per aquestes companyies. 

5. Bonificació de la quota d’autònoms societaris a les persones que treballin en sectors que 
acreditin veure’s greument perjudicats per la COVID19, durant tres o sis mesos en funció del 
temps que s’allargui el tancament d’activitat.  

6. Flexibilitzar i simplificar per a les empreses innovadores  que opten a finançament públic, els 
criteris de concessió i devolució. En el cas d’aquelles institucions (CDTI, ENISA, AEI, ICO, ICF, 
entre altres) que hagin establert criteris específics durant el període de l’estat d’alarma es 
demana estendre la prorroga d’aquests durant dos anys des de la finalització de l’estat 
d’alarma.  

 
MESURES A MIG TERMINI 
 
Adreçades a la Generalitat de Catalunya: 

 
1. Impulsar els programes d’Innovació Oberta, creant una línia de coinversió amb empreses que 

ajudi les startups a nodrir-se de capital per anar validant noves tecnologies disruptives.  
2. Crear programes de formació bonificada que potenciïn el reskilling cap al sector digital.  Hi 

haurà molts sectors que s’hauran de reconvertir i caldrà formar aquells professionals que no 
tenen unes competències digitals mínimes. 

3. Augmentar la partida del PROACCIO 4.0. Cal seguir fomentant que el teixit d’empreses pivotin 
cap a tecnologies vinculades a la indústria 4.0. Per tant, demanem l’ampliació de la partida 
econòmica del PROACCIO 4.0 per poder beneficiar a més empreses. 

4. Afavorir el desplegament de les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat per dotar al 
territori de la infraestructura bàsica necessària.  

5. Estendre la xarxa de fibra òptica pública a tot el territori el més aviat possible, amb un punt 
de presència en tots els municipis i amb accés a totes les seus de totes les AAPP catalanes.  

6. Adequar els marcs regulatoris a la realitat digital actual i, alhora, implementar que tots els 
tràmits administratius tinguin la opció de poder-se realitzar telemàticament.  

7. Dissenyar plans de finançament específics per a la digitalització en funció de la maduresa del 
projecte. Es proposa el disseny d'una metodologia d'avaluació que habiliti l'accés a programes 
de finançament concrets per a cada nivell amb Indicadors intermedis i finals d'impacte. 
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8. Implementació de “cupons” que permetin a les empreses realitzar assajos i serveis de R+D+i 
als centres tecnològics i de recerca. L’empresa entrega el cupó i el centre el presenta 
directament a l’administració competent perquè aquesta li aboni directament el cost del 
servei prestat. 

9. Creació d'un Comitè Nacional d'Innovació, independent dels vaivens polítics, on per similitud 
a una empresa, estiguin representades totes les àrees i actors, depenent del Parlament i que el 
Consell d’Administració i President sigui escollit pels propis actors. En aquesta línia, es 
demana incloure un grup assessor  en el qual l'equip estigui format per directius d'empreses 
productives del segon sector que  donin suport a la reestructuració de  l’economia. 

 
Adreçades al Govern de l’Estat: 

 
1. Incrementar un 100% la partida assignada al CDTI en els pressupostos generals de l’Estat. 
2. En el marc d’ENISA es demana definir i crear una línia especifica de finançament per 

empreses d’alt potencial tecnològic oberta tot l’any per donar resposta a les necessitats de 
finançament d’startups i pimes innovadores.  

3. Creació d'una línia de finançament publica via CDTI exclusiva per a startups en fase llavor que 
donin suport a sectors claus per a la recuperació econòmica: Salut, Educació i  Digitalització 
de la indústria. 

4. Incrementar els fons ICO destinats a VCs early stage per potenciar la creació de nous fons que 
puguin invertir en tecnologia innovadora i transferència tecnològica. 

5. Incrementar substancialment el límit de 3 milions d'euros anuals en la monetització de les 
deduccions generades per despeses de R+D+i. El límit penalitza les empreses que fan 
inversions intensives i ocupen personal altament qualificat. 

6. Crear incentius fiscals a la inversió per part d'empreses privades en tecnologies de startups, 
especialment d’aquelles que estiguin desenvolupant productes relacionats amb 
l'automatització de processos o optimització de costos per a la indústria i que estiguin 
gastant entre el 10%-20% en R+D. 

7. Augmentar les bonificacions del 40% al 70% de la quota la Seguretat Social pel personal que 
es dediqui en exclusiva a la R+D+i a l’empresa. 

8. Considerar com a personal vinculat a R+D+i les persones dedicades a definir, implementar o 
integrar processos de digitalització, especialment a les pimes. 

9. Dissenyar un programa d’educació superior per disposar de persones formades en tecnologies 
habilitadores digitals que seran clau els propers anys (IoT, 5G, Blockchain, HPC, 
Ciberseguretat...) i amb estudis de biotecnologia i epidemiologia. 

10. Flexibilitzar els criteris per permetre l’entrada a talent internacional amb competències 
digitals. Definició i impuls d’una tech visa en línia amb la que ja han impulsat altres països.  

11. Revisar el tractament de les plataformes virtuals i considerar-les infraestructures físiques i 
serveis públics necessaris per al funcionament econòmic i social. 
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12. Impulsar un marc legal que permeti establir una política de dades obertes que, tot i 
respectant el marc legal i les regulacions vigents, en permeti la seva utilització eficient a la 
comunitat empresarial i de recerca. 

13. Creació d'un Comitè Nacional d'Innovació, independent dels vaivens polítics,  en el qual per 
similitud a una empresa, estiguin representades totes les àrees i actors, depenent del 
Parlament i que el Consell d’Administració i President siguin escollits pels propis actors. En 
aquesta línia, es demana incloure un grup assessor  amb l'equip format per directius 
d'empreses productives del segon sector que  donin suport a la reestructuració de la 
economia. 
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MERCAT DE TREBALL, NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I NORMATIVA LABORAL 
 

• Suspensió dels terminis de pagament de tributs i cotitzacions socials per a empresaris i 
autònoms durant els mesos de confinament i els immediatament posteriors a la represa. 

• Bonificacions a empreses que no han fet cap ERTO i que estan mantenint la plantilla.  

• Bonificacions a empreses que, a part de mantenir l’ocupació, converteixin contractes 
temporals  en  fixos. 

• Habilitar les Mútues d’Accidents de Treball per poder tornar a donar el servei de prevenció i 
vigilància de la salut.  

• Simplificar el traspàs de l’ERTO per Força Major a ERTO per altres causes, que es pugui fer 
automàticament. 

• Subvencionar contractes a beneficiaris de una renda mínima garantida.  

• Cal establir la pròrroga automàtica de tots els expedients de regulació temporal d’ocupació 
per força major i no limitar-los a la durada de l’estat d’alarma. És necessari que es mantingui 
la vigència dels Arts. 21, 22 i 23 del RDL 8/2020 mentre subsisteixin les causes previstes en 
els mateixos i, especialment, mentre les empreses es trobin en una situació en què persisteixi 
la suspensió o cancel·lació d'activitats o una afectació en el seu nivell d'activitat o una pèrdua 
de facturació. 
Així mateix, les empreses podran anar desafectant progressivament, fins a la data descrita en 
l'apartat anterior,  aquells treballadors que siguin necessaris per reiniciar les activitats 
suspeses o les jornades  que s’hagin reduït. I poder compatibilitzar els referits  ERTOs amb la 
incorporació flexible i gradual, en funció de les necessitats operatives de l’empresa.  

• Reducció del termini de preavís a  cinc  dies a les extincions per causes objectives art. 53.1.c) 
de l'ET, de manera temporal limitada a la recuperació del 75% dels resultats que l'empresa va 
obtenir en els dos mesos anteriors a l'estat d'alarma o, com a màxim, sis mesos. 
En el cas que es permeti extingir objectivament la relació laboral, l'eliminació d'aquest termini 
agilitaria el tràmit d'incorporació del treballador a un nou lloc de treball, a més d'evitar en cas 
de no respectar per part de l'empresa el cost addicional que això li suposa.  

• Ampliació del topall màxim de 80 hores extres anuals per donar resposta a les necessitats 
empresarials excepcionals que es puguin donar durant el desconfinament, així com la 
supressió del sobrecost de Seguretat Social per hores extres.  

• Flexibilitat per adequar els recursos humans de les empreses a l’escenari de tornada gradual a 
l’activitat ordinària. En especial, és necessari un major grau de flexibilitat en el temps de 
treball, en el període de vacances, en la durada de la jornada laboral, en l’ampliació dels 
marges de distribució irregular de la jornada establerts a l’Estatut dels Treballadors o acordats 
en Conveni Col·lectiu, que puguin ser delimitats unilateralment per l’empresa o bé establir 
mecanismes de negociació col·lectiva que permetin arribar a un acord per a aquesta 
distribució irregular. 
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• Redefinir aquells períodes de màxima activitat que puguin haver canviat com a conseqüència 
del Covid-19, i que impedeixin el gaudiment de les vacances durant els mateixos, tot i que 
estiguessin planificades prèviament a la declaració de l'estat d'alarma. 

• Aquesta mesura ajudaria a distribuir els períodes d'activitat màxima a què es pugui enfrontar 
l'empresa, diferents als previstos abans de la declaració de l'estat d'alarma.  

• Quan hi hagi provades raons objectives derivades de la situació excepcional de la crisi en la 
qual ens trobem, i amb l'objectiu de dotar de major flexibilitat a la gestió empresarial per fer 
front a la seva recuperació econòmica, no es considerarà com a modificació substancial de les 
condicions de treball els canvis horaris i de distribució del temps de treball pel temps 
imprescindible, com tampoc les funcions que excedeixin dels límits de la mobilitat funcional 
de l'art. 39 ET.  

• Amb l'objectiu d'ajudar a l'empresa a l'hora de fer front a la crisi econòmica i dotar-la de 
mesures de flexibilitat, proposem la derogació temporal de la regulació continguda en l'art. 
34.8 ET sobre sol·licitud d'adaptació de la jornada de treball. Aquesta derogació seria 
temporal, limitada a la recuperació del 75% dels resultats que l'empresa va obtenir en els dos 
mesos anteriors a l'estat d'alarma o, com a màxim, sis mesos. En tot cas  prevaldran les 
mesures de conciliació prèviament ofertes per l'empresa.  

• Per assegurar la capacitat organitzativa de les empreses subministradores de béns essencials, 
és necessària la modificació de l'art 6 de l'RD 8/2020 de 17 de març sobre adaptació de 
jornada, en el següent sentit: els treballadors que pretenguin acollir-se a aquests nous drets 
hauran d'acreditar la impossibilitat que un altre familiar pugui fer-se càrrec de la persona 
sobre la qual sol·licita el dret. En el cas que es concedeixi, aquest dret finalitzarà el mateix dia 
que acabi l'estat d'alarma. No obstant això, prevaldran les mesures de conciliació prèviament 
ofertes per l'empresa i que el treballador ja pot negociar, per no limitar els drets del 
treballador. 

• Pla d'agilització de l'activitat judicial en els ordres jurisdiccionals del social, contenciós-
administratiu i mercantil.  

• Col·laboració de les Mútues en els processos d'alta / baixa per contingència comuna o 
accident de treball, per descongestionar el sistema públic de salut. 

• Facilitar contractació de perfils adequats de treballadors provinents d'altres sectors afectats 
per la paralització, incloent els inclosos en ERTO, mitjançant les modificacions normatives que 
siguin necessàries. 

• Suspensió de l’obligació de registre horari de la jornada establerta a l’article 34 de l’Estatut 
dels Treballadors, a partir del RD-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció 
social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball durant el termini que sigui 
necessari fins a la normalització de les relacions laborals. 

• Recuperació de l’obligació del FOGASA de pagar, en empreses de menys de vint-i-cinc 
treballadors, el 40% de la compensació legal corresponent a treballadors, la relació laboral 
dels quals s'hagi extingit com a conseqüència d’un expedient instruït a l’empara de l'article 51 
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de la llei o per la causa prevista en el paràgraf (c) de l'article 52, o d'acord amb l'article 64  de 
la Llei Concursal. 

• A càrrec de l’Estat les baixes  per malaltia des del primer dia quan els empleats estan en 
quarantena o estan malalts amb Covid-19. 

• Ampliació fins a 31 de desembre de 2021 de la recuperació de les hores com a conseqüència 
del permís retribuït recuperable. 

• Es proposa ampliar el concepte de força major en aquells supòsits en què a causa del Covid-
19 hi hagi una impossibilitat greu de continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat 
que provingui de la disminució o desaparició de la prestació de serveis o la venda de 
productes cap als clients o usuaris de l'empresa, ja que l'afecció és la mateixa que en els casos 
descrits en l'actualitat. 
De la mateixa manera, es proposa incloure en el concepte de força major les situacions que 
pateixin empreses auxiliars en relació a les empreses principals a les  quals presten els seus 
serveis, que es troben en supòsits de força major. 

• En els ERTOs de suspensió de contracte i de reducció de jornada per força major, es proposa el 
100% de l’exoneració de la quota a la Seguretat Social a totes les empreses amb 
independència de la seva dimensió. Donada la difícil situació que estan travessant les 
empreses com a conseqüència de la pandèmia, entenem que no procedeix diferenciar el % 
d'exoneració aplicable en funció del nombre de treballadors que tingui l'empresa. 

• El compromís del manteniment  de l'ocupació en els supòsits de ERTOs per força major no 
s'hauria d'aplicar en els supòsits d'empreses que presentin una alta variabilitat o 
estacionalitat de l'ocupació. Igualment, el compromís de manteniment de l'ocupació no podrà 
exigir-se en els supòsits en què s'acrediti la necessitat empresarial de reestructuració i 
redimensionament de les seves plantilles provocada per una situació econòmica negativa 
derivada directament o indirectament del Covid-19. 

• Hauria de suprimir-se la no justificació de l'extinció del contracte i de l'acomiadament durant 
la vigència de l'estat d'alarma prevista en l'art. 2 de l'RDL 9/2020. 

• Les empreses que es van veure obligades a concedir el permís retribuït recuperable podran 
compensar el cost dels salaris abonats durant aquest permís, amb impostos als que  
estiguessin obligades, en la forma en què es determini reglamentàriament. 

• Es proposa la supressió relativa a la qualificació com accident de treball dels contagis contrets 
amb causa exclusiva en la realització del  treball. Les empreses no han de  fer front a un 
major cost derivat de la pandèmia, ni tampoc han de patir repercussions per interpretacions 
negatives que es puguin fer en matèria de prevenció de riscos laborals sobre les malalties 
provocades pel Covid-19. En cap cas es pot qualificar com a accident de treball un contagi pel 
virus Covid-19, quan, a més, no hi ha possibilitat de determinar el lloc i el moment  quan s'ha 
produït dit contagi.  
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
Proposta de mesures a molt curt termini (dies o setmanes) 
 
L’exposició al SARS-CoV-2 en els centres de treball constitueix una situació excepcional, 
conseqüència de la situació d’emergència sanitària que estem vivint i, per tant, el risc de contagi 
del coronavirus no es pot considerar que sigui un risc laboral excepte en les activitats en les quals 
existeix una clara evidència de risc d'exposició professional. 
 
Ens preocupa especialment les responsabilitats administratives, civils, penals i els recàrrecs de 
prestacions de la Seguretat Social que es puguin derivar per a les empreses en cas  que existeixin 
denuncies o sol·licituds de canvis en la determinació de la contingència per suposats contagis en 
els centres de treball. Encara que en aquests moments s'estan considerant Accident de Treball 
únicament a l'efecte de la prestació econòmica, el marc tècnic-jurídic en el qual ens estem 
movent genera moltes incerteses i inseguretat jurídica, per la qual cosa considerem que el Govern 
hauria de legislar per  evitar que cap treballador pugui denunciar a la seva empresa per un cas de 
contagi en els casos d'activitats en els quals l'exposició a agents biològics no és un risc inherent a 
la naturalesa de l'activitat i, per tant, no és aplicable el Reial decret 664/1997. 
 
Per mantenir l'activitat productiva amb garanties de seguretat i salut, les empreses requereixen 
adquirir equips de protecció individual, mascaretes, equipament i elements auxiliars de seguretat, 
així com adoptar les mesures de protecció i prevenció seguint uns criteris i recomanacions clares.  
 
Considerem imprescindible que les administracions puguin garantir el subministrament i la 
disponibilitat de màscares, equips de protecció individual i qualsevol altre material de protecció 
necessari.  
 
D’altra banda,  és necessari que s'estableixin i acordin  procediments d’actuació sectorials relatius 
a la valoració dels escenaris de risc, així com a les mesures organitzatives, higièniques i de 
protecció personal que s'han d'implementar, que puguin comptar amb una homologació per part 
de les autoritats sanitàries, oferint una major seguretat jurídica en la seva implementació. 
 
Si resulta imprescindible que es garanteixin els equips de protecció necessaris, també  és 
indispensable per poder  fer un seguiment de la salut de les persones treballadores respecte al 
COVID-19, garantir l’accés a la realització de les proves diagnòstiques que siguin necessàries 
desenvolupar pels serveis sanitaris dels serveis de Prevenció de riscos laborals de les empreses.  
Són necessàries per  poder fer una avaluació individualitzada del risc i determinar les tasques que 
poden realitzar les persones treballadores, tenint en compte els seus factors de vulnerabilitat i 
especial sensibilitat.  
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Per aquest motiu, és urgent que es pugui garantir el subministrament, així com establir les 
directrius, instruccions i criteris per a la realització de probes diagnòstiques per a la detecció del 
COVID-19 per part dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals de les empreses que tinguin 
capacitat per  dur-les a terme. 
 
Considerem, a més, necessari fomentar la col·laboració i cooperació de les Mútues d'Accidents de 
Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (MATMPSS), que disposen de recursos 
sanitaris tècnics i humans que podrien posar-se a disposició de les empreses per poder efectuar, 
entre altres tasques, proves diagnòstiques destinades a escurçar els períodes de quarantena dels 
treballadors amb simptomatologia relacionada amb  el COVID-19. 
 
Proposta de mesures a curt termini (mesos) 
 
Donat que, de forma generalitzada, estem davant un problema de salut pública i no davant un 
risc d'origen laboral, s’haurien d’establir diferents tipus d’ajuts, subvencions i/o deduccions fiscals, 
especialment per a les empreses de menor grandària, per fer front als costos derivats de 
l'adquisició d'equips de protecció individual i de mitjans de protecció col·lectiva. 
 
Els reconeixements mèdics de vigilància de la salut, normalment són voluntaris. Per aquest motiu, 
molts serveis sanitaris dels serveis de prevenció no disposen d'informació prèvia sobre les 
patologies que poden determinar la seva condició de vulnerabilitat o especial sensibilitat a  el 
COVID-19. 
 
Considerem que s’haurien de reforçar els mecanismes de col·laboració entre els serveis públics de 
salut i els serveis sanitaris dels serveis de prevenció (propis i aliens) en tot el que fa referència a 
les baixes per incapacitat temporal derivades de processos de malaltia o quarantena per COVID-
19, així com per casos de persones vulnerables i especialment sensibles. 
 
Resulta imprescindible millorar la coordinació en la tramitació de les baixes i establir criteris 
homogenis entre els metges del servei públic de salut  davant dels casos possibles, probables i els 
contactes estrets de casos probables, possibles o confirmats ocorreguts a l'empresa i del personal 
vulnerable. 
 
En aquest sentit,  caldria buscar algun tipus de mesura per  als treballadors vulnerables al  
COVID-19 i que implicaran períodes de baixa de molt llarga durada. S’hauria d’estudiar la 
possibilitat de preveure algun tipus de suspensió temporal de la relació laboral en aquests casos.  
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La vigilància de la salut que estableix l'article 22 de la 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals, no sembla l'instrument adequat per articular l'obligatorietat dels 
reconeixements necessaris per al diagnòstic de la malaltia. 
 
Considerem imprescindible el desenvolupament d'una disposició legal que permeti als serveis de 
prevenció realitzar els reconeixements necessaris per al diagnòstic, així com establir els 
procediments i proves que es considerin oportunes. 
 
 És imprescindible que els empleats cooperin amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes 
condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels 
treballadors. Especialment pel que fa a: 
 

• Prohibició d'accés als centres de treball  dels treballadors que presentin símptomes. 

• Ús de EPI posats a disposició dels treballadors i d’utilització obligatòria. 

• Compliment dels procediments de treball i / o mesures de protecció col·lectiva. 

• Realització de les proves i test requerits per al diagnòstic. 
 
Considerem que s'han d'establir mecanismes per garantir que l'empresari pugui fer efectiu el 
compliment de les seves obligacions cap  els seus treballadors per  protegir la seguretat i la salut 
en els centres de treball.  
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TRANSPORT I LOGÍSTICA 
 

1. Pel seguiment i previsions que estem fent de l'impacte post-COVID, la limitació de la 
capacitat de places disponibles en el transport públic pot provocar una menor disponibilitat 
d'espai per als usuaris, que optaran per l'ús del vehicle privat (cotxe, moto, bicicleta, patinets 
elèctrics). 
 

2. Tots els  usuaris que no tinguin accés a un vehicle privat i puguin necessitar accedir als seus 
lloc de treball respectiu, es veuran fortament limitats per la baixa disponibilitat del servei de 
transport públic, el qual estarà sotmès a fortes rigideses en la disponibilitat i capacitat de 
càrrega. 
 

3.  Paral·lelament, a causa de la important descens del turisme, el sector del taxi i VTC també 
patirà una forta disminució dels nivells de demanda, especialment durant la temporada 
d'estiu, i per aquest motiu ja estan manifestant la seva inquietud. 
 
Entenem que aquest estoc d'oferta disponible hauria de suposar una oportunitat de cara al 
reforç d'un transport públic que es veurà fortament limitat, tant a nivell de vehicles, com dels 
recursos que permetin afegir una major flota. 
 
Per això, recomanem que s'habilitin les mesures necessàries perquè els operadors de taxi i VTC 
puguin reforçar la mobilitat pública a través de serveis de transport compartit sota el 
cobrament d'una tarifa fixa per passatger, amb els següents condicionants: 

 
a. Obligatorietat de dur instal·lades les mampares de separació provisional de PVCs 

(actualment ja autoritzades per l'IMET). Tant per dividir els seients frontals dels posteriors, 
com per a la separació entre pilot i copilot i els ocupants dels seients posteriors (divisió en 
forma de creu).  
 
De cara a la posada en pràctica d'aquesta mesura, i un cop aixecat l'estat d'alarma, els 
serveis de taxi que disposin dels quatre espais independents dividits haurien de poder 
transportar tants passatgers com seients hi hagin habilitat amb les mesures de seguretat  
esmentades, essent només els vehicles degudament preparats amb les mampares els únics 
que  poden oferir aquest tipus de serveis de reforç al transport públic. Per això, en cas de 
mantenir-se en vigor l'article 7 del Real Decreto 463/2020 del 14 de Març, en el  qual es 
limita el total de passatgers, caldria citar com a causa justificada "vehículos habilitados 
con mamparas divisorias para cada asiento" a les excepcions vigents, que -recordem- 
indica: "salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra 
causa justificada." 
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b. Obligatorietat de l'ús de mascaretes del tipus FFP2, així com de guants protectors per part 

dels professionals taxistes i xofers. Així com l'obligatorietat d'ús de mascaretes per part de 
tots els usuaris d'aquest servei. 
 

c. Obligatorietat de mantenir una neteja i desinfecció regular dels  tres espais destinats a 
passatgers cada cert temps. Aquesta tasca correria a càrrec del taxista/xofer.  

 

• Per recuperar l’ocupació, cal mantenir vives les empreses facilitant-les viabilitat de 
supervivència. 

• Aspectes a considerar: 

• On s’està perdent més ocupació. On hi haurà mes dificultat de recuperar l’activitat. 

• Transport de viatgers: 

• Terrestre. 

• Serveis de bus turístic i de connexió amb l’aeroport. 

• Serveis de receptiu i  d’excursions de turistes. 

• Serveis de trasllat per a convencions, congressos. 

• Serveis de trasllats i excursions per a creueristes. 

• Línies urbanes i regulars de transport de viatgers.  

• Marítim: 

• Creuers i els seus serveis de terra. 

• Transport de viatgers amb Illes. 

• Aeri: 

• Professional. 

• Turístic. 
 

MESURES INTERNES 
 

• Disminució dels costos fixos d’aquestes empreses. Lloguers, subministraments i impostos 
recurrents. 

• Desplegar i aplicar totes les mesures preventives de contagi a cada activitat per aconseguir 
seguretat per als nostres treballadors i els nostres clients: 

• Certificats  que  l’empresa fa els protocols de desinfecció periòdics per el mitjans de 
transport utilitzats. 

• El passaport sanitari, entès com a certificat que qui el porta no és portador del Covid-
19. Pot representar la tranquil·litat i la seguretat de treballar i viatjar sense risc. 
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MESURES EXTERNES 
 
Per recuperar els nivells d’activitat del sector turisme, caldrà que els potencials turistes tinguin el 
nivell econòmic suficient per viatjar i, en segon lloc, recuperar la confiança en la seguretat i salut 
al viatjar. 
 

• En primer lloc, haurem de fer una crida al turisme nacional. Primer “viatgem dins el nostre 
país”. Hem de aconseguir que els potencials turistes catalans i espanyols viatgin i passin les 
seves vacances i els seus caps de setmana dins Catalunya i dins l’Estat . 
 

• No  tenim prou amb el mercat domèstic. Hem de posar focus en els mercats tradicionals 
nostres com l’anglès, l’alemany, el francès, el belga, l’italià,...  que, a més, són els països que 
tenim més a prop. 

 

• Tenir preparats els centres de salut (col·laboració públicoprivada per emetre el passaport 
sanitari i fer-ne els controls amb la periodicitat que es determini). 
 

• Tenir preparats els centres de salut i hospitals per atendre turistes nacionals i estrangers i 
anar fent el necessari periòdic seguiment dels tests del COVID-19. 

 
Mesures per poder recuperar els nivells d’ocupació dins els mitjans de transport. De la mateixa 
manera que per recuperar el turisme: 

 

• El passaport sanitari vigent seria el document que permetria als operadors de transport públic 
i als mateixos viatgers poder disposar de la seguretat  que es minimitza el risc de contagis 
dins els mitjans i les instal·lacions del transport públic. 

 
Seguretat jurídica: 

 

• En aquest sentit, és necessari iniciar les converses sobre el futur de la mobilitat a Catalunya 
de manera immediata, que hauria de cristal·litzar, com es va indicar pel regulador, en una 
nova llei que doti de major flexibilitat tant a les VTC com al sector del taxi. La nova regulació 
hauria d'impulsar-se de manera definitiva abans de finalitzar l'any 2020. 
 

• Per a la mobilitat interurbana, també seria necessària una visibilitat de les fases de 
desconfinament perquè el ciutadà tingui clares les seves pautes de mobilitat i per poder 
planificar les seves opcions de transport segures.  El carsharing pot reactivar la seva activitat 
com a tal. 
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Limitació de traves reguladores: 

 
• Catalunya compta amb una regulació especialment restrictiva en matèria d'arrendament de 

vehicles amb conductor. El Decret llei 4/2019, que, entre altres obligacions, inclou un temps 
mínim per a la contractació, constitueix una barrera per a la recuperació, així com per a la 
prestació d'un servei que seria especialment útil en la fase de desescalada del confinament.  
 

• No sembla del tot raonable que, quan els ciutadans requeriran alternatives segures de 
mobilitat que complementin  la pèrdua de capacitat del transport públic, un ciutadà es vegi 
forçat a esperar, en el cas de Catalunya, quinze minuts, que acaben desincentivant l'ús del 
producte VTC. 

 
• Finalment, la falta de flexibilitat de tarifes del taxi limita clarament les possibilitats de 

recuperació d'aquest sector, durament afectat  per la crisi del COVID-19, així com per a les 
seves perspectives de modernització i opcions de futur. En definitiva, davant una situació 
completament excepcional, cal la presa de decisions extraordinàries, de forma consensuada, 
per  evitar situacions de bloqueig i la pèrdua d'oportunitats.  

 
• Intensitat més elevada del transport privat, per evitar contagis, per la qual cosa cal afavorir la 

renovació del parc de vehicles, i una major ambientalització dels mateixos. Cal revisar i 
graduar les exigències normatives a la capacitat econòmica de les empreses. 
 

Impuls final a la micromobilitat compartida:  
 

• El passat 7 de febrer, l'Ajuntament de Barcelona va adjudicar de manera provisional 3.975 
llicències de bikesharing entre deu empreses (finalment nou). Després de presentar la 
documentació per a l'adjudicació final entemps i forma, els processos administratius es van 
veure aturats amb la Declaració de l'Estat d'Alarma. L’Ajuntament de Barcelona hauria 
d'indicar, de manera orientativa, els seus plans per a la presa de decisió final, per a així 
permetre als operadors una major anticipació i organització per al desplegament de les flotes 
en el termini establert d'un mes. Així mateix, creiem que serà imprescindible la col·laboració 
del teixit associatiu i empresarial amb l'administració per fomentar la utilització de solucions 
de micromobilitat com a alternatives més sostenibles i saludables. 
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COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA 
 

1. La recuperació de l’ocupació dependrà bàsicament de la situació econòmica resultant de la 
crisi, però hauríem de tenir en compte aquests dos factors: 
 
1. Les mesures que les empreses i establiments públics implementin per prevenir i controlar 

els contagis mitjançant els protocols específics per a l’activitat. Els empresaris hauran 
d'assumir que això tindrà un cost, el cost de la recuperació. 

 
2. Per accedir als llocs de treball seria imprescindible utilitzar els mitjans de transport 

públics, amb capacitat restringida, i que siguin suficients. No obstant, però, en hores 
punta i essent realistes, no és assumible per l'Administració. Les empreses haurien de 
col·laborar en la mesura del possible amb l’ampliació d’obertura dels centres de treball, 
adaptant la jornada laboral de forma que les entrades i sortides siguin escalonades i 
planificades. 

 
2. L'Administració i les empreses han de crear un marc de complicitat per modernitzar tot el 

teixit empresarial, les infraestructures i els equipaments públics, per afrontar eficientment, els 
dèficits de present i els reptes de futur. Caldrà fer projectes, modificar normatives i crear un 
marc estable amb seguretat jurídica, on l'emprenedor es pugui arriscar i seduir a l'inversor i al 
finançador. Els sectors i les oportunitats per actuar són amplíssimes. 
 

3. No és previsible que es puguin destinar significatius recursos públics en infraestructures, 
altrament tampoc hauríem de construir-les si la demanda no és capaç d’amortitzar-les, de no 
ser aquestes molt estratègiques. Hi ha, no obstant, una claríssima oportunitat d’adaptar, 
modernitzar i fer més sostenible  i intel·ligents totes les infraestructures existents i posar-nos 
a l'alçada dels països més avançats tecnològicament. Tenim la base, però l’hem de poder 
adaptar. Com a exemple, s’exposen tres exemples clars que permetrien aquesta major 
col·laboració  públicoprivada, que pugui generar un major ritme d’activitat econòmica i 
d’ocupació: 

 
MOBILITAT 
 
Adaptació tecnològica de totes les vies de comunicació d'alta capacitat i llarg recorregut 
(autopistes i autovies), comunicacions àgils entre els ports del Mediterrani amb centres logístics, i 
aquests amb les vies transfrontereres, bàsicament la E-15 de la xarxa europea que correspon a 
l’AP-7 i continuació fins a Algeciras. Aquesta qüestió és d'una gran importància geo-estratègica 
en la logística Àsia-Europa. 
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Per això, és imprescindible implantar el pagament per ús amb tecnologies d’última generació que 
permeti l’aplicació de tarifes, variables segons l’utilització, i amb totes les vies d'alta capacitat de 
l'Estat. 
 
Les ciutats hauran de fer projectes i actuacions en el present, però preparades per al futur en 
col·laboració amb tots els agents implicats (restauració, turisme, aparcaments, logística, 
fabricants de vehicles etc.). És imprescindible la transformació dels pàrquings per als nous usos 
d'aquests espais estratègics. 
 
CICLE DE L’AIGUA 
 
En tota la seva extensió, captació, potabilització, sanejament, reutilització, rec agrícola, etc. 
 
Es necessiten urgentment noves infraestructures i la renovació de les existents per augmentar 
l'eficiència d'un subministrament essencial i estratègic com és l'aigua. El conjunt d'actuacions en 
aquest sector pot crear una important mobilització de recursos i generar activitat  econòmica 
vinculada a les infraestructures bàsiques i tecnològiques. 
 
HABITATGE DE LLOGUER ASSEQUIBLE 
 
Cal donar un impuls definitiu a les accions ja iniciades pels governs creant un marc normatiu 
específic, que aporti claredat i tranquil·litat als promotors i finançadors. Dinamitzar el sol públic 
de totes les administracions, en un marc urbanístic realista i àgil, bàsicament en les grans ciutats 
i en els seus entorns metropolitans i més enllà fins on sigui susceptible d'establir les primeres 
residències amb facilitat del transport públic. L'activitat econòmica i la creació de treball en 
l'edificació d'habitatges és potser de les més efectives històricament. 
 
En definitiva, el model concessional pur pot generar una importantíssima activitat econòmica, 
sense utilitzar recursos públics pressupostaris, alhora que pot situar l’Estat en millor posició per 
afrontar els reptes derivats d’aquesta situació excepcional, creant llocs de treball de qualitat, 
reduint l'atur i  generant entre un 40/50 % de la inversió en recursos fiscals. 
 
4. L'Administració ha de recompondre la seguretat jurídica i, per tant, la confiança en les 

empreses i finançadors si vol recolzar-se en la col·laboració públicoprivada per la recuperació. 
 

5. Perquè tot l'anterior sigui possible, és imprescindible LA DEROGACIÓ DE LA LLEI DE 
DESINDEXACIÓ ECONÒMICA, que ja havia aturat totes les poques iniciatives, públiques i 
privades que estaven en curs. 
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EXPORTACIONS I INTERNACIONALITZACIÓ 
 
El sector exterior ha de tenir un paper clau com a motor de la recuperació econòmica per superar 
la profunda recessió que es desfermarà amb motiu de la crisi del Covid-19. El sector exterior ja va 
exercir un paper important arran de la crisi econòmica que va esclatar el 2008. Per tant, en 
aquesta nova situació serà important comptar amb un marc adequat que afavoreixi les 
exportacions i les inversions estrangeres. 
 
Hi ha incerteses molt importants. La més destacada es refereix a la conjuntura internacional, que 
pateix, també, una intensa desacceleració. Per exportar més cal, a més de ser competitius i fer un 
esforç comercial, que hi hagi compradors. Per captar inversions estrangeres cal, a més d'oferir 
avantatges pel marc de negocis, la localització i la mida de mercat, que hi hagi empreses 
estrangeres amb una situació sanejada amb capacitat  per invertir. 
 
Per la seva part, l’OMC  ha publicat unes previsions segons les quals les pertorbacions causades 
pel Covid-19 provocaran durant el 2020 una caiguda de el comerç internacional d'entre el 13 i el 
32%. Per la seva banda, la UNCTAD també ha actualitzat fa poc les seves previsions sobre els 
fluxos d'inversions estrangeres directes en el món, que podrien caure entre un 30 i un 40% durant 
el 2020-2021. 
 
A més llarg termini, també hi ha importants incerteses sobre els canvis que l'actual crisi pot 
ocasionar sobre l'estructura de la globalització, les cadenes de subministrament i sobre el 
funcionament en general de les economies (com per exemple amb l’augment de teletreball, la 
digitalització, la intel·ligència artificial, etcètera). Són molts els que pronostiquen que el Covid-19 
donarà un renovat impuls al procés de desglobalització que es percep des de fa alguns anys. Les 
cadenes globals de valor poden retrocedir, en la mesura que les empreses es replantegin els riscos 
que suposa dependre de subministraments procedents de localitzacions geogràfiques allunyades. 
 
Ja des de fa algun temps ha sorgit una tendència cap a la producció de proximitat, és a dir, la 
localització dels processos de producció de manera "regional": els centres productius no es situen 
necessàriament en el mateix país, però sí en països propers els uns amb els altres. Per la seva 
pertinença a la UE, aquest fenomen pot, per exemple, afavorir a Espanya.  
 
Amb aquesta crisi, les empreses s'han adonat de la importància de la gestió de riscos, 
implementació ràpida de processos, que s’ha d’estar preparat per a fer treball  en home office, 
tenir disponibles els canals digitals de venda, models de negoci àgils i amb sinergies, afavorint 
una internalització i exportacions. 
 
A nivell europeu, l davant la situació de la pandèmia del coronavirus,  es pretén donar una 
resposta coordinada i utilitzar totes les eines disponibles per aconseguir que l’economia europea 
pugui resistir aquesta tempesta. 
 
L’aplicació de diferents mesures econòmiques per ajudar als treballadors, empreses, estats i 
sectors econòmics s’ha estat aplicant durant aquests dies, però cal pensar en el futur més proper. 
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Com reactivar el sector exterior, en definitiva, les exportacions, si tots els països estaran en la 
mateix necessitat d’exportar els seus productes? 
 
S’ha de millorar la competitivitat i la capacitat d’innovar de les nostres empreses  Podem veure 
que ara mateix amb la crisi del coronavirus moltes empreses s’han reinventat. Aquesta és la clau, 
“reinventar-se”, buscar on les nostres empreses són més competitives. Així mateix, cal millorar 
també el marc de negocis per atraure inversions estrangeres.  
 
El més important en aquest moment és actuar a nivell intern en quant a la liquiditat de les 
empreses. I en aquest sentit, el més rellevant seria accelerar el retorn de l’IVA d’exportació que 
faria millorar la liquiditat econòmica i sostindria l’exportació de les empreses, fet que es 
imprescindible per  mantenir el teixit empresarial de qualsevol sector.  
 
No serà fàcil superar la situació provocada pel coronavirus  a caua de l’afectació global i de la por 
generada fins que no es descobreixi la vacuna. Tot això restringirà molt els viatges internacionals, 
així com l’assistència a fires, el desplaçament de treballadors que han de fer instal·lacions o 
reparacions de maquinària. I està per veure quina serà la reducció en el volum del comerç ja que 
dependrà, precisament, de la reactivació de l’economia. En aquest sentit, caldrà un suport 
addicional per part de les Administracions per a la realització de gestions i operacions en els 
mercats de destí, addicionals a les que ja realitzen habitualment com investigacions de mercat, 
agendes, etc. 
 
Es suggereix que tant les Oficines Comercials com les Oficines Exteriors d’Acció puguin fer les 
gestions de manera àgil i a un cost baix que les empreses no poden fer en aquest moment, al 
mateix temps que donin suport a les empreses (ajuts o finançament) per a la contractació 
d’especialistes sobre el terreny, com en el cas de muntadors de  maquinaria.  
 
Les administracions han de mantenir els pressupostos a la internacionalització ja assignats per 
aquest 2020, reconvertint els instruments de suport a la internacionalització que fins abans de la 
situació actual eren utilitzats per les empreses (fires, missions comercials, missions inverses, etc) 
per accions de promoció digital, com trobades empresarials i fires virtuals, i marketplaces. 
 
Paral·lelament, s’han de redissenyar els actuals instruments de promoció inclosos en els Plans de 
Promoció Internacional 2020, executat a través de les entitats col·laboradores per donar cabuda a 
noves iniciatives de promoció internacional digital.  
 
L’exportació pròpiament, dependrà de cada país, de cada producte i de cada sector, perquè la 
incidència no serà la mateixa. Per tant, s’hauria de valorar la preparació de plans específics 
sectorials i possiblement per a cada país, ja que, per exemple, el que pugui ser útil per al sector 
del vi no pot útil per  al sector de les arts gràfiques, etc.  
 
Juntament amb aquesta preparació de plans específics, es demana, també, que hi hagi una 
estratègia d’internacionalització de l’empresa catalana, definida conjuntament entre les 
administracions públiques i el sector privat, per poder sumar esforços amb objectius comuns i  en 
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la qual s’integrin tots els agents, fent prevaldre la col·laboració, la coordinació i la 
complementarietat de propostes.  
 
Les empreses internacionalitzades tenen interessos, filials, plantes, etc. en diversos països. Per 
això, les mesures que adopti un govern afecten a les empreses només parcialment. En moments 
com aquest, en què estem davant d’una crisi global i en què cada país està prenent mesures 
diferents, es fa molt complexa  l’operativa. Ara, més que mai, és important que les patronals de 
diferents països unifiquin criteris i facin propostes conjuntes als seus governs corresponents per t 
garantir la màxima uniformitat.  
 
És important que aquesta situació no ens porti al proteccionisme extrem que dificultaria 
moltíssim el comerç internacional i la circulació de les persones i podria posar encara més en 
perill la recuperació de l’economia mundial. 
 
En aquest sentit, les institucions europees tenen un paper molt important, ja que s’ha de mantenir 
i reforçar l’acció negociadora de la Comissió Europea per ampliar i aprofundir el lliure comerç  de 
la Unió Europea amb altres regions del món. Al mateix temps, donada la situació actual i el paper 
d’algunes de les principals economies del món, la  UE ha de liderar la reforma de l’Organització 
Mundial del Comerç per mantenir el seu paper, assegurant les regles del lliure comerç 
internacional.  
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LA RESPOSTA EUROPEA      
 
El Consell Europeu del 23 d’abril va arribar a un acord per treballar en pro de l'establiment d'un 
fons de recuperació europeu, necessari i urgent, que haurà de ser d'una magnitud suficient, anar 
dirigit als sectors i zones geogràfiques més afectats d'Europa i ser específic per abordar aquesta 
crisi sense precedents. Per poder generar la inversió necessària a tota la Unió Europea, la CE 
proposarà augmentar l'anomenat "marge de maniobra", és a dir, l'espai entre el sostre existent al 
Marc Financer Plurianual i el sostre de recursos propis.  
 
Les estimacions actuals de les necessitats condueixen a pensar que es requerirà un sostre de 
recursos propis de l'entorn del 2% de la Renda Nacional Bruta durant dos o tres anys en lloc de 
l'1.2% actual. Els fons recaptats es canalitzaran de tornada al MFP a través d'un programa de 
recuperació i es concentrarà en una sèrie de programes que ajudaran a fer front a aquesta crisi. 
 
L’import total del futur fons de recuperació encara està per decidir. Alguns EEMM, entre ells 
Espanya, França o Itàlia han defensat que s'hauria d'arribar al bilió i mig d'euros, xifra que 
coincideix amb les estimacions de la CE. La inversió haurà de ser anticipada en els primers anys i 
serà necessari trobar l'equilibri adequat entre subvencions i préstecs. 
 
A banda de la necessària creació del fons de recuperació, les Institucions de la UE han pres una 
sèrie de mesures que enumerem a continuació:  
 
BANC CENTRAL EUROPEU 

El 12 de març el BCE va anunciar la compra d'actius per valor de 120.000 milions d'euros, 
centrats en donar liquiditat a la banca per  mantenir el flux del crèdit, però que no va aconseguir 
calmar  els mercats. Així, el 19 de març es va anunciar un programa d'urgència de compra de 
bons públics i privats (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP), valorat en més de 750.000 
milions d'euros i dirigit a acabar amb l'escalada dels interessos del deute dels països més afectats 
pel coronavirus. Les anteriors compres  se sumen als 20.000 milions d'euros al mes que el BCE ja 
adquireix en el marc del seu tradicional programa de compres d'actius (Asset Purchase Program). 
En total, el BCE acudirà als mercats enguany per a adquirir més de 1,1 bilions d'euros repartits 
entre deute sobirà i deute corporatiu. 
 
EUROGRUP 
 

• Marc Temporal sobre ajudes d'estat:  
Tal com va ser assenyalat en la Circular de 20 de març, la Comissió Europea (CE) va adoptar el 
19 de març el Marc Temporal que permet als Estats membres (EEMM) utilitzar plenament la 
flexibilitat prevista en les normes sobre ajudes estatals amb la finalitat de garantir que les 
empreses, siguin del tipus que siguin,  disposin de suficient liquiditat i  preservin la 
continuïtat de l'activitat econòmica durant i després del brot del coronavirus. La seva vigència 
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s'ha establert fins al final de desembre de l'any en curs, encara que la CE avaluarà abans 
d'aquesta data la seva eventual pròrroga. El Marc Temporal s’ha modificat diverses vegades, la 
qual cosa va augmentar les possibilitats de suport públic a la recerca, els assajos i la 
producció de productes pertinents per  lluitar contra el coronavirus, a fi de protegir l'ocupació 
i continuar donant suport a l'economia (Circular del 6 d'abril). Tal com es va assenyalar en la 
Circular de 14 d'abril, la CE va enviar als EEMM per a la seva consulta un projecte de proposta 
per  ampliar encara més l'àmbit del Marc Temporal per  permetre als EEMM la recapitalització 
de les empreses que ho necessitin. Des de l'adopció del Marc Temporal, la CE ha autoritzat les 
ajudes d'estat assenyalades en la Circular de 23, 25, 31 de març, i 2, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22 i 
24 d'abril.  
 

• Circular de 23 de març - La CE va proposar el 23 de març l'activació de la clàusula general de 
salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement (PAC), que mai abans havia estat activada des 
de la seva incorporació en 2011 al PAC. Això permet als EEMM adoptar mesures per   afrontar 
la crisi de manera adequada, apartant-se dels requisits pressupostaris que s'aplicarien 
normalment en virtut del marc pressupostari europeu. 
 

• Circular de 27 de març  
- Corona Response Investment Initiative: aquesta iniciativa té com a objectiu canalitzar els 

37.000 milions d'euros dels fons de la UE disponibles tan aviat com sigui possible a ciutadans, 
regions i països que més  estan afectats per la pandèmia del coronavirus. Els fons es 
destinaran als sistemes sanitaris, pimes, mercat laboral i altres sectors vulnerables.  

- L'ampliació del Fons de Solidaritat de la UE: aquest Fons està destinat a cobrir les 
emergències de salut pública. Les mesures arriben a un import de 800 milions d'euros, 
disponibles durant el 2020. Les operacions elegibles dins del Fons s'ampliaran per donar 
suport a una emergència sanitària important, inclosa l'assistència mèdica i també les mesures 
per  prevenir, supervisar o controlar la propagació de malalties.   

- Suspensió temporal de les normes de la UE sobre franges horàries: les companyies aèries no 
estan obligades a realitzar les operacions de desembarcament i aterratge previstes per a 
mantenir els seus slots la pròxima temporada.  
 

• Circular de 7 d'abril - La CE i el Fons Europeu d'Inversions van acordar desbloquejar 8.000 
milions d'euros per al finançament de 100.000 pimes.  
 

• Circular de 8 d'abril – El 8 d'abril la CE va llançar ESCALAR (Europea Scale-up Action for Risk 
capital), un nou enfocament d'inversió, desenvolupat juntament amb el Fons Europeu 
d'Inversions (FEI), que recolzarà el capital de risc i el finançament per a empreses d'alt 
potencial, permetent-les créixer a Europa i ajudarà a reforçar l'economia i la tecnologia 
europea. La CE proporcionarà fins a 300 milions d'euros amb l'objectiu d'augmentar la 
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capacitat d'inversió dels fons de capital de risc i de capital privat, generant inversions de fins 
a 1.200 milions d'euros per donar suport a les empreses prometedores.  

 

• El Consell Europeu va  acordar el 23 d'abril un paquet d'emergència per valor de més de 
500.000 milions d'euros per a fer front a la pandèmia del coronavirus (Circular de 10 d'abril). 
Es tracta d'una triple xarxa de seguretat: 

- El Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) serà l'instrument utilitzat pels EEMM que 
requereixin fons en cas d'una deterioració ràpida de les seves finances públiques. L'acord 
activa fins a 240.000 milions d'euros que poden sol·licitar tots els EEMM de la Zona euro.  

- El Grup del BEI crearà un fons de garantia paneuropeu de 25.000 milions d'euros, que podria 
recolzar fins a 200.000 milions d'euros de finançament per a empreses, especialment per a 
pimes. Aquest finançament estarà disponible en tots els EEMM de la UE, fins i tot a través 
dels bancs nacionals de promoció, al mateix temps que garanteix la complementarietat amb 
altres iniciatives de la UE i el futur programa Invest EU. Es tracta d'una contribució important 
per  preservar la igualtat de condicions del mercat únic a la llum dels plans nacionals de 
suport. 

- La CE establirà un instrument temporal de suport als EEMM (SURE) per  protegir l'ocupació i  
els treballadors. Tal com assenyalem en la nostra Circular de 2 d'abril, aquest instrument 
brindarà assistència financera durant la crisi, en forma de préstecs atorgats en condicions 
favorables per la UE als EEMM, de fins a 100.000 milions d'euros en total. Els préstecs es 
basaran en un sistema de garanties voluntàries dels EEMM de fins a 25.000 milions d'euros. 
Cal assenyalar que l'instrument començarà a funcionar quan tots els EEMM s'hagin 
compromès amb aquestes garanties. Aquests préstecs hauran d'estar destinats a ajudar als 
EEMM a cobrir els costos directament relacionats amb la creació o l'extensió dels esquemes 
nacionals de treball a curt termini i altres mesures similars per als treballadors autònoms que 
han estat implementades com a resposta a la crisi del coronavirus. 
 

• Circular de 20 d'abril - L'aprovació per part del Parlament Europeu (PE) de les mesures 
proposades per la CE per a fer front a la crisi del coronavirus permetrà la seva ràpida aplicació 
en facilitar, entre altres mesures: 

- Una reorientació sense precedents dels fons no compromesos de la política de cohesió per a 
contrarestar els efectes de la crisi de salut pública (iniciativa IIRC+). A partir d'ara seran 
possibles les transferències entre els diferents fons, regions i programes. La Iniciativa 
proporciona liquiditat immediata amb la possibilitat d'utilitzar finançament de la UE del 
100% per a mesures relacionades amb la crisi, de manera que no serà necessari aportar una 
quantitat igual de fons de cofinançament nacional per  alliberar els fons de la UE. En 
permetre un ús flexible de tots els fons disponibles i simplificar els procediments 
administratius, la Iniciativa està donant suport als sistemes d'assistència sanitària, a les 
indústries i a les persones de tota Europa. Serà també possible utilitzar el Fons d'Ajuda 
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Europea per a les Persones Més Desfavorides a fi d'adquirir equips de protecció per als 
voluntaris que estan prestant ajuda a les persones sense llar, als nens que viuen en la pobresa 
i a les persones que depenen dels bancs d'aliments.  

- Un import addicional de 2.700 milions d'euros de fons de la UE per a l'assistència sanitària 
(l'Instrument d'Ajuda d'Emergència), que contribuirà a finançar les necessitats urgents de 
subministraments mèdics. La CE podrà adquirir material directament en nom dels Estats 
membres (EEMM) de la UE i concentrar l'ajuda on més es necessiti. A mitjà i llarg termini, la 
UE podrà complementar els esforços dels EEMM en la realització de proves de manera 
massiva i en la recerca mèdica, quedant a càrrec de la CE la coordinació de la resposta al llarg 
de la crisi. 

- Un import addicional de 380 milions d'euros per a la capacitat mèdica d'emergència (rescEU). 
Amb la finalitat de millorar la preparació davant les crisis en tota la UE, es crearà una 
Capacitat mèdica europea, que serà albergada per un o diversos EEMM. Un import addicional 
de 3,6 milions d'euros destinats al Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les 
Malalties (ECDC).  

- L'ajornament de l'aplicació del Reglament sobre productes sanitaris. El PE va donar suport a la 
proposta de la CE (Circular de 6 d'abril) d'ajornar un any la seva aplicació perquè els EEMM, 
les institucions sanitàries i la indústria puguin donar prioritat a la lluita contra el coronavirus.  

- La modificació del Fons Europeu Marítim i de Pesca per  mitigar l'efecte del coronavirus en el 
sector del peix i el marisc. Els EEMM podran donar suport a la paralització temporal de les 
activitats pesqueres i l'emmagatzematge dels productes de la pesca i l'aqüicultura. També es 
proporcionarà ajuda en el marc de la política agrícola comuna (PAC). concedint major 
flexibilitat en l'ús dels instruments financers, facilitant als EEMM la reassignació dels diners 
en el marc dels programes de desenvolupament rural (PDR) i alleujant la pressió 
administrativa sobre les autoritats nacionals que s'ocupen dels PDR. 

- Alliberament de fons addicionals per  reorganitzar la despesa de la UE per a enguany, d'acord 
amb les últimes prioritats. A més de donar suport al sector sanitari, aquests projectes de 
pressupost rectificatiu disposen de 45 milions d'euros per  repatriar a nacionals de la UE 
bloquejats fora de la UE. 

 
Altres mesures: 
 
• Circular de 18 de març: Tancament de les fronteres exteriors de la UE, tant terrestres com 

aèries, durant 30 dies. 

• Circular de 23 de març: Acord de posar a la disposició d'immediat i de manera gratuïta una 
sèrie de normes europees per a certs dispositius mèdics i equips de protecció personal. 

• Circular de 23 març: La UE va adoptar mesures urgents per assegurar el subministrament 
d'equips de protecció individual necessaris per  prevenir una major propagació de la malaltia i  
garantir la salut del personal sanitari que tracta als pacients infectats:  
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• Circular de 24 de març - La CE va publicar orientacions pràctiques per  garantir la circulació 
de mercaderies a través dels “carrils verds”. 

• Circular de 26 de març - La CE va publicar directrius per garantir un enfocament sòlid en tota 
la UE per a la detecció d'inversions estrangeres, amb l'objectiu de preservar les empreses i els 
actius crítics de la UE.  

• Circular de 30 de març - La CE va establir noves directrius per mantenir en moviment els 
fluxos essencials de transport, especialment el de persones i subministraments mèdics així 
com directrius sobre l'aplicació de la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE. 

• Circular d'1 d'abril - Mesures adoptades per la CE en relació al sector agroalimentari.  

• Circular de 6 d'abril - La CE va decidir suspendre temporalment els drets de duana i l'IVA 
sobre la importació de productes sanitaris i d'equips de protecció originaris de tercers països. 
La decisió fa efecte amb caràcter retroactiu des del 30 de gener i s'aplicarà durant un període 
de sis mesos, amb possibilitat de pròrroga. 

• Circular de 9 d'abril - La CE va publicar directrius per permetre una cooperació limitada entre 
empreses, així com unes directrius per optimitzar el subministrament i la disponibilitat de 
medicaments.  

• Circular de 9 d'abril – La CE va presentar un paquet de resposta global, per valor de més de 
15.600 milions d'euros, per  fer costat als països socis de la UE en la lluita comuna contra la 
pandèmia. 

• Circular de 15 d'abril - La UE va presentar el full de ruta cap a l'aixecament gradual comú de 
les mesures de contenció. La CE desenvoluparà un pla de recuperació, basat en una proposta 
renovada per al pròxim pressupost de la UE a llarg termini (marc financer pluriennal) i el 
programa de treball actualitzat de la CE per a 2020. 
 

COMISSIÓ EUROPEA 

La Comissió Europea ha aprovat un paquet bancari per contribuir facilitar que els bancs 
concedeixin préstecs a les llars i les empreses en tota la Unió Europea. Aquest inclou una 
Comunicació Interpretativa dels marcs comptable i prudencial de la UE que recorda que les 
normes europees permeten als bancs i els seus supervisors actuar de manera flexible, però alhora 
responsable, durant les crisis econòmiques amb la finalitat de sustentar als ciutadans i a les 
empreses, particularment a les pimes. Així mateix, s'inclouen modificacions específiques de 
“solució ràpida” de les normes bancàries de la UE per maximitzar la capacitat de les entitats de 
crèdit de concedir préstecs i per absorbir les pèrdues relacionades amb el coronavirus, alhora que 
garanteixen la continuïtat de la seva resiliència. 
 
Finalment, destacar que Foment del Treball, seguint l´esperit de solidaritat europeu, continua 
defensant una emissió mutualitzada de coronabons per valor d’1,5 bilions d’euros que sigui 
reemborsable al llarg de 100 anys, sense interessos i amb càrrec a la Unió Europea, comprada pel 
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Banc Central Europeu i el Banc Europeu d’Inversions i transferida als estats membres en proporció 
al PIB i a l’impacte de la crisi del coronavirus en cada economia. 
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ATENCIÓ A LES PERSONES, SALUT I SOCIAL 
 

• Garantir el finançament de l’impacte de l’atenció a la COVID-19 a les entitats sanitàries i 
socials per assegurar la seva viabilitat davant una nova fase de creixement de la demanda per 
recuperar l’activitat ordinària i fer front a les llistes d’espera acumulades. 

• Plans econòmics específics per  dotar als centres residencials i sanitaris dels recursos 
necessaris per recuperar al més aviat possible la seva activitat i treballar en les millores 
necessàries per evitar en el futur situacions com les que s'han produït per la falta de 
planificació. 

• Mantenir els marcs normatius de flexibilitat per a la captació de professionals i organització 
de treball per atendre la doble demanda de prevenció, atenció i seguiment de pacients COVID-
1, i alhora de recuperació de l’activitat ordinària en unes condicions amb restriccions de 
recursos.  

• Realitzar cursos ràpids de capacitació i formació per a treballadors en situació de desocupació 
que puguin reforçar la falta de personal en centres residencials i per a l'atenció domiciliària. 

• Enfortir els serveis de salut mental i de suport emocional per atendre a l’impacte social de la 
COVID-19 i que poden afectar  al nivell d’absentisme. 

• Garantir l’aprovisionament de material de protecció i de tests diagnòstics per a professionals i 
pacients/residents/ciutadans per gestionar amb seguretat el pla de desescalament.   

• Atendre les necessitats de millora de les condicions laborals dels professionals sanitaris i dels 
professionals del sector social, especialment de les residències de gent gran i discapacitats. 

• Estendre com a mínim fins al 31 de desembre el tipus impositiu del 0% del l’IVA per a la 
compra de material de protecció i altre material i equipament vinculat a la COVID-19. 

• Dotar de flexibilitat i cobertura a les organitzacions per incorporar els aprenentatges dels 
nous models d’atenció i desburocratizació del sistema per la gestió de la IT, videoconsultes... 
amb l’objectiu de millorar la productivitat del sistema i optimitzar els llocs de treball en un 
sector on hi ha manca de professionals. 

• Potenciar la indústria local d’aprovisionament de material i equipament sanitari i de 
protecció. 

• Situar al sector de salut i social com a sectors prioritaris de la recerca i la innovació del país. 

• La integració sanitària i social és essencial, i no per molt que en parlem està resolta. 
L’abordatge de l’atenció sanitària a les residències i posar en valor el paper que aquestes, i el 
conjunt del sector social, tenen en l’atenció social a les persones és un línia de desplegament 
operatiu prioritari. Hem de reconèixer que la resposta sanitària a l’àmbit de les residències no 
ha estat bona des del primer moment, i que el seu impacte ha estat evident i requereix d’una 
revisió urgent, tant de del punt de vista de model com de nivells competencials i 
pressupostaris. 
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• Plans per  incentivar la recuperació de plans de pensions i altres fórmules d'estalvi perquè les 
persones majors comptin amb la liquiditat suficient per atendre de manera adequada les seves 
necessitats. 

• Incentivar fiscalment totes les fórmules que incentivin l'assegurament privat que permetin 
disminuir la pressió assistencial al sector públic. 

• Fomentar fórmules de telemedicina i teleassistència que facilitin la normalització progressiva 
de l'atenció i seguiment a persones majors per a casos lleus i reforcin la confiança d'aquestes 
persones. 

• En moments com aquests cal posar en valor més que mai: 

• La fortalesa de tenir un sistema nacional de salut i social d’accés universal per a 
tothom. 

• La fortalesa del model sanitari i social català que, des de la diversitat i la pluralitat 
d’entitats referents i properes al territori ha respost a l’emergència, aportant tots els 
recursos i capacitats, que és flexible i sap treballar en xarxa. La contribució social de 
la col·laboració publicoprivada i de les aliances estratègiques que configuren el model 
de concertació a Catalunya i la implicació de la societat civil han estat claus i 
marquen la diferència. 

• La fortalesa de tenir uns excel·lents hospitals i sistema d’emergències, però també una 
xarxa d’atenció primària, comunitària i domiciliària, sociosanitària i de salut mental, 
de residències de gent gran, discapacitats, serveis d’atenció domiciliària, rehabilitació, 
transport sanitari, oficines de farmàcia, que respon extraordinàriament, i això no passa 
en tots els sistemes de salut. 

 

• Tota la xarxa de centres sanitaris i socials de Catalunya, gestors i professionals han treballat i 
treballen amb un objectiu prioritari i comú: donar resposta eficaç i ràpida a la pandèmia i a 
les seves conseqüències sobre la salut de milers i milers de conciutadans. També la xarxa 
d’oficines de farmàcia i la xarxa de distribució farmacèutica. 

• El sector empresarial ha estat al costat de les necessitats del país, facilitant les gestions per a 
la importació de material de protecció i equipaments, i posant la seva capacitat instal·lada per 
a la producció local i la innovació. Foment del Treball ha jugat un paper important en aquest 
procés, amb més de 50 contactes empresarials. 

• El paper dels serveis funeraris ha estat també una baula essencial en la cadena d’atenció, 
actuant amb professionalitat i capacitat de reacció i adaptació davant un increment 
exponencial de la demanda, aportant resposta de proximitat en el territori i aportant dades 
determinants per a la localització i abordatge de focus de contagi. 

• El compromís ciutadà i responsable de confinament, higiene, alimentació saludable, contenció 
social i els esforços ingents en la innovació per diagnosticar, tractar i trobar la vacuna per fer 
front a la COVID-19 són d’extraordinària contribució per al sistema de salut i social. I, una 
vegada més, la societat catalana està a l’alçada del moment. 
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• Com  en tota crisi,  surten aprenentatges, maneres de fer les coses diferents i millors, que 
davant un objectiu comú ajuden a superar resistències al canvi:  la desburocratització de 
l’atenció primària de salut, el model d’atenció sanitària a les residències, la incorporació de la 
transformació digital en totes les seves vessants. Com deia Xavier Marcet recentment, “El que 
vivim a les nostres organitzacions no és un parèntesi, és molt més. És escalar l’oportunitat per 
desescalar burocràcies, dissenyar agilitats i desaprendre obsolescències”. 

• Sota la iniciativa de l’Institut d’Estudis Estratègics de Foment del Treball de promoure el 
pensament i el debat entorn “El no retorn a la normalitat d’ahir”, voldríem introduir el debat 
sobre: 

• La millora del finançament del sistema de salut i social per a adequar-lo a les 
necessitats creixents, incorporant els aprenentatges de la gestió de recursos escassos 
en aquesta pandèmia per tal de garantir la màxima eficiència dels recursos que ens 
arribin d’un millor finançament. Cal posar en valor el concepte de l’ètica de l’eficiència 
per davant del debat demagògic sobre models que posen en qüestió la col·laboració 
públicoprivada sense posar dades sobre la taula que permetin fer un retiment de 
comptes de les decisions que es prenen i dels resultats associats a l’ús dels recursos 
públics. 

• La millora del finançament de les polítiques socials està lligada a la millora de 
l’economia del país per generar ingressos i, per tant, ha de ser compatible amb 
polítiques fiscals i d’inversió pública per millorar la competitivitat de les empreses, 
preservar i generar llocs de treball, exportacions, i evitar el frau fiscal. Contraposar 
competitivitat empresarial i polítiques socials és un error. 

• Sense renunciar a les potencialitats de la globalització, cal no renunciar a l’autonomia 
tecnològica i de la matèria primera, i a la provisió de proximitat de béns i serveis, 
encara que això suposi encarir una mica el producte; en tot cas centrem-nos en 
millorar la productivitat i l’ajuda da les nostres empreses per millorar la seva 
competitivitat. 

• La integració sanitària i social és essencial, i no per molt que en parlem està resolta. 
L’abordatge de l’atenció sanitària a les residències i posar en valor el paper que 
aquestes, i el conjunt del sector social, tenen en l’atenció social a les persones és un 
línia de desplegament operatiu prioritari. Hem de reconèixer que la resposta sanitària 
a l’àmbit de les residències no ha estat bona des del primer moment, i que el seu 
impacte ha estat evident i requereix d’una revisió urgent, tant de del punt de vista de 
model com de nivells competencials i pressupostaris. 

• Ara més que mai és el millor moment per posar en valor el sector salut i social com a 
sector estratègic d’un país que vol ser referent de progrés econòmic i de cohesió 
social, i que vol avançar cap a un nou model d’economia productiva basada en 
organitzacions i empreses que atrauen el capital coneixement i que són motor de la 
innovació i de la internacionalització (farmacèutiques, empreses de material i 
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equipament sanitari, de sistemes d’informació, biotech...). És el moment perquè 
s’impulsi l’actualització de l’estudi que ho objectiva, i que a partir d’aquí es liderin les 
polítiques d’impuls i foment del sector. 

IVA SANITARI 

• El passat dia 22 d’abril es va publicar el RDL 15/2020 en el qual s’estableix que s’aplicarà el 
tipus impositiu del 0% de l’IVA per a una sèrie de productes especialment vinculats amb els 
tractaments per COVID-19. La revisió dels tipus impositius dels productes sanitaris és una 
petició que s’ha fet de forma continuada ja que penalitza els comptes de les institucions 
sanitàries en ser una càrrega no deduïble. L’esmentada mesura parcial del RDL es positiva, 
més en la situació actual d’emergència, però te una vigència prevista fins el 31/7/2020. 

• Així mateix tots els pronòstics són que l’atenció sanitària condicionada a l’impacte de la 
COVID-19 durarà un període més enllà del juliol i la recuperació de l’activitat ordinària haurà 
de registrar un llarg període de transició, amb mesures de protecció intenses a fi de 
minimitzar els riscos de contagi i de transmissió de la infecció amb nivells que portarien de 
nou al sistema sanitari a punt del col·lapse. Per aquest motiu, demanem als òrgans de decisió  
allargar el període d’aplicació fins, com a mínim, el 31/12/2020. 

• Entenem que aquesta qüestió és d’interès estatal. 
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INDÚSTRIA 
 
MOLT CURT TERMINI 
 
• Facilitar el procés de desconfinament gradual.  Hi ha casos en els quals les empreses han pres 

les seves mesures d'acord amb el personal, però no és fàcil la disponibilitat de tests, per 
exemple, pel control exercit des de Sanitat, que està fent que hi hagi capacitat ociosa en 
laboratoris.  

• Facilitar el procés des del punt de vista burocràtic i regulador. 

• És important que com més aviat millor es puguin anar posant en marxa les indústries que 
millor es trobin. 

• Hi ha hagut molts problemes en la tramitació formal d’ERTOs i de finançament secundat per 
l’ICO.  

• Reforçar la resposta per donar un suport en base informàtica a la tramitació i que sigui àgil. 
Ara és molt important facilitar les coses. 

• En aquest sentit, proveïdors estratègics del sector (per exemple, grans corporacions) amb més 
pulmó financer que les PIMES haurien de fer un esforç de suport al circulant. En alguns casos,  
consta que ha estat a l’inrevés (avançar alguns dies rebuts). 

• En definitiva, facilitar el procés d'obertura, no posar traves burocràtiques, donar suport a les 
mesures per gestionar la crisi de circulant. 

CURT TERMINI 

• Cal conscienciar-se de què es tracta d'un empobriment general asimètric que pot estar entorn 
del 30% (no confondre cara al PIB).  

• Cal traçar un pla mestre, però d'aquestes situacions se surt amb un marc jurídic que doni 
garanties a la inversió, flexibilitat i potenciant la capitalització i desenvolupament 
empresarial, amb molt d'esforç. Que ningú no s'enganyi i pensi en solucions màgiques. 

• S'ha de treballar un lideratge positiu a cada empresa per capitalitzar sobre les estructures de 
capital i humanes. Polítiques micro-micro són clau. Procés bottom-up perquè les AAPP i 
polítics siguin més sensibles a les necessitats reals de les empreses. 

• Comptar, per tant, amb directius i empresaris. 

• Mesures de polítiques d'oferta de caràcter micro que permetin oxigenar la reobertura 
d'activitat. 

• Apropar la producció estratègica per evitar en un futur problemes d'abastiments. Per una 
industria propera, innovadora i sostenible. 

• Afavorir una política energètica competitiva mitjançant la reducció de costos diferencials 
amb  països competidors en aquest input. 

Establir xarxes de mutualització dels costos socials, evitant un impacte en la generació de riquesa. 
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10 PROPOSTES PRIORITÀRIES: 

1. Estimular els projectes d'inversió industrial establint, per  això, una “Línea de Incentivos 
integrada en los Planes de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad 
Industrial del Ministerio de Industria”, amb condicions diferencials que propiciïn la seva 
execució i la generació d'ocupacions sòlides i sostenibles. 
 

2. Impulsar la demanda nacional i internacional del sector de l'automoció, que, amb una forta 
capacitat exportadora i d'innovació i tecnologia, genera pràcticament el 10% del PIB del 
nostre país. Per això, es proposa activar un pla de xoc nacional conjuntural de suport a la 
demanda per a la renovació del parc d'automòbils, amb totes les tecnologies disponibles, que 
ajudi a la recuperació global del mercat, així com la implementació de mesures potents de 
suport a la infraestructura de recàrrega. 
 

3. Impulsar l'activitat de la construcció i dels sectors auxiliars i de serveis connexos, ja que 
suposen de manera directa i indirecta el 14% del PIB. Per això, es proposen, entre altres 
mesures, el llançament immediat d'un programa d'inversió sostenible en infraestructures i 
habitatge públiques, accelerar les inversions públiques ja licitades en infraestructures de 
transport, hidràuliques, energètiques, mediambientals o d'equipaments; o la implementació 
d'un programa integral de rehabilitació d'habitatges (prioritàriament en l'àmbit de l'eficiència 
energètica). 

 
4. Dissenyar un pla d'obertura escalonada del comerç minorista i de l'hostaleria, per al qual serà 

necessari desenvolupar un Pla de reobertura progressiva que permeti recuperar de manera 
òptima i eficaç aquestes activitats, si bé haurà d'estar subjecte als requeriments de prevenció 
que determinin les autoritats. 
 

5. Reducció dels Costos Energètics, ja que, si bé l'actual conjuntura ha generat preus elèctrics 
anormalment baixos, els mercats a futur continuen mostrant preus elevats i novament costos 
superiors als dels nostres competidors. Per això, és necessari abordar mesures que ajudin a 
estrènyer aquests marges o compensar-los amb la finalitat que la indústria guanyi 
competitivitat, entre elles: la suspensió, durant l'etapa de reactivació, de l'impost de 
generació; culminar l'aprovació d'un Estatut del Consumidor Electrointensiu; garantir, 
mitjançant les oportunes modificacions de crèdit, la quantia màxima per a la compensació 
dels costos indirectes de CO2 i revisar les retribucions a l'operació i inversió de les plantes 
d'energia associades a fonts renovables, cogeneració i residus lligades a la indústria, tenint en 
compte els preus actuals del mercat elèctric, entre altres mesures. 
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6. Promoure l'exportació i l'accés a mercats exteriors, donada la caiguda del consum interior, 
amb la finalitat de poder mantenir les activitats productives del teixit industrial i garantir 
l'ocupació directa, indirecte i induït que genera. Per això, es proposa actuar enfront de les 
restriccions al comerç internacional i al tancament total o parcial de fronteres que podrien 
produir mesures proteccionistes sobre el funcionament de les cadenes de subministrament; 
possibilitar l'ajornament de pagament de drets d'importació sense interessos i impulsar a 
Europa la flexibilització de terminis per a processos duaners i d'exigències de garanties. 
 

7. Incrementar l'eficiència en el transport de mercaderies i en la cadena logística, un factor 
fonamental per  garantir el proveïment de matèries primeres i del producte final que arriba al 
consumidor. Per això, es proposa agilitar el trànsit pels passos fronterers i en els ports; 
declarar productes estratègics als relacionats amb la indústria espanyola, amb la consegüent 
reducció de taxes portuàries. 
 

8. L'aplicació de mesures financeres concretes com la dotació d'una cobertura creditícia en les 
operacions comercials o garantir els pagaments tant de les administracions públiques com de 
les empreses privades amb aplicació estricta de la Llei de Morositat. 
 

9. Moratòria en la imposició de noves figures tributàries sobre la indústria ja que, donada la 
situació actual, és necessari que les Administracions Públiques no implantin noves figures 
fiscals que minvin la competitivitat de la indústria, els sectors productius en general o el 
consum, situacions que llastrarien greument la recuperació econòmica i la creació d'ocupació. 
 

10.  Facilitar la prevenció i control del COVID-19 en els centres de treball. Per això, les autoritats 
competents han d'establir sistemes de garantia per al proveïment i adquisició de EPIs que 
permetin continuar amb l'activitat empresarial i, simultàniament, el Sistema Nacional de 
Salut ha de proveir de proves de diagnòstic fiables als serveis de prevenció de les empreses. 

Tenint en compte aquests deu eixos claus per a la recuperació econòmica, es considera 
imprescindible que el Govern agiliti la posada en marxa d'un programa eficaç que protegeixi i 
impulsi la competitivitat de la indústria, així com de tots els sectors productius en el seu conjunt 
en el mercat nacional i internacional amb la finalitat que la indústria pugui contribuir amb tot el 
seu potencial a la reconstrucció social i econòmica necessària després de la crisi sanitària, tenint 
en compte el seu pes rellevant en la creació de riquesa i ocupació.  
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AGRICULTURA 
 

MESURES A MOLT CURT TERMINI 

En línia amb algunes de les fortaleses més notables del sector com és la de distribuir població en 
el territori, la qual s'ha revelat com una protecció natural efectiva enfront dels contagis massius 
en les grans urbs, és necessari formular una sèrie de propostes que conjuguin, d'una banda, una 
acció efectiva per al normal funcionament del mercat i, d'altra banda, una generació de major 
valor afegit responent tant a la demanda nacional com a la demanda exterior:  

• Mesures de mercat per  retirar excedents d'oferta 

• Destil·lació de crisi per al sector vitivinícola. 

• Retirada d'excedents de bestiar (oví, caprí…) i facilitar els permisos per a l'exportació a 
altres mercats. 

 

• Gestió de personal: temporers.  

• Definir propostes de mobilitat (transport des d'origen a destinació) i allotjament 
(revisar la prohibició d'obertura d'establiments). 

• Separar entre treballadors que tenen contracte ja i uns altres que només poden 
moure's entre pobles de la zona.  

• Anivellament de les bases de cotització entre règims de la Seguretat Social perquè hi 
hagi incentiu a treballar en el camp no sols de les localitats confrontants sinó d'altres 
punts del territori.  

• Revisar els desincentius a treballar per la quantia existent de subsidi per desocupació 
(el cas per exemple del PER). 

 

• Canvis en el règim fiscal d'IVA de les Empreses de Serveis Agraris (vàlides en el règim d'estat 
d'alarma en el funcionament dels serveis essencials) per a cobrir la falta de 
personal/maquinària, especialment atenent agricultors-productors que són població de risc. 

• Liquiditat per a les empreses agroalimentàries mitjançant vies alternatives als avals ICO,  en 
els quals es pugui adaptar al compte de resultats d'un agricultor amb ingressos irregulars 
durant l'any. 

• Accés a EPIs i mesures de seguretat per moure als treballadors que compleixin amb les 
condicions sanitàries imposades per Sanitat. Eliminar la incertesa en els allotjaments dels 
temporers. 
 

MESURES A CURT TERMINI 

• Avançament dels pagaments de la PAC a octubre i amb antelació. 
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• Modificació de l'estratègia espanyola de negociació del MFP 2021-2027: manifestar el  trade-
off entre les polítiques agrícoles (sobretot, desenvolupament rural) i polítiques de canvi 
climàtic. 

• Provocar la negociació dins de les estratègies europees de canvi climàtic per al reconeixement 
del sector forestal com a emissor de drets de CO2 admesos a negociació en el mercat europeu 
de drets d'emissió (MTS). 

• Reforçament de les Línies de ICEX exportació, amb vigilància sobre alguns productes  en els 
quals s'estan produint canvis de tendència en els patrons de consum internacional. 
 

  



 
 
 
 
 

PLA DE XOC PER RECUPERAR L’OCUPACIÓ  
Mesures de política econòmica d’urgència davant la crisi del COVID-19 

84 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DE LES ENTITATS ESPORTIVES DAVANT LA CRISI DEL  COVID–19 

1. Digitalització 

• Signatura digital 

• Habilitar el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat per a la prestació de serveis 
de certificació digital i l’emissió de signatura electrònica dels càrrecs directius vigents 
de les entitats esportives.  

• Acords telemàtics 

• Estendre la previsió del Reial decret llei 8/2020 sobre la validesa de les reunions dels 
òrgans de govern i administració de les entitats celebrades de forma telemàtica o 
sense sessió més enllà de la vigència de l’estat d’alarma; amb subjecció a les 
condicions d’acreditació de la identitat dels membres.  

• E-sports 

• Reconèixer la pràctica digital de videojocs com a disciplina esportiva de la modalitat 
corresponent a la qual es dedica.  

• Competició 

• Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable 
d’innovació, per al desenvolupament de projectes que permetin l’organització de 
competició oficial digital de les federacions. 

• Formació 

• Incorporar, en els plans formatius dels ensenyaments esportius de caràcter reglat o 
titulacions pròpies, contingut docent en l’ús de noves tecnologies i hàbits saludables 
per al consum digital. 

• Digitalització de la gestió  

• Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable 
d’innovació, per al suport en l’adquisició de recursos per al treball telemàtic a les 
entitats. 

• Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable 
d’innovació, per a la formació en habilitats per al treball telemàtic de les persones 
treballadores de les entitats. 

 
2. Fiscalitat 

• IVA: 

• Establir el gravamen al tipus superreduït del 4% sobre serveis esportius, quan el 
prestadors no siguin federacions esportives o clubs reconeguts com de caràcter social, 
que n’estan exempts. 

• Suprimir l’IVA en inversions d’equipaments esportius. 
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• IS: 

• Establir l’exempció de presentar l’Impost de Societats per a entitats sense afany de 
lucre amb ingressos que no superin els 100.000 €. 

• IRPF: 

• Establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import de les 
quotes satisfetes per l’abonament a instal·lacions esportives públiques o privades.   

• Establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import 
satisfet per l’obtenció de llicència federativa. 

• Establir la deducció sobre el tram autonòmic de la quota íntegra de  l’Impost sobre la 
Renda de Persones Físiques per a les persones directives d’entitats esportives que 
desenvolupin les seves tasques en règim de voluntariat, durant els exercicis en què 
ostentin aquesta condició. 

• Establir, durant el primer any posterior a l’estat d’emergència, l’exempció de l’import 
que es correspon amb el pagament a compte de l’Impost sobre la Renda de Persones 
físiques que realitza l’ocupador. 
 

3. Ocupació 

• Contracte de formació 

• Implementar el contracte formatiu en l’esport, com a règim específic del Reial decret 
1529/2012 amb reconeixement específic de les formacions federatives.  

• Pocket money 

• Excloure de l’àmbit de la laboralitat, i de l’obligació d’alta a la seguretat social, les 
prestacions realitzades en l’àmbit esportiu amb caràcter voluntari a les quals s’atorgui 
un rescabalament de despesa no justificada per un import màxim de 450 € mensuals. 

 

4. Finançament 

• Afectació d’impostos pel finançament de l’esport  

• Incorporar les federacions esportives d’àmbit autonòmic en el repartiment de la 
recaptació derivada de l’Impost sobre activitats de joc en relació amb les apostes 
mútues esportives. 

• Afectació de la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries per 
destinar-lo a les federacions i els clubs esportius de Catalunya. 

• Creació i afectació d’impost sobre aliments considerats ultraprocessats per destinar-lo 
a programes esportius de practicants en edat escolar i universitària de federacions, 
consells i universitats. 

• Subvencions 
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• Atorgar sense tràmit el 50% de l’import corresponent a la subvenció atorgada a les 
federacions esportives en l’exercici 2019 com a crèdit per a la liquiditat amb càrrec a 
la bestreta de la subvenció 2020. 

• Destinar 25 milions d’euros per a subvencions a clubs, federacions, consells esportius i 
altres entitats esportives sense afany de lucre per al sosteniment de l‘activitat 
esportiva en general i pal·liar el dèficit derivat de la crisi del Covid-19.  

• Establir com a data límit per realitzar l’activitat esportiva subjecta a subvenció de 
l’any 2020 aquella que així comuniqui als efectes cada federació esportiva, d’acord 
amb el calendari previst per a la recuperació de la temporada present. 

• Flexibilitzar les bases reguladores de la subvenció 2020, eximint de vincular l’activitat 
a subvencionar a un pla d’actuació o pressupost previ, i procurar compensar els danys 
i perjudicis derivats de la pèrdua d’ingressos o de l’augment de despesa per la 
suspensió de la competició oficial de les federacions esportives catalanes. 

• Contemplar com a despesa elegible per a la justificació de subvenció el pagament de 
les quotes en Seguretat Social que en el seu cas hagin hagut d’efectuar les entitats 
esportives que han adoptat Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació per força 
major.  

• Ajornar i fraccionar les condicions de retorn de les aportacions reintegrables. 

• Articular el contracte programa com a mecanisme principal de finançament amb les 
entitats col·laboradores de l’administració esportiva. 
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COMERÇ 
 
10 MESURES NECESSÀRIES EN EL MOLT MOLT CURT TERMINI (IMMEDIATES) 

1. Suspensió total en la presentació i ingrés d’impostos estatals de IVA, IRPF, IS, i quotes de Seg. 
Social, a TOTES les empreses afectades per tancament o reducció de facturació significativa, 
independentment de la seva dimensió o facturació. En concret, estendre la supressió 
d’impostes fins a finals de juliol, i eliminar el topall de 600.000€ de facturació per a poder 
acollir-se a aquesta suspensió. 

2. Suspensió dels tributs autonòmics fins a 3 mesos posteriors a la reobertura a TOTES les 
empreses afectades pel tancament o reducció de facturació significativa, independentment de 
la seva dimensió o facturació. 

3. Exoneració en l’àmbit municipal de tots els tributs (IBI, IAE, etc.), cànons de concessió i taxes 
(terrasses, residus, turística, etc.) fins a 3 mesos posteriors a la reobertura. 

4. Agilitzar les línies de crèdit ICO i ICF i incrementar en 60.000 milions € més la seva dotació 
inicial, ja que no s’estan concedint amb suficient rapidesa. Cal limitar l’interès al qual es 
concedeixen i definir la no necessitat de contractar productes financers addicionals per a la 
seva concessió. Simplificar, també, els criteris de rating financer que frenen la concessió de 
línies avalades al 80% per l’Estat. 

5. Automatitzar la concessió de crèdit ICO i ICF quan l’import sol·licitat és inferior al 20% de la 
facturació de 2019. 

6. Aplicar mesures d’estímul i incentiu fiscal per incentivar rebaixes en els lloguers, promovent el 
pacte entre propietaris i llogaters. En particular, que les quantitats rebaixades del lloguer 
generin un crèdit fiscal deduïble per als propietaris en el IS o IRPF (segons la seva modalitat). 

7. Reobertura immediata del comerç, garantint la compra segura. Les darreres setmanes han 
mostrat com l’acte de comprar és un acte segur, que no ha estat focus de contagis com si s’ha 
observat en altres entorns. Les mesures de seguretat implantades han estat efectives i 
suficients (equips de protecció, guants, mampares en caixes de pagament, control 
d’aforaments, etc.). En la mesura del possible, cal reobrir el teixit comercial amb la màxima 
celeritat, seguint els protocols de compra segura que s’han observat efectius en els serveis 
essencials. Cal replicar les mesures que ja se han demostrat efectives per als consumidors i els 
treballadors i, en tot cas, només definir les especificitats sectorials que puguin ser necessàries 
(per exemple, en relació als emprovadors de roba). 

8. Facilitar per part de l’administració els EPIs i equips de protecció de forma prioritària al sector 
comercial (respectant la prioritat per al sector sanitari). 

9. Facilitar per part de les administracions sanitàries i a través de les Mútues la possibilitat de 
fer test PCR amb caràcter preventiu als treballadors que es determini en cada moment per 
part d’aquests serveis sanitaris i evitar així la seva assistència al seu lloc de treball. I en el cas 
de no estar contagiats, evitar-los així la angoixa gratuïta i evitar que estiguin en quarantena 
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durant 14 dies de baixa per Incapacitat temporal, ni calgui activar les 
recaucions/confinaments durant dies a treballadors del mateix espai. 

10. Clarificar els diferents criteris entre les Administracions Públiques per dotar de seguretat 
jurídica a les empreses. Evitar la sensació d’improvisació, i definir amb antelació clarament el 
full de ruta de desconfinament a seguir en les properes setmanes/mesos. 

 

MESURES NECESSÀRIES EN EL MITJÀ I LLARG TERMINI (DESCONFINAMENT I REOBERTURA) 

Mesures de suport per preservar les empreses i treballadors/res 

1. Aplicar com a criteri general el de “mínim efecte lesiu per a l’economia en igualtat de 
seguretat sanitària”. 

2. Suspensió i exoneració impositiva i recuperació obligacions fiscal progressiva. 

3. Facilitar la flexibilitat necessària a les empreses per adaptar-se a una recuperació de la 
demanda, que serà lenta i progressiva. 

4. Incrementar les mesures de liquiditat en el mitjà i llarg termini. 

5. Recursos per a la seguretat laboral dels treballadors i dotar de seguretat jurídica als 
empresaris. 

6. Generar efectes multiplicadors en l’economia derivats de les inversions a través de la fiscalitat 
i la inversió. 

7. Promoure mecanismes de flexibilitat i eliminació de burocràcia prescindible. 

8. Cadena d’aprovisionament i logística del comerç, MITJANÇANT una gestió intel·ligent del 
trànsit; la digitalització, ampliar i millorar la senyalització de les zones de càrrega i descàrrega 
i autoritzar la càrrega de fins a 44TN (en comptes de 40TN) als camions, tal i com s’estableix 
en la UE, per facilitar i optimitzar la logística de llarga distància. 

9. Enfortir el teixit associatiu comercial. 

Mesures per recuperar el consum i incentivar la demanda 

10.  Campanya de reactivació del consum (intern i turístic). 

11. Transmetre la seguretat al consumidor en l’acte de compra. 

12. Consum domèstic i liquiditat a les famílies, mitjançant plans Renove sectorials i facilitats 
financeres.  

13. Horaris i ocupació de l’espai públic per incentivar la demanda.  



 
 
 
 
 

PLA DE XOC PER RECUPERAR L’OCUPACIÓ  
Mesures de política econòmica d’urgència davant la crisi del COVID-19 

89 

TURISME I SERVEIS 
 
El COVID-19 ens ha abocat a una crisi sense precedents, amb tancaments de l’activitat i grans 
incerteses relatives a la recuperació. En particular, aquesta crisis està afectant d’una forma severa 
al sector turístic, sent  un  dels  tres sectors més importants a nivell mundial, amb una 
contribució del 10,3% al PIB mundial. Segons la WTTC, s’estima una pèrdua de 500.000M de 
dòlars provocada pel turisme a nivell mundial, amb una destrucció de 75M de llocs de treball/1M 
diaris. 

La situació actual de tancament de tota l’activitat turística i de restriccions a la mobilitat de 
passatgers internacionals, sense una data d’apertura clara tant de l’activitat com de fronteres, 
està comportant una incertesa enorme al sector que dificulta la definició d’estratègies de sortida 
de la crisi, amb una previsió lenta i gradual de la demanda que es podria allargar fins al 2021. 

Des dels diferents governs s’han establert diferents mesures per mitigar el col·lapse a curt termini, 
però cal intensificar-les en particular en el sector turístic per evitar el tancament massiu de les 
empreses, amb el conseqüent efecte dominó com a altres industries, per tractar-se d’un sector 
tranversal. 

Es considera prioritari treballar en: 

1. Declarar el turisme com a sector econòmic estratègic a Espanya i Catalunya. 
2. Activar un Pla de rescat del turisme, amb fortes mesures fiscals, econòmiques, laborals i 

legislatives amb la implicació d’Europa. 
3. Recuperar la confiança com a destinació de forma coordinada sector públic i privat. 
4. Planificar una campanya internacional de destinació a partir dels nous comportaments i 

hàbits dels consumidors, activant-la de forma gradual en funció de les restriccions de 
mobilitat i recuperació de la connectivitat aèria. Posant de relleu els valors de la 
destinació, els elements de diferenciació versus a la competència, la seguretat i 
tendències com #ViajesConscientes, #Sostenibilitat i #Digital. 

5. Col·laboració amb línies aèries per recuperar connectivitat i amb el canal de distribució 
per millorar la comercialització i posicionament de la destinació 

El pla de rescat del turisme, contempla les següents mesures fiscals, econòmiques, laborals i 
legislatives amb la implicació d’Europa, a curt i mig termini. 

MESURES A CURT TERMINI 

LABORAL 

1. Estendre els beneficis dels ERTO's per força major durant sis mesos després de la 
reactivació de l'activitat. 
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2. Condonar les quotes d'autònoms, inclosos els autònoms societaris, durant sis mesos 
després de la reactivació de l'activitat. 

3. Compliment per part del SEPE del Decret 8/2020 que l'obliga a abonar les prestacions 
d'atur durant 90 dies als fixos discontinus amb efectes de la data en que s’haguessin 
incorporat de no ser per l’estat d’alarma. 

4. Concretar una solució alternativa relativa al manteniment dels sis mesos d'ocupació pel 
personal fix discontinu, amb situacions anòmales com que s'hagi de reincorporar un cop 
hagi finalitzat la temporada turística. 

5. Pagament/complement dels sous dels treballadors que no puguin treballar o hagin vist 
reduïda llur jornada (mesura associada també a l’aplicació del fons SURE europeu, dotat 
amb 100.000 milions). Aquesta mesura és clau si el que volem evitar és la destrucció de 
llocs de treball, així com el manteniment de la demanda. 

6. Reducció del 50% de les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors en actiu 
com a mesura per a reduir les càrregues empresarials de manera immediata durant sis 
mesos a partir de la finalització de l'estat d'alarma. 

7. Agilitar el pagament de les prestacions d'atur. 

 

ECONÒMIC 

8. Pla d’ajuts variable, en funció del volum de treballadors de cada empresa, per a les 
empreses turístiques a fons perdut.   

9. Establir noves línies de finançament per al sector turístic amb avals públics d'un mínim 
del 90% per exemple d'Europa, amb interès 0 i carència de 12 mesos. En el supòsit de les 
companyies aèries espanyoles, s’hauria de procurar que puguin accedir en igualtat de 
condicions als seus homòlegs europeus al finançament necessari per superar aquesta 
situació de crisi, ja que s'ha de tenir en compte que alguns estats de la UE, a més de 
tercers països, estan adoptant mesures unilaterals per donar suport a les seves 
companyies aèries nacionals, en el marc de la decisió de la Comissió Europea que fa 
possible aquest tipus d'ajudes. 

10. Proporcionar instruments financers per facilitar la liquiditat addicional, com les 
moratòries sobre els reemborsaments de préstecs, les garanties de préstec o els préstecs 
flexibles per al capital circulant. 

11. Supressió del 100% dels lloguers de locals en les instal·lacions de la xarxa AENA que estan 
inoperatius.  
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FISCAL 

12. Supressió de l'impost sobre les estades en establiments d'allotjament turístic durant 24 
mesos, a partir que es reactivi l'activitat. 

13. Ampliació del termini del pagament de la darrera liquidació pendent fins al març del 
2021.  

14. Ampliar l'aplaçament d'impostos sense garanties ni interessos durant sis mesos. 
15. Desenvolupar mecanismes senzills per ajornar els pagaments d'impostos sense necessitat 

de tràmits burocràtics complicats o sancions. 
16. Reduccions al tipus mínim d'IVA establert per la directiva europea. 
17. Avançament del termini de retorn de l’IVA. 
18. Suspensió temporal de la presentació dels impostos sobre la renda, de l'IVA i de l'IRPF 

durant un període mínim de 6 mesos.  
19. Moratòria sense interessos pel pagament d’impostos (IRPF, IVA, IS), en un termini de  sis 

mesos. 
20. Reducció del 50% de totes les taxes i impostos municipals (IBI, residus, aigua i Activitat 

econòmica). 
21. Revisar la normativa de càlcul dels pagaments fraccionats de l'Impost de Societats per  

reduir la seva quantia alineant a la liquidació real i mitigar així l'impacte en la caixa de les 
companyies. 

22. Moratòria sense interessos pel pagament de quotes de leasing o rentings. 
23. Modificació de l'ITP i AJD per permetre bonificacions del 100% en les novacions de 

contractes de finançament bancari destinats a pal·liar les conseqüències del  COVID-19. 
24. Condonar o reduir les taxes aeroportuàries d'AENA, i les taxes de navegació aèria en ruta, 

(la decisió depèn d'Eurocontrol), durant aquest període de reactivació per facilitar la 
recuperació  del sector aeri i contribuir així a que pugui superar la situació d'asfíxia 
econòmica provocada pel COVID-19. 

25. En l’àmbit de les companyies aèries, supressió de la taxa d’estacionament durant la 
durada dels efectes de la crisi – valorar si posem uns mesos després de finalitzar Estat 
d’Alarma. 

 

LEGISLATIU 

26. Disposar d’un calendari de desconfinament oficial per a una adequada planificació de 
l’activitat, amb la coordinació del sector privat. 

27. Prohibir noves modalitats d'allotjament turístic. 
28. Flexibilitat en la gestió d'obertura de les diferents activitats dels establiments turístics 

(obrir l'hotel 5* sense oferir restaurant, pàrquing, etc.) 
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29. Garantir el compliment de la normativa vigent de les empreses turístiques que operen en 
el  territori, respectant les condicions vigents, amb especial atenció als contractes per part 
de les OTAs i cancel·lació de vols de les línies aèries. 

30. En l’àmbit de les cases rurals, ajornar les quotes d’hipoteca de finques per als  propietaris 
que estan subjectes a aquest tipus de finançament. 

31. Proposem l’obertura immediata de les cases rurals en el moment que s’aixequi l’estat 
d’alarma. Cal valorar que les cases tenen aquests valors diferencials, que les  distingeix de 
la resta d’oferta d’allotjament turístic.  

Per recuperar la confiança com a destinació de forma coordinada (Generalitat – Estat) es proposa 
treballar conjuntament i de la mà amb les administracions i institucions públiques per prendre les 
mesures de suport oportunes, així com idear les campanyes de promoció propícies a aquestes 
circumstàncies, concretament: 

1. Definir uns protocols estandaritzats d’higiene i seguretat per a les empreses turístiques, 
amb la participació activa del privat, aprofitant el seu know-how a la Xina, i implementats 
a nivell global d’EUROPA.  

2. Subministrament i/o control del mercat d’EPI’s, per part de l'Administració competent, per 
poder assegurar el compliment d’aquestes mesures i prevenir un abús de preus d’EPI’s o 
manca d’estoc. 

3. Sol·licitar mesures de control via tests a tots els aeroports, ports i estacions de trens del 
territori Schengen, tant per a les entrades com per a les sortides.  

4. Valorar la implementació de passaports sanitaris digitals, garantint la privacitat de les 
dades dels consumidors. 

 

MESURES A MIG TERMINI 

1. Impulsar un Pla de digitalització del turisme i impuls de la sostenibilitat.  
2. Valorar un pla de rehabilitació dels establiments amb mesures de exempció de taxes, 

bonificació d’impostos sobre construccions i obres, agilització de llicències. 
3. Flexibilització del convenis laborals d’hostaleria i càmping de Catalunya (aplicats al sector 

càmping) per poder ocupar els llocs de treball segons els pics de demanda. 
4. Evitar l’augment d’acampada lliure, acampada en propietats particulars (gamping) i el risc 

que les àrees d’autocaravanes no legislades actuïn fora de les obligacions legals. 
5. Definir un programa de formació bonificada pel personal del sector per impulsar les 

competències digitals. 
6. Possibilitat de carència automàtica dels préstecs subscrits preCovid-19 durant dotze 

mesos després del final de la causa de la força major. 
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INDÚSTRIES CULTURALS 
 
TEATRES I SALES 

• No es considera viable cap mena de reducció d'aforament en les activitats de concurrència 
pública de teatres, sales de concerts i carpes de circ, ja que les converteix automàticament en 
insostenibles i estigmatitza l’activitat com a “contagiosa”.  

• En cas que s'apliquin rangs d'aforament màxims per generar una sensació de tornada a 
l'activitat de manera progressiva i algunes activitats puguin acollir-se a aquesta mesura, fins 
que no es pugui recuperar l'activitat al 100% del seu rendiment, la situació haurà de 
continuar essent considerada com a causa de Força Major, de manera que les mesures d'ajuda 
tant laborals, socials, i fiscals han de seguir vigents. 

• Es poden estudiar possibles protocols (mesures sanitàries i d'higiene) a aplicar de manera 
temporal, que garanteixin la seguretat dels treballadors i el públic, comptant sempre amb el 
consens de les autoritats sanitàries i amb l'ajuda de l'Administració. 

• Que les mesures de reincorporació de les diferents activitats a la normalitat segueixin uns 
paràmetres de coherència i s'apliquin en tots els àmbits en els quals hi hagi grans 
concentracions de públic (com els diferents mitjans de transports, centres comercials, grans 
superfícies, etc.) i no de manera exclusiva en l'exhibició d'activitats culturals. 

• Activar una gran campanya de comunicació amb elements d'incentiu al consum cultural, que 
generi confiança en el públic, que desactivi la por i que permeti recuperar l'activitat 
econòmica d'aquest sector tan important per a la societat. 

• Engegar un “pla de xoc” dotat amb fons suficients per al sector empresarial de la cultura, 
autònoms i artistes, fins que es recuperi el nivell d'activitat anterior a la crisi. 

• En aquest pla de xoc, com a empreses, ens acollim a les mesures generals demandades des de 
FOMENT: 

• Aplaçament d’impostos, A TOTES LES EMPRESES, no només a aquelles amb facturació 
baixa. 

• Diners a fons perdut per mantenir les estructures que estaran tants mesos tancades. 

• Extensió dels efectes dels ERTOs per força major fins la total recuperació de l’activitat. 

• Ajuts i subvencions flexibles, davant l’incompliment temporal per impossibilitat de 
desenvolupar l’activitat. 

• Ajuts econòmics per implantar les mesures higièniques amb el públic i els treballadors. 

• Empara dels autònoms, treballadors temporals i artistes, no salvaguardats per 
estructures empresarials, per a protegir el  talent. 

• Redefinició del paper del teatre públic en la seva relació amb el teatre privat: 
solidaritat amb el privat. 

• Obligació que els pressupostos de cultura quedin destinats a cobrir aquest pla de xoc i 
no es desviïn per cobrir altres despeses. 
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INDÚSTRIA AUDIOVISUAL 
 
En primer lloc, cal insistir en que la indústria audiovisual no només inclou sectors culturals 
com productores de continguts, centres d'arts visuals, exhibidors de cinema, creadors 
audiovisuals, etc., sinó que la seva cadena de valor és llarga (producció, postproducció, 
enginyeria audiovisual, efectes visuals, infraestructures tecnològiques, fabricants hardware 
tecnològic, desenvolupadors solucions tecnològiques, centres de formació, parcs audiovisuals, 
centres d'investigació, etc.) i es mou en vàries dimensions (televisió, cinema, comunicació 
corporativa i de marca, videojocs, arts visuals, esdeveniments, etc.). És una indústria 
estratègica tant per la seva vessant de continguts (culturals, informatius i divulgatius) com 
per la seva vessant tecnològica (nous operadors de streaming, noves tecnologies audiovisuals, 
etc.). Això fa que el clúster audiovisual aculli varies associacions verticals que fan de 
representants sectorials (PROA i PAC en televisió, Gremi d'Exhibidors i Acadèmia del Cinema 
en cinema, APAC en esdeveniments, etc.) i que la interlocució institucional sigui tant amb el 
departament d'Empresa i Coneixement com amb el departament de Cultura. Hi ha empreses 
grans (Mediapro que no està en el Cluster i Cellnex serien les principals), empreses mitjanes i 
petites, startups i autònoms. 
 
La situació de la indústria audiovisual per la crisi del coronavirus és crítica per als actors 
culturals i especialment per als més propers als conceptes de producció audiovisual (no es 
poden fer rodatges), esdeveniments o centres culturals i d'entreteniment. Tots ells representen 
a la majoria de la indústria. A partir d'aquí, i seguint la cadena de valor, l'afectació es modula 
en funció de sector i posició a la cadena. Per exemple, un operador de streaming com Filmin 
té molta feina. Les empreses petites i les startups son les que més pateixen perquè han perdut 
sovint tota la facturació, no tenen les estructures corporatives per gestionar la recerca de 
finançament o les mesures laborals i no tenen prou històric per accedir als ICO. Hi ha ERTOs i 
situacions extremes de tresoreria  generalitzades . 
 
Mesures que es necessiten: 

• Mesures financeres 

• Injecció de liquiditat. No només endeutament, sinó també subvenció i 
condonació impostos i seguretat social. No es recuperarà mai la facturació 
perduda, no té sentit que s'hagi de tornar tot.  

• Menys traves burocràtiques.  

• Mesures universals, no només per a les empreses incloses en el decret 
d'alarma. L'afectació és global i inclou a  gairebé tota  l’economia. Si es fila 
prim, es condemnarà a moltes empreses. 
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• Mesures econòmiques.  

• Cal reactivar la indústria. La liquiditat serveix per pagar nòmines i proveïdors i 
per no tancar empreses a curt termini, però la demanda  trigarà molt en 
activar-se. Calen mesures governamentals per activar la demanda, per 
exemple, forçar la contractació de la producció de continguts per part de les 
cadenes de televisió públiques, aplicar incentius fiscals per a  la producció de 
continguts i esdeveniments, subvencionar part de les entrades de cinema, 
centres d'entreteniment audiovisual i centres culturals, subvencionar la 
celebració de fires i congressos, subvencionar els festivals, etc. 

• Mesures estructurals.  

• Cal aprofitar la situació per fer canvis estructurals de llarg recorregut.  

• Convertir Barcelona en el hub audiovisual del sud d'Europa, creant un parc 
tecnològic i de producció audiovisual que pugui atraure els operadors globals. 
El mateix en les noves arts visuals (realitat virtual, etc.). Cal que grans 
empreses audiovisuals s'instal·lin a Barcelona aprofitant l'impuls de fires com 
l'ISE. Barcelona es pot convertir en el referent en tecnologia audiovisual o en 
noves arts visuals. 

 
Al marge de tot això, calen mesures específiques per a les petites empreses i les startups que, 
tal com dèiem, no tenen les estructures de gestió per capejar la situació. 
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ALTRES 
 
GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS I CASAMENTS 

MESURES DE CONTROL PER ALS CONVIDATS 

• Control de llistats de convidats amb totes les dades de contacte (nom, DNI, direcció, telèfon i 
correu electrònic) així com el resultat del test de diagnosi de cadascun amb la seva 
corresponent data. Aquest arxiu serà lliurat a les autoritats sanitàries en cas de ser requerit  a 
causa d’un possible contagi. 

• Control del Passaport Sanitari a l'accés de les instal·lacions on es faci la celebració. 

• Control de temperatura a l'accés de les instal·lacions on tingui lloc la celebració. 
 

MESURES DE CONTROL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES 

• Tests de diagnosi periòdics. 

• Ús de mascaretes sanitàries en tot els àmbits (cuina, neteja, servei, etc.). 

• Control de temperatura abans de cada jornada laboral. 

• Formació del personal en l'ús de productes desinfectants específics o protocols d'higienització 
i freqüència. 

• Enduriment de les mesures i exigències d'higiene personal previs a l'accés al lloc de treball. 
 

MESURES DE CONTROL DELS ESPAIS DE CELEBRACIÓ 

• Implementació de protocols de desinfecció i increment de la freqüència. 

• Higienitzat específic de la roba de taula i de feina. 

• Distribució de dispensadors de gel hidroalcohòlic en nombrosos punts fàcilment visibles de 
l'espai on es fa la celebració. 

• Aplicació de plans de xoc en zones més sensibles i entre celebracions amb sistema 
d'ozonització per garantir la màxima desinfecció. 

• Garantir la traçabilitat de tots els productes. 

• Aplicació de plans actius de restricció de l'accés durant la celebració exclusivament als 
convidats a l'esdeveniment. 

MESURES DE CONTROL DURANT EL SERVEI 

• Limitació de la manipulació per part dels clients de coberteria o menjar compartit. 

• Foment dels serveis que permetin mantenir el màxim de temps possible la distància de 
seguretat, com per exemple adaptació dels aperitius servits sacrificant els bufets. 
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• Oferir alternatives, tant en sales interiors com en jardins, perquè els clients puguin mantenir 
la distància de seguretat en tot moment. 

• A més de totes aquestes accions, proposem promoure la redacció i implementació d'un Segell 
de Qualitat Higiènica per part de la Generalitat de Catalunya o organisme competent, amb 
l'objectiu de certificar la qualificació dels espais de celebracions segons les mesures i 
protocols vigents. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


