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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 a 

poder fer front al 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. 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, es 

ressenyable. 

 

Les recents dades d’activitat i les últimes previsions 

publicades, desgraciadament avalen la nostra postura, 

ja que són més severes del que inicialment estimàvem. 

  

A partir d'aquest moment considerem imprescindible fer 

un treball propositiu per a buscar solucions factibles, per 

a 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, 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 les 

comissions assessores, que ens ha permès anar 

aportant en un context de confinament un conjunt, crec 

que molt rellevant, de propostes i solucions, per a 

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 al 

conjunt de la societat, i no sols als 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 empresaris. 
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Per això vam posar, als molt pocs dies en la nostra web, 

tota la informació rellevant ordenada per temàtica en un 

apartat que s'actualitza diàriament. 

 

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 a 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 permetés 

fer arribar la veu dels empresaris, alguna vegada de 

queixa, però essencialment buscant la part propositiva, 

ja que la solució és el futur mentre que la queixa, per 

molt  legítima, reivindica el passat. 

 

Aquest és el “Pla de xoc per a 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 a 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 

aquests moments d'incertesa. 

 

No voldria acabar aquesta presentació sense 

assenyalar que aquest és el compromís d'aportar valor 

a la societat des de Foment, que entenc 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 li ho podem deixar 

només als polítics i ells han de ser conscients de la 

immensitat del problema i, amb les cauteles que 

considerin, han de deixar-se ajudar. 

 

Josep Sánchez Llibre 
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ESTAT DE LA QUESTIÓ 

 

1. Principals escenaris econòmics  

2. Síntesis de les mesures adoptades i anàlisi 

comparativa amb d’altres estats 

 

 

PLA DE XOC 

  

1. El desescalament 

2. El treball autònom 

3. Fiscalitat, liquiditat i ajuts fiscals  

4. Que prioritzar ara a l’Agenda 2030 

5. Desenvolupament sostenible 

6. Energia 

7. Finançament empresarial i segona oportunitat 

8. Formació 

9. Infraestructures, equipaments públics i inversió 

publica  

10. Innovació, societat digital i emprenedors 

11. Mercat de treball, negociació col·lectiva i 

normativa laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Prevenció de riscos laborals 

13. Transport i logística 

14. Col·laboració públic-privada 

15. Exportacions i internacionalització 

16. La resposta europea 

17. Atenció a les persones, salut i social  

18. Indústria 

19. Agricultura 

20. Les activitats esportives 

21. Comerç 

22. Turisme i serveis 

23. Industries culturals   
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• 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. 

 

• S'espera una forta caiguda del PIB per a enguany, amb un repunt al 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 a contrarestar-la.  

 

• No obstant això, l'impacte econòmic a Espanya es preveu més intens, i amb una molt forta incidència en 

el mercat de treball, que no s'estima que recuperi, en el curt termini, els nivells precrisi. 
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• 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.  

 

• 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%, una taxa 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%). 

 

• La CEOE, per altra banda, 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. 

 

• 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 podria gairebé duplicar-se, situant-se 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.  
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Espanya: PIB per components i sectors  

Taxa de variació interanual T12019 T22019 T32019 T42019 T12020 

PIB 2,2 2,0 1,9 1,8 -4,1 

Components:           

Consum final de les llars 1,3 0,7 1,3 1,2 -6,7 

Consum final de les AAPP 2,3 2,3 2,2 2,4 3,6 

Formació bruta de capital fix 4,8 0,5 1,4 0,6 -6,7 

Exportacions  0,8 2,6 3,6 3,3 -6,3 

Importacions  0,4 -0,2 2,7 2,1 -7,4 

Demanda Nacional* 2,1 1,1 1,5 1,3 -4,3 

Demanda Exterior* 0,1 1,0 0,4 0,5 0,2 

Oferta:           

Agricultura -0,1 -4,5 0,0 -5,4 -2,5 

Indústria -0,4 0,5 1,0 1,2 -2,2 

Construcció 6,3 4,5 2,5 0,9 -8,6 

Serveis 2,9 2,8 2,4 2,4 -4,1 

Font: INE. *Contribució al creixement del PIB.  
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Previsions PIB Catalunya 

 Variació (%) 2019 2020 

Escenaris   E0 E1 E2 

PIB  1,9 1,5 -7,6 -8,8 

PIB (M d'euros) 250.597 258.672 231.509 228.105 

Consum llars 0,9 1,4 -7,0 -7,3 

Consum AAPP 2,4 2,5 7,3 4,1 

FBC 3,0 2,0 -19,2 -20,3 

Exportacions 3,8 2,6 -15,5 -17,1 

Importacions 1,4 1,7 -17,9 -19,6 

Ocupació 2,4 1,6 -6,6 -7,6 

Taxa atur (%) 11,0 10,7 17,1 18,0 

Font: Generalitat de Catalunya. 

• Davant d’aquest escenari, es molt important desenvolupar un pla de xoc potent i eficient per poder 

mitigar els efectes de la crisi sanitària al àmbit econòmic i donar un impuls general a la economia, 

considerant les mesures més idònies per a cada àmbit d’activitat parcial. Sense això no serà possible 

tornar a la velocitat creuer que tenia la nostra economia abans d’aquest shock. 
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• EL PAPER DEL SECTOR PRIVAT. 

 

• No cal negar el protagonisme i especial responsabilitat que en aquest procés incumbeix a les 

Administracions Públiques. Tot i això, el sector privat ni pot ni ha de romandre inactiu davant aquesta 

enorme tasca col·lectiva de reconstrucció de l'economia i de recuperació de l'ocupació. 

 

• 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 a 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, cadenes i 

estructures logístiques a l'estranger; així com els dels seus proveïdors, per a 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. 
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EL PAPER DEL SECTOR PRIVAT (II) 

 

• 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 a contribuir al fet que el procés de reconstrucció i recuperació sigui el més ràpid i reeixit possible. 

 

PLA DE XOC PER RECUPERAR L’OCUPACIÓ  

Mesures de política econòmica d’urgència davant la crisi del COVID-19 



11 

ANALISI COMPARATIU. 

 

 

• 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 d’una liquiditat 

immediata per a afrontar despeses 

 

• Es fa una anàlisi succint de: 

• Mesures relacionades amb els impostos. 

• Subvencions i ajuts. 

• Focalitzades a les empreses afectades significativament pel coronavirus. 

• Subvencions d’altres despeses. 

• Subvencions sectorials 

• Garanties d’exportació. 

• Política Monetària 

 

 

• Després s’assenyalen les principals mesures emprades a Espanya i Catalunya. 
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DESESCALAMENT 

 

• És necessari escoltar als empresaris i consultar a la patronal, és la reivindicació en la qual coincideixen 

els sectors del comerç, hostaleria, restauració, hotels, i cultura que són, en definitiva, dels quals més 

depèn 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. 
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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 l'estat d'alarma, 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. 

 

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

treballadors afectats. 

 

• Modificació del canvi del criteri per accedir a la prestació extraordinària de cessament d’activitat del 

75%, i 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 al no poder acreditar la caiguda d'ingressos durant la baixa maternal. 

 

• 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 que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin 

d'altres fonts alternatives d'ingressos sigui compatible amb la de cessament de l’activitat i/o pensions, i 

s’augmenti la seva quantia i partida pressupostària. 
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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 als 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 per que 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 donacions que tinguin a veure amb qüestions 

relacionades amb el Covid-19, tant per les empreses, com pels particulars. 

 

• Modificar al compte fiscal tributari que permeti compensar mes 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. 
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FISCALITAT, LIQUIDITAT I AJUTS FISCALS EN GENERAL  (II) 

 

• També caldria contemplar un conjunt de mesures a l’IRPF com les assenyalades per l'impost de 

societat, 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 del Impost del Patrimoni. 

 

• Finalment, 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, això 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, fer-ne una revisió crítica dels mateixos 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 pels exercicis 2020 i 2021. 

 

• Reduir els impostos ITP i AJD, especialment per l’habitatge. 
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QUÈ PRIORITZAR ARA A L’AGENDA 2030 

 

El compromís amb l’assoliment del Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 

segueix vigent. Cal prioritzar en aquests moments, degut a la crisi sanitària i a les conseqüències 

econòmiques de la mateixa 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 basada en 

criteris de sostenibilitat. 

 

• 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 que 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 per la consecució d’objectius en matèria d’economia circular i medi ambient.  

 

PLA DE XOC PER RECUPERAR L’OCUPACIÓ  

Mesures de política econòmica d’urgència davant la crisi del COVID-19 



18 

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. 

 

• Mercat elèctric 

• Ajustament del valor del preu del mercat elèctric per l’any 2020 establert en l’Ordre TED/171/2020 

 

• Tràmits administratius 

• Agilització del tràmits administratius que permetin intensificar les inversions. 

• Aprovació immediata de l’Estatut del Consumidor Electrointensiu. 

 

• Promoció de les energies renovables 

• Foment de l’electrificació de la mobilitat urbana i col·lectiva i potenciació de combustibles d’origen 

renovable. 

• Energies renovables i eficiència energètica, en línia amb el new Green Deal europeu. 

• Posar en marxa vàries mesures enfocades a la competitivitat dels costos energètics de les 

indústries exportadores. 
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FINANÇAMENT EMPRESARIAL I SEGONA OPORTUNITAT 

 

• La prioritat és evitar un problema de solvència 

 

• Afrontar els pagaments de nòmines, impostos i interessos dels seus crèdits, sense tot just ingressos, pot 

convertir problemes de liquiditat de les empreses en problemes de solvència. Per això, cal:  

 

• 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 a recuperar nivells 

d'activitat. 

 

• És fonamental que flueixi el crèdit a 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.  

 

• Articular mecanismes per possibilitar la totalitat dels 100.000 milions d'euros. 

 

• Introduir mecanisme d’ajut directes, més enllà del crèdit. 

 

• 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 al 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. 
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FORMACIÓ 

 

• 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 a 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 a millorar la seva ocupabilitat i productivitat, així com afavorir la 

competitivitat de les nostres empreses. La formació ha de suposar un vector per a la competitivitat i 

generar noves ocupacions i oportunitats. 

 

• Impulsar la formació mitjançant polítiques públiques específiques en sectors que necessitaran personal 

qualificat a molt curt termini. 

 

• Impulsar programes d'ajudes a la contractació dirigit a crear ocupació per a persones no qualificades 

però que puguin ser susceptibles o en risc d'exclusió o dependre d'un ajut social. 
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INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS 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. 

 

• 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. 

 

• 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 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. 

 

• Desenvolupar un pla de rehabilitació enfocat de forma majoritària a  la millora de l’eficiència energètica 

amb ajuts fiscals. 
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INNOVACIÓ, SOCIETAT 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. 

 

• Fer un pla d'ajuts per desenvolupar solucions tecnològiques vinculades al sector sanitari de 

l'ensenyament, que permetin l'aprofitament de les eines digitals per la millora de la salut i de l'educació. 

 

• Establir sistemes tecnològics que possibilitin reforçar les mesures d'higiene i de seguretat. 

 

• Així mateix s'estableixen mesures previstes per incentivar la inversió per l'any 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. 

 

• Incrementar la partida pressupostaria al CDTI i establir una línia dins d'ENISA per finançar les empreses 

d’alt potencial tecnològic. 
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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 serien:  

 

• La suspensió dels terminis de pagament de tributs i cotitzacions socials per empresaris autònoms 

durant els períodes de confinament i la posterior de la represa. 

 

• La bonificació a empreses que no han fet cap ERTO i que continuen mantenint la plantilla. 

 

• Habilitar les mútues d'accidents per que 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. 
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MERCAT DE TREBALL, NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I NORMATIVA LABORAL (II) 

 

 

• Simplificar el traspàs dels ERTO per força major o ERTO per altres causes i  que es puguin fer de la 

forma més automàtica (Criteri Interpretatiu DGT 01.05.2020), i 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 i de la finalització de 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. 

 

• La supressió de la qualificació com a accident de treball dels contagis concrets per covid-19 a la 

realització del treball. 
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

• 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 de que existeixin 

denuncies o sol·licituds de canvis en la determinació de la contingència per suposats contagis en els 

centres de treball.  

 

• 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.  

 

• Es 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. 

 

• 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.  

 

• Fomentar la col·laboració i cooperació de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de 

la Seguretat Social (MATMPSS) 
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TRANSPORT I LOGÍSTICA 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Tots aquells usuaris que no tinguin accés a un vehicle privat i puguin necessitar accedir als seus llocs de 

treball respectius, es veuran fortament limitats per la baixa disponibilitat de servei de transport públic, el 

qual estarà sotmès a fortes rigideses en la disponibilitat i capacitat de càrrega. 

 

• Paral·lelament, degut a la important baixada en l'arribada de turisme, el sector del taxi i VTC també 

patirà una forta disminució dels nivells de demanda, especialment durant la temporada d'estiu. 

 

• 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 per a que 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. 
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COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA 

 

• 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.  

 

• 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 e 

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,  a mode d’exemple s’exposa tres exemples 

clars que permetien aquesta major col·laboració públic privada, que pugui generar un major ritme 

d’activitat econòmica i ocupació. 

 

• Caldria derogar l'anomenada llei de desindexació econòmica que malmet sobretot pel finançament 

d'operacions a llarg termini  
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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.  

 

• 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. 

 

• 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, de 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. 
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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 i anar dirigit als 

sectors i zones geogràfiques més afectats d'Europa. 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. 

 

• Foment del Treball, seguint l´esperit de solidaritat europeu, continua defensant una emissió mutualitzada 

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 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. Escrit FODERE 

 

• 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, el que és millor, és que es podrà dilatar el cost d'aquesta operació al 

llarg de molts anys sense que el sacrifici de tornar aquesta deute sigui immediat i tinguin problemes per 

la seva aprovació política per part d'alguns dels estats membres 
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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 aquelles 

persones de més risc com poden ser les persones vulnerables econòmicament o les persones 

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 a les 

finances de la sanitat i de 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 resulta 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 per l'atenció domiciliària. 

 

• Fixar el tipus del 0% del IVA per 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 de possibles recidives que es puguin donar a la 

crisi en els propers mesos.  
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ATENCIÓ A LES PERSONES, SALUT I SOCIAL (II) 

 

• 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 dels possibles, els mecanismes de la medicina. 
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INDÚSTRIA 

 

• Reforçar els mecanisme de finançament per evitar que la crisi de liquiditat esdevingui una crisi de 

solvència i de fallida per les empreses industrials. 

 

• Introduir més enllà dels elements de crèdit mecanismes de ajornaments fiscals que ajudin sobretot en 

aquelles indústries que pateixen amb més intensitat la crisis del Covid-19. 

 

• Afavorir una política de reducció de costos energètics que cal 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 aquelles relacionades a les emissions de CO2. 

 

• Permetre també la possibilitat del transport de mercaderies per carretera dels camions fins a 44 tones 

que permetrien un estalvi de costos i que farien més competitiu el sector industrial. 

 

• 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. 
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AGRICULTURA 

 

• Aquest és un sector estratègic i cal desplegar un conjunt d'actuacions, s’assenyalarien, entre d'altres: 

 

• Mesures de mercat per que la destil·lació es destines a la producció d’alcohol i evites una situació 

critica al sector vitivinícola. 

 

• Retirada de bestiar com a conseqüència 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. 

 

• Evitar  la pèrdua significativa en un sector on la renda obtinguda és molt ajustada. 

 

• Avançament en els pagaments a la PAC. 

 

• Reconèixer el paper clau que el sector fa en aquest cas del sector forestal com a emissor de drets 

de CO2 per la negociació en el mercat Europeu de drets d'emissió. 
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ACTIVITATS ESPORTIVES 

 

• En aquest cas s'ha donat tot un conjunt molt rellevant d'accions molt detallades que creiem que pot ser 

l'apartat, en si mateix, un pla d'acció bastant operatiu, però que resumim els principals eixos que passen 

per:   

• Afavorir la digitalització que significa: signatura digital; acords telemàtics; e-sports; competició; 

formació i digitalització de la gestió,  

• En la fiscalitat  l'aplicació del tipus superreduït pels serveis esportius i també per l'atenció a 

l'impost de societats per aquelles entitats sense afany de lucre que no superin els 100.000 euros, i 

també establir mecanismes d’incentius a l’IRPF per tal d’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 

 

• Excloure de l’àmbit de la laboralitat a l'anomenat pocket money per tal que s'afavoreixi la participació del 

voluntariat, que és rellevant amb una activitat com la esportiva i sense els quals 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 i que caldria fer-se un avançament del 50% obtinguda en 

el 2019 de forma immediata i 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 i que per tant caldrà ser flexible en aquests àmbits. 
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COMERÇ 

 

• En l’àmbit del comerç s'ha fet un treball molt exhaustiu que consolida, amb quasi 15 planes, un pla 

d'acció específic i que 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.  

 

• Entre les mesures de caràcter urgent, cal ressenyar 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 Itàlia) la necessitat de que es pugui establir un crèdit fiscal deduïble pels propietaris si aquests 

han tingut una reducció significativa de la renda de lloguer pactades 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”.  
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COMERÇ (II) 

 

 

• 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 caldran reforçar 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 

 

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 al 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: 

• Declarar el turisme com a sector econòmic estratègic a Espanya i Catalunya. 

• Activar un Pla de rescat del turisme, amb fortes mesures fiscals, econòmiques, laborals i legislatives 

amb la implicació d’Europa. 

• Recuperar la confiança com a destinació de forma coordinada sector públic i privat. 

• 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 en relleu els valors de la destinació, els elements de diferenciació versus a la 

competència, la seguretat i tendències com #ViajesConscientes, #Sostenibilitat i #Digital. 

• Col·laboració amb línies aèries per recuperar connectivitat i amb el canal de distribució per millorar la 

comercialització i posicionament de la destinació. 
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INDÚSTRIES CULTURALS 

 

• Caldrà vehicular la compensació escaient per tal de que no es destrueixi la creativitat i la tasca 

formadora que despleguen aquest conjunt de sectors que són sectors que necessiten d'un pla de xoc 

amb tot un conjunt de mesures i que ja ho estan patint com a conseqüència del tancament, i que a 

diferència d'altres sectors l’arribada de nova normalitat serà en el millor dels casos en la fase 3 i serà 

mitjà normalitat. 

 

• Cal reactivar la indústria la industria audiovisual, mitjançant l’activació de la demanda, per exemple, 

augmentar 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 

 

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

Gestió d'esdeveniments, tot i que inicialment no estava previst però que hi ha tot un conjunt d'empreses que 

viuen o que li permeten mantenir-se gràcies a aquest tipus d'accions (com per exemple podria ser hotels i 

restaurants) s'ha considerat escaient també fer arribar la veu dels empresaris que pateixen en una situació 

com aquesta i que necessiten del corresponent pla d'acció que garanteixi mesures de control pels 

convidats, pels treballadors, així com articular els espais de celebració i inclús les mesures necessàries 

durant el servei a prestar, i que et donin seguretat als usuaris i als treballadors. 

 

Celebració d’esdeveniments i casaments. 

• Tot i que inicialment no estava previst però que hi ha tot un conjunt d'empreses que viuen o que li 

permeten mantenir-se gràcies a aquest tipus d'accions (com per exemple podria ser hotels i restaurants) 

s'ha considerat escaient també fer arribar la veu dels empresaris que pateixen en una situació com 

aquesta i que necessiten del corresponent pla d'acció  que passa per: 

 

• Garantir mesures de control pels convidats i  pels treballadors. 

• Articular i adaptar els espais de celebració. 

• Protocol·litzar les mesures necessàries durant el servei a prestar, i que et 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 en molts restaurants, en 

molts hotels, i sobretot en aquells que s'han especialitzat en aquests tipus d’esdeveniments 

resulten rellevants 
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ALTRES (II) 

 

Premiar a la solidaritat personal, que ha permès donar vida. 

 

• Agrair els col·lectius dels sectors més exposats en aquesta crisi sanitària i 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, i que es centraria al 

personal sanitari afí en les seves activitats, per alhora ajudaria a recuperar també l’activitat turística. En 

definitiva. 

 

 

Afavorir  el contracte de relleu. 

 

• Establir una flexibilització del contracte de relleu, per tal de que les generacions més joves puguin entrar 

més ràpid al mercat de treball, de forma excepcional pel període 2020 i 2021, amb uns criteris que 

permetés el canvi generacional, en aquets situació de fort agreujament de l’atur al nostre país. 
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