
 

 

 
 
 

 
 

 Benvolguts/des, 
 
  
 El Consell Empresarial d’Osona vol aprofitar la plataforma de 
representativitat empresarial que és per traslladar a les administracions, 
tant locals com nacionals, així com a les patronals d’àmbit estatal a les 
quals som presents un seguit de reflexions i propostes que des de la nostra 
entitat creiem que són importants i cal tenir en compte: 
 
 
 Estem en una època d’incertesa en la qual l’activitat econòmica i 
empresarial s’ha vist fortament colpejada per les circumstàncies actuals i 
en què la facturació de les empreses ha disminuït de forma considerable. 
En aquest sentit, això porta en moltes ocasions a necessitats de liquiditat, 
mesures per protegir al màxim els llocs de treball i ser el màxim de 
rigorosos en tots els temes relacionats amb la seguretat de les persones. 
 
 És en aquest punt de la seguretat en què les empreses estan 
treballant de manera intensa per tal d’adaptar-se a la normativa vigent i a 
la situació de pandèmia, per garantir al màxim el seu compliment. 
 
 En aquest sentit, volem remarcar els esforços que s’estan fent per 
garantir els EPIS, tot i que no és gens fàcil. També per flexibilitzar jornades, 
per evitar desplaçaments innecessaris o que coincideixin diverses 
persones en els moments d’entrada i sortida de les empreses, 
especialment per no trobar-se grups nombrosos de persones en vestuaris, 
menjadors, etc. 
 
 
  Decisions preses per part de l’administració 
 
 En aquest apartat volem reclamar a les administracions que actuïn, 
tot i la incertesa i la dificultat amb què han de treballar, de manera menys 
improvisada ja que no ajuden al bon funcionament de les empreses. 
 
 Demanem claredat en les diferents normatives aprovades. S’han de 
tenir unes regles del joc clares i concises. No és moment d’interpretacions,  
ja que la gestió eficient ens ajudarà a tots a tornar a la normalitat. 
 
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Les empreses tenen dificultats per trobar material per desenvolupar 
la seva activitat i es demana que les administracions actuïn amb la 
diligència i la competència necessàries per posar-hi solució, ja sigui amb 
grups de compra, ja sigui facilitant proveïdors de garantia. 
 
 La responsabilitat no es pot traslladar de manera automàtica a les 
empreses ni criminalitzar-les. Tots som conscients de les obligacions que 
tenim però demanem que s’eviti estigmatitzar al sector empresarial. S’ha 
de tenir en compte la dificultat de les empreses per poder aplicar les 
mesures ja que ni el mateix estat ha estat capaç d’aplicar-les d’avui per 
demà. 
 
 Considerar com a accident laboral una malaltia que és altament 
contagiosa, i que és complicat saber on s’ha contret, pot portar a derivar 
responsabilitats cap a l’empresa que creiem del tot injustes. 
 
 
 
 Decisions econòmiques que demanem a les administracions 
 
  
     Un horitzó clar a curt i mig termini. Demanem saber com 
evolucionaran diferents mesures preses fins el moment com són el ERTO,  
com retornar les hores per part del treballadors, com queda tota la política 
de registre horari a les empreses o com es gestiona la implementació del 
teletreball. 
 
 Garantir un subministrament continuat a empreses, comerços i 
serveis dels EPIS fins al restabliment total de la normalitat. 
  
     El teletreball com a mesura de treball més enllà de l’estat d’alarma. 
Serà una obligació o una recomanació? Es regularà d’alguna manera, 
apareixerà nova normativa? 
 
 Demanem un programa d’ajudes potent perquè les empreses puguin 
assumir els costos de digitalització. Un programa de futur que permeti fer 
un salt endavant en aquest aspecte. 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Des d’un punt de vista de quin país ens hem de plantejar, demanem 
una forta inversió en polítiques d’innovació. Aquests dies s’ha demostrat 
que aquells països amb coneixement avançat han pogut gestionar-ho molt 
millor que aquells qui no el tenen. 
 
 Creiem que els governs s’han de plantejar polítiques de condonació 
i no d’endeutament. Les empreses i els autònoms necessiten aquest tipus 
de polítiques. 
 
 Promoure la reestructuració del deute amb les entitats bancàries. 
Préstecs amb baix tipus d’interès i ajornaments. 
 
 Mesures per evitar la morositat. 
 
 Creiem que s’ha de primar l'increment de llocs de treball en cas que 
una empresa creixi o mantingui l'ocupació. 
 
 Desenvolupament d’un Pla de reindustrialització que reactivi la 
indústria com a eix de creixement econòmic i generador de treball de 
qualitat. 
 
 Permetre que les vacances es puguin fer també dins del primer 
semestre de 2021, és a dir, que no s’hagin de comprimir necessàriament a 
2020. 
 
 Ajudes fiscals, ajornament, reducció o condonació del pagament 
d’impostos. Exonerar les empreses de càrregues fiscals que estan 
relacionades amb l’activitat empresarial que no s’hagi pogut portar a terme, 
llicències, cànons, taxes municipals i impostos directes i indirectes. 
 
 Aplicació de plans ‘renove’ en sectors específics per incentivar el 
consum: automòbil, electrodomèstics, estalvi energètic o maquinària 
agrícola. 
 
  
 
 Comitè Executiu Consell Empresarial d’Osona 


