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MESURES URGENTS APLICABLES PER ADMINISTRACIONS LOCALS: 
- Impostos i taxes per empreses i autònoms:  

- Flexibilitat i ajornament en el pagament.  
- Reducció del 25%, com a mínim, i en els casos més afectats, suspensió temporal. 

- Agilitzar els permisos i facilitar bonificacions per l’adaptació de les instal·lacions de les empreses als 
requisits de seguretat i prevenció exigits pel nou context. 
- Oficines on-line per la realització dels tràmits relacionats amb activitats econòmiques. 
- Facilitar i donar a conèixer l’activitat econòmica de proximitat. 
- Suport al comerç local: màximes facilitats, plataformes per facilitar la venda on line, etc.  
- Plans d’ocupació amb subvencions adreçades a la inserció al sector privat, i programes d’inserció 
laboral subvencionats que facilitin la creació de llocs de treball al teixit empresarial. 
 
MESURES URGENTS APLICABLES PER ALTRES NIVELLS DE L’ADMINISTRACIÓ: 
- Liquiditat: injecció directa de diners a les activitats econòmiques, per que segueixin amb l’activitat. 
- Avals sense dificultats per cobrir  les necessitats financeres d’empreses i autònoms. 
- Posposar part de les quotes de la seguretat social a les empreses i autònoms. 
- Garantir la disponibilitat  d’equips de protecció EPIs a preus raonables. 
- Garantir la disponibilitat de tests a preus raonables. 
  
MESURES A CURT TERMINI: 
- Política Industrial: fomentar, promoure i impulsar la indústria. 
- Innovació: augmentar la inversió en innovació i facilitar a les PIMES les inversions en innovació, així 
com la cooperació empresarial com a eina que potencia la capacitat innovadora. Sistemes per la gestió 
intel·ligent dels serveis públics. 
- Demanda: promoure, potenciar la demanda interna i promoure el comerç de proximitat. 
- Reforma de les Administracions Públiques: racionalitzar, millorar i modernitzar per reduir despeses 
de manteniment. Implementar sistemes i plataformes intel·ligents per guanyar eficiència i sostenibilitat. 
- Fiscalitat: reformar i simplificar la fiscalitat,  adequar la fiscalitat a l’activitat real de cada empresa, 
especialment aquest any, incentivar la contractació i la inversió, crear el compte corrent fiscal. 
- Inversió publica: fomentar la inversió publica per promoure l’activitat interna. 
- Fomentar la col·laboració públic/privada: per tal de guanyar eficàcia i qualitat dels serveis, així com 
disminuir el seu cost. 
- Política social: crear un únic registre d’ajuts i prestacions, crear ocupacions socials, fomentar 
l’ocupació envers la prestació. 
- Costos energètics: reducció i adequació a les noves formes i tecnologies. 
- Costos mobilitat: reducció i adequació a les noves formes i tecnologies. 
- Habilitar les Mútues d’accidents de Treball per tornar a donar el servei de prevenció i vigilància de la salut. 

 

     

Mesures necessàries per minimitzar 
l’impacte de la crisi COVID19 a les empreses 
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