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La Cambra de Barcelona valora positivament el 

confinament total anunciat i demana treballar en un pla 

de sortida amb garanties   

 

 
 Cal que les empreses disposin d’EPIS i universalitzar els tests de detecció per fer una 

reincorporar laboral amb seguretat.  

 

 

 
Barcelona, 30 de març de 2020.- La Cambra de Barcelona fa una valoració positiva de la posada 

en marxa de la mesura de confinament total durant els propers 15 dies anunciada pel Govern 

espanyol, tot i que considera que és una mesura que arriba tard i que s’hauria d’haver fet fa més 

de dues setmanes.  

 

Per a la Cambra ara cal treballar en el següent pas, la sortida del confinament que podria arribar 

durant les properes setmanes i que s’ha de fer amb control i garanties.  

 

En aquest sentit, són necessàries dues mesures: la primera, que arribin els Equips de protecció 

individual (EPIS) a tot arreu, també a les empreses, i la segona, universalitzar els tests de detecció 

de la COVID-19 a tota la població, perquè la reincorporació laboral es faci amb la seguretat que les 

persones inicien l’activitat sent immunes, si ja han passat la malaltia, o bé amb la certesa que no la 

tenen.  

 

D’altra banda, continuen sent insuficients les ajudes directes a les empreses i és per això que des 

de la Cambra es demana:  

 

 
1. Diferir totes les obligacions fiscals i tots els pagaments deguts a les administracions 

públiques sense interessos ni recàrrecs durant tres mesos prorrogables. 

 
2. Condonar les quotes a la Seguretat Social de tots els autònoms durant tres mesos 

prorrogables. El cost de la mesura per al sector públic seria de gairebé 2.600M€. 

 
3. Exonerar a les empreses petites i mitjanes del pagament de les cotitzacions a la Seguretat 

Social dels seus treballadors durant tres mesos prorrogables a condició de conservar els 

llocs de treball. El cost de la mesura per al sector públic seria com a màxim de 15.000M€. 

 
4. Diferir el pagament durant tres mesos prorrogables (el deute acumulat es prorratejarà els 

24 mesos següents, sense interessos):  

 
a. lloguers per part d’empreses i de particulars en situació vulnerable  

b. pagament dels subministraments de llum, telèfon i gas  

c. préstecs i hipoteques en vigor.   
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5. Pagament immediat de les administracions públiques de les factures pendents. Injecció de 

liquiditat a l’economia de 14.000 M€. 

 
6. En la concessió de crèdits amb avals públics demanem:  

 
1. establir mecanismes de concessió àgils, transparents i operatius, basats en criteris 

senzills com el nombre de treballadors, el valor del balanç i la xifra de facturació abans 

de la crisi sanitària.  

 
2. que es posin en marxar abans de l’1 d’abril, que és quan es posaran de manifest els 

primers problemes de liquiditat.  

 
3. els préstecs han de tenir una carència de 6 a 12 mesos i s’han de poder tornar en 2 o 

3 anys. 

 
 

4. que el Govern espanyol i les autoritats monetàries estableixin pautes d’obligat 

compliment al sector bancari per assegurar que les línies de finançament establertes 

arribin a totes les empreses que ho necessiten.  

 
5. establir condicions estrictes per evitar que les noves línies de crèdits siguin utilitzades 

per finançar crèdits anteriors, disminuint així el risc del sector bancari. I que les 

condicions del crèdit siguin de mercat especialment favorables.  

 
6. fer un sistema de vigilància per part del Banc d’Espanya per assegurar que els crèdits 

estan arribant ràpid i no amb una visió restrictiva.  

 
7. atendre els microcrèdits dels autònoms (fins a 4.000 euros) i els crèdits petits de pimes 

(fins a 30.000 euros) rebutjats per la banca comercial i atendre’ls des de l’ICF i l’ICO.  
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