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Reunits els representants de les principals organitzacions empresarials i les Cambres de Comerç 
de la província de Lleida, conscients de la greu  situació  per la que travessa el sector empresarial 
lleidatà provocada per un  agreujament de la situació sanitària i per tant, amb greus 
conseqüències econòmiques, a les Terres de Lleida, volem MANIFESTAR EL SEGÜENT: 

                                      

1. Manifestar la nostra disconformitat  per la   gestió que, des de les Administracions  s’està 
duent a terme d’aquesta crisi sanitària. La improvisació en la presa de decisions dels 
responsables d’aquestes, estan provocant una gran  desconfiança, desconcert i  
incertesa dels sectors empresarials envers els nostres representants polítics. 
 

2. Davant la situació de pandèmia provocada per la COVID 19 , el món empresarial lleidatà 
ha fet un gran esforç inversor en tots els àmbits d’activitat amb l’objectiu de complir 
amb els requeriments que les administracions han exigit, per preservar al màxim els seus 
clients i per descomptat, la seguretat dels seus treballadors. En aquest sentit, el nivell 
de responsabilitat del món empresarial lleidatà ha estat en tot moment exemplar. 
 
 

3. Defensar, en especial,  el sector empresarial  fructícola lleidatà  que està fent una gestió 
responsable davant una situació molt difícil de gestionar, complint amb tots els 
protocols exigits per les administracions i què ha estat estigmatitzat per una bona part 
dels mitjans de comunicació. Hem de tenir en compte que la comarca del Segrià abasta  
un territori de 200.000 habitants que cada any rep més de 30.000 treballadors 
temporals que venen a treballar al sector fructícola i moltes vegades sense contracte i 
sense documentació en regla. Si afegim que l’efecte crida augmenta la població i per 
tant, dificulta la seva gestió. 
  

4. El món empresarial lleidatà és molt conscient que si continua aquesta situació agreujada 
encara més amb la recent RESOLUCIÓ SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual 
s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, 
Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, provocarà un impacte 
econòmic en l’activitat empresarial que suposarà el tancament d’una bona part de 
l’estructura empresarial lleidatana.  

 

Davant d’aquesta GRAVÍSSIMA SITUACIÓ el MÓN EMPRESARIAL LLEIDATÀ EXIGEIX 
L’APLICACIÓ DE LES SEGÜENTS MESURES: 

 

1. MESURES DE MOBILITAT  
 

a. El confinament indiscriminat no ajuda en la solució del problema, cal aplicar 
MICROCONFINAMENTS, si escau, en els edificis, empreses, i altres indrets de 
concentració de positius. 
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b. No podem aturar la mobilitat de l’activitat econòmica del territori, és 
fonamental per garantir l’equilibri entre la pandèmia i l’activitat empresarial. 
 

c. Reduir la mobilitat dels treballadors que viuen fora de la zona confinada i no 
poden accedir al lloc de treball en aquelles activitats empresarials que no són 
essencials, provocarà pèrdues molt importants en les empreses de les 
poblacions confinades. Exigim que es PERMETI la mobilitat dels treballadors de 
les empreses amb activitats empresarials no essencials. Cas contrari, exigim, 
que es garanteixin per part de l’Administració, els salaris i la Seguretat Social  
dels treballadors que no puguin anar al seu lloc de treball. 

 
d. La reducció de la mobilitat en l’àrea perimetral està provocant col·lapses de 

trànsit especialment en el sector del transport. En aquest sentit, demanen 
agilitzar al màxim la mobilitat d’aquests serveis. 

 
e. Augmentar els recursos econòmics i de seguretat per poder garantir un eficaç 

microconfinament. Per això, serà necessari major quantitat de RRHH en el camp 
sanitari per fer els seguiments de contagis, tests de detecció de la COVID 19 i 
recursos humans de seguretat. 

 
f. Establir per part de les administracions un estricte control en tots els àmbits: 

sanitari, laboral i d’altres, de tots els treballadors temporals que arribin a la 
comarca del Segrià. 
 

2. MESURES FISCALS, LABORALS I ECONÒMIQUES 
 

a. Aplicar les mesures que calguin per a què es puguin mantenir els ERTO’s per 
causes de força major amb les mateixes condicions del Reial Decret 8/2020, 
de 17 de març. 
  

b. Ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les 
declaracions i autoliquidacions. El termini de presentació i pagament de les 
quals finalitzi entre 20 i  el 25 de juliol , ambdós inclosos. 
 

c. Demanem  a totes les administracions un pla d’ajuts directes per al sector 
hoteler i de restauració que eviti les pèrdues ja produïdes amb inversions 
prèvies i també que  ajudi a superar mínimament el tancament que es produirà 
si es dona un confinament total de la població. 

 
d. Demanem a totes les Administracions: Un pla d’ajuts directes  per al comerç 

per fer front aquesta reducció de vendes que s’ha produït en una etapa de 
rebaixes tan important que havia de servir per recuperar l’aturada anterior. 

 
e. Recuperar l’exempció de les quotes d’autònoms i la prestació extraordinària per 

cessament d’activitat dels treballadors per compte pròpia en els mateixos 
termes del RD8/2020. 
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f. Per tal d’ajudar en la supervivència del teixit empresarial familiar de les nostres 

Terres que afecta a tots els sectors d’activitat, demanem ajuts per tal de 
planificar amb èxit la successió de les nostres empreses familiars. 
 

g. Ajuts a fons perduts per poder cobrir les despeses fixes de lloguer i d’altres 
que no es poden eliminar i que cal mantenir-les tot i no continuar amb l’activitat. 

 
h.  Que les administracions locals i autonòmiques respectin el pagament de les 

factures segons contractes signats i que les petites empreses no tinguin de 
suportar carga financera de l'administració. 

 
i. Que s’incorpori una línia d’ajut de la Conselleria d’Empresa i Coneixement  per 

a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de 
Catalunya afectades econòmicament per la COVID 19 i què tingui prioritat, les 
empreses localitzades al Segrià, afectades per la pandèmia. 
 

j. Respectar la llei de la morositat i penalitzar les empreses que no les compleixin 
amb les sancions corresponents. 
 

k. Crèdits a "0"% per inversió de la petita i mitjana empresa lleidatana per la 
millora de producció o per la digitalització dels seus processos empresarials i 
també de la indústria 4.0. 

 
 

3. MESURES TRIBUTÀRIES  
 

a. Demanem a l’Administració Tributària que es puguin compensar les pèrdues 
acumulades o estimades el  2020 amb els imports de les quotes de l’Impost de 
Societats de 2019 que, en la majoria dels casos, seran força positives. 
 

b. En els casos de tributació a mòduls , demanem ampliar els descomptes dels dies 
més enllà de l’estat d’alarma. 

 
c.  Cal MODIFICAR LA LLEI D’IVA per tal de poder reduir l’IVA en la major part de 

productes i serveis, i d’aquesta manera, contribuir a incrementar el consum. 
 

d. Demanem bonificacions fiscals per la contractació de personal per aquelles 
empreses situades al Segrià. Alhora, demanem llibertat d’amortització dels 
actius fixes de les nostres empreses. 

 
e. Anul·lació d’impostos i  taxes locals pels exercicis 2020 i descomptes en els 

exercicis 2021, 2022. 
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4. MESURES DE REPRESENTATIVITAT I INTERLOCUCIÓ DAVANT DE LA CRISI EN EL 
TERRITORI DE LLEIDA. 
 

a. Demanem que es tingui en compte al món empresarial en la presa de decisions 
que tinguin una afectació directa a les empreses lleidatanes. Les empreses hem 
de poder participar en els instruments de presa de decisions existents perquè a 
banda de ser una crisi sanitària esdevé una crisi econòmica de primer nivell. 
 

b. Reclamem un interlocutor únic i vàlid per prendre decisions conjuntes des del 
territori cap al Govern. 
 

c. El món empresarial lleidatà demana molta més transparència de l’Administració 
amb la situació sanitària de la província de Lleida, respecte amb els brots actius 
que puguin haver i què les decisions siguin consensuades amb els òrgans 
representatius i entre ells, la Cambra de Comerç. 

 
 

5. MESURES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 
 

a. Ajudes econòmiques exclusives per a empresàries, autònomes i emprenedores, 
que degut a la crisis sanitària hagin reduït la seva activitat econòmica. Ajudes 
pel món agrari en femení, pageses i ramaderes. 
 

b. Polítiques i ajuts per evitar situacions de violència de gènere en confinament. 
Crear un servei teleassistència psicològica per l’estrès degut a la situació de 
confinament, la gestió de les empreses, el teletreball i gestió familiar de moltes 
empresàries del territori 

 
 

6. MESURES D’INVERSIONS ESTRATÈGIQUES PEL TERRITORI 
 
Demanem un PLA ESPECIAL PEL TERRITORI DE LLEIDA QUE COM A MÍNIM INCORPORI 
LES SEGÜENT LÍNIES : 
 

a. Agilitzar el Pla d’implementació de la FIBRA ÒPTICA per totes les  comarques 
de Lleida, de manera que el 2023, tots els municipis de la província tinguin accés 
a la Fibra òptica així com tots els polígons industrials. 
 

b. Pla urgent de digitalització del teixit empresarial lleidatà per  ajudar a millorar 
la seva competitivitat. 

 
c. A través de l’INCASOL i CIMALSA, augmentar l’oferta de sòl empresarial 

COMPETITIU a la comarca del Segrià per evitar fugides empresarials cap a les 
comarques de la Franja, de manera que les Terres de Lleida, esdevinguin el 
veritable hub logístic de la Catalunya Interior. 
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d. Garantir les inversions estratègiques de reclamació històrica com la millora de 
les vies de comunicació per garantir una recuperació econòmica gradual del 
conjunt de les terres de Lleida.  
 

 
e. Pla per evitar el despoblament rural del territori de Lleida que pot esdevenir, 

en aquest moments, clau per atreure talent de l’àrea metropolitana cap a l’àrea 
de Lleida. 

 
 

7. ALTRES MESURES A IMPLEMENTAR 
 

a. Llançament d’una campanya de país i nacional per dinamitzar les terres de 
Lleida a nivell turístic, cultural, social i agroalimentari, amb l’objectiu de 
recuperar la imatge malmesa de Lleida. 

 

 

Lleida, 13 de juliol de 2020 

 

RELACIÓ D’INSTITUCIONS ADHERIDES AL MANIFEST 

 

• CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA 
• CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDUSTRIA I SERVEIS DE TARREGA 
• PIMEC 
• FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES TERRES DE LLEIDA 
• FEDERACIÓ DEL METALL DE LLEIDA 
• GREMI DE TALLERS 
• EL GREMI INSTAL·LADORS DE LLEIDA 
• ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA I COMERÇ DE TRANSFORMATS 

METÀL·LICS 
• ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA I COMERÇ DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
• ASSOCIACIO DE L’EMPRESA FAMILIAR DE LLEIDA 
• ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’EMPRESARIES :AP LLEIDA 
• COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA , DEMARCACIÓ DE LLEIDA 
• COL·LEGI / ASSOCIACIÓ D'ENGINYERS GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS 

INDUSTRIALS DE LLEIDA 
• COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE LLEIDA 
• COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, DELEGACIÓ DE 

LLEIDA 
• ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'EMPRESES D'AUTOMOCIÓ DE LLEIDA 

 


