
Foment del Treball Nacional: 
1 any després de la Covid-19 
Barcelona, Abril de 2021 
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Posicionaments de Foment per Temàtica 
(Nombre total: 208) 
• Posicionament Global: 96 

• Economia, Pla de Xoc i Ajuts Directes: 28 
• Ocupació: 21 
• Estudis Comparatius / Europa i EEUU: 4 
• Confinament, Restriccions Econòmiques i 

Salut Pública: 15 
• Política Institucional: 28 

• Confiança i Seguretat Jurídica: 9 
• Col·laboració Públic-Privada: 3 
• Seguretat Jurídica: 6 

• Liquiditat: 7 
• ICO / Finançament: 7 

• Fiscalitat: 16 

• Sectors: 73 
• Cultura: 5 
• Comerç: 12 
• Agricultura: 5 
• Automòbil: 8 
• Mobilitat: 7 
• Indústria: 5 
• Sanitat: 7 
• Digitalització: 5 
• Construcció: 3 
• Infraestructures: 10 
• Esports: 2 
• Turisme: 4 

• Formació / Educació: 7 
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Posicionaments de Foment per Ordre 
Cronològic (224) 
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Principals Posicionaments 

• Posicionament Global: 
• Economia, Pla de Xoc i Ajuts Directes: 

• 10 de Març: Foment demana un pla de xoc econòmic pel coronavirus. La patronal reclama extremar 
encara més les propostes de política econòmica que evitin agreujar més la situació. Liquiditat, 
reactivació global i per a determinats sectors. 

• 7 d’Abril: Foment reclama un gran programa de reconstrucció de l’economia i recuperació de 
l’ocupació. Aquest pacte ha de ser ampli, ràpid, ambiciós i d’aplicació immediata per salvar els llocs de 
treball. 

• 4 de Maig: Foment proposa un pla de xoc per activar l’economia en pocs mesos amb la col·laboració 
públic-privada.  La Junta Directiva aprova el document “Pla de Xoc per recuperar l’ocupació” amb les 
propostes de tots els sectors d’activitat representats en les seves 24 comissions. 

• 14 de Maig: Carta adreçada al President de la Generalitat, al Vicepresident i al Conseller de Treball per 
part de Foment, Pimec, CCOO i UGT demanant la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment del 
Diàleg Social per definir l’agenda de treball i desenvolupar un procés de concertació social efectiva 

• 16 de Maig: Comunicat de Foment demanant fer us dels romanents de les administracions locals per 
atendre la crisi. 

• 17 de Juny: Les mesures fiscals, monetàries i financeres hauran de prolongar-se per combatre la por i 
recuperar la demanda. La pandèmia de la Covid-19 ha enfonsat l’activitat a una velocitat sense 
precedents, i deixa l’economia en un estat d’hibernació, com s’assenyala a la presentació de l’Informe de 
Conjuntura de Foment del Treball. 4 



Principals Posicionaments (II) 

• Posicionament Global: 
• Economia, Pla de Xoc i Ajuts Directes: 

• 20 de Juliol: Foment del Treball signa l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb 
Protecció Social. L’acord ha estat negociat amb UGT, CCOO, PIMEC i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya. Sánchez Llibre ha insistit en que l’economia no es pot permetre un segon confinament -ja 
molt afectada per l’aturada de l’activitat en els mesos de març, abril i maig-, i ha apuntat a la 
reindustrialització de Catalunya com a factor principal de la recuperació. 

• 29 de Juliol: Foment assenyala que els sectors econòmics més afectats per la crisi de la Covid-19 
reclamen mesures urgents i contundents per evitar una situació catastròfica. 

• 6 de setembre: Foment reclama a l’Estat injectar 50.000 MEUR en ajuts directes a les empreses: 
“L’economia està al límit del coma”. Sánchez Llibre insta l’Estat a oblidar “l’estigma del dèficit públic”. 

• 3 de novembre: Foment: la crisi sanitària no és excusa per no injectar diners directes als sectors 
econòmics més perjudicats i no elaborar plans de xoc sectorials. La Junta Directiva de Foment denúncia 
la falta de mesures ajustades a la greu situació econòmica i “reivindica una fiscalitat competitiva a favor 
de les empreses i les famílies”. Es mostra el convenciment que la nostra societat és capaç de superar les 
actuals dificultats. Els empresaris de Foment del Treball lamenten que després de vuit mesos de 
pandèmia la crisi econòmica i sanitària no s’hagin adoptat mesures de suport directe a l’economia amb 
la mateixa intensitat que en altres països. S’adverteix que més que pujar impostos és imprescindible 
atacar l’economia submergida i el frau fiscal. Es valora el canvi de tendència en el volum d’inversió 
pública a Catalunya. 
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Principals Posicionaments (III) 

• Posicionament Global: 
• Economia, Pla de Xoc i Ajuts Directes: 

• 29 de novembre: Els agents econòmics i socials més representatius de Catalunya demanen al Govern 
de la Generalitat una proposta urgent per compensar els sectors afectats per la desescalada. En una 
carta dirigida al vicepresident de la Generalitat sol·liciten una proposta compromesa i iniciar el treball en 
el marc del diàleg social amb la màxima celeritat. La missiva s’envia després que el passat 13 de 
novembre s’acordés treballar en aquest sentit i 15 dies després no hi ha hagut cap tipus de resposta per 
part de l’Executiu català. Davant d’això, els agents socials i econòmics volen manifestar el seu compromís 
per contribuir a les millores necessàries dels mecanismes administratius i dels criteris per fer arribar els 
ajuts a les persones afectades, però volen tenir la certesa que els compromisos assolits es concreten i es 
porten a terme. 

• 9 de desembre: Recuperació amb incertesa: es retreu la inversió i s’ajorna el consum. És fonamental 
proporcionar ajudes a les empreses per a subsistir i evitar que els riscos d’insolvència es materialitzin. La 
gestió de les ajudes per part dels Governs està sent un element clau perquè l’evolució de l’economia no 
sigui tan dependent de l’evolució de la pandèmia, i per a propiciar una recuperació sòlida.  

• 21 de desembre: Josep Sánchez Llibre: “Administracions i empresaris hem de fer efectiva una 
estratègia conjunta per aconseguir una ràpida recuperació econòmica”. Medalles d’Honor 2020 i dels 
Xlll Premis Carles Ferrer Salat. 

• 5 de gener: L’enfonsament de l’ocupació apunta el camí a seguir: injecció directe de diners a les 
empreses, reducció de costos fiscals i allargament dels ERTO.  

• 30 de gener: Espanya endarrereix el programa d’ajudes directes i posa en risc la supervivència del teixit 
empresarial.  
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Principals Posicionaments (IV) 

• Posicionament Global: 
• Economia, Pla de Xoc i Ajuts Directes: 

• 2 de febrer: Les propostes per al nou Govern: més indústria, una fiscalitat competitiva i 
ajuts per recuperar sectors capdavanters de Catalunya. Foment presenta als partits polítics 
propostes transformadores per iniciar la reconstrucció amb un govern que doni estabilitat i 
suport a la recuperació econòmica del país. 

• 3 de Març: Informe de Conjuntura Econòmica de Març de 2021. L’avanç de la vacunació i la 
recuperació de la indústria aproximen la sortida de la crisi. Des de novembre les borses han 
fet un salt qualitatiu, la qual cosa anticipa el procés de recuperació una vegada finalitzada la 
vacunació. Són imprescindibles ajudes directes als sectors, empreses i treballadors més 
afectats per la pandèmia perquè puguin arribar a la recuperació. 

• 10 de Març: Foment alerta que l’increment de preus de les matèries primeres i del 
transport marítim poden posar en risc el creixement econòmic. 

• 12 de Març: La reculada en la pujada de preus és temporal i pròximament es registraran 
variacions positives.  

• 12 de Març: Els 7.000 milions d’ajudes directes a pimes i autònoms són un avanç, però 
insuficient, per pal·liar l’allargament de la crisi.  
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Principals Posicionaments (V) 

• Posicionament Global: 
• Ocupació: 

• 9 de Març: El Consell de Relacions Laborals de Catalunya acorda un document de 
recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.  

• 25 d’Abril: Declaració de Foment del Treball: “Recuperar l’Ocupació”. 

• 28 d’Abril: L’enfonsament de l’ocupació requereix facilitar l’adopció dels ERTO per 
evitar el major nombre d’extincions de contractes possible.  

• 4 de Maig: Es demana prorrogar les mesures laborals (ERTO) i fiscals per moderar 
l’increment de l’atur en l’inici de la desescalada. (+ reiteracions vàries) 

• 2 de Juny: Comunicat de Foment insistint en la necessitat de prorrogar els ERTO més 
enllà del 30 de juny. 

• 18 de Setembre: La Foment Week conclou amb l’acord d’allargar els ERTO i les ajudes 
per salvar empreses fins que sigui necessari.  

• 21 de setembre: La prioritat de la política econòmica ha de ser salvar l’ocupació i les 
empreses per evitar la crisi social.  8 



Principals Posicionaments (VI) 

• Posicionament Global: 
• Ocupació: 

• 9 d’octubre: Els empresaris reclamen majors instruments de flexibilitat en l’aplicació de 
la llei del treball a distància i la pròrroga dels ERTO.  

• 29 d’octubre: Foment alerta que les “mesures errònies” de l’àmbit laboral aprovades 
durant la pandèmia són intervencionistes i perjudiquen la iniciativa empresarial. 

• 5 de novembre: El sector de les plataformes digitals reclama una regulació del treball 
adaptada als nous temps.  

• Estudis Comparatius / Europa i EEUU: 
• 20 de Març: Anàlisi de com afronten la crisi les principals economies europees.  

• 13 d’Abril: Foment demana a Merkel que lideri una emissió de coronabons per valor 
d’1,5 bilions d’euros, amb càrrec a la UE. 

• 8 de setembre: Foment ofereix suport a les empreses associades per informar sobre les 
oportunitats del Pla Europeu de Recuperació. 
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Principals Posicionaments (VII) 

• Posicionament Global: 
• Confinament, Restriccions Econòmiques i Salut Pública: 

• 9 d’Abril: Foment es mostra partidari de la fi del confinament total.  
• 29 d’Abril: El pla de desconfinament ha de fer-se amb l’acord dels sectors econòmics i 

les ajudes públiques per a la seva viabilitat.  
• 17 de Juliol: Foment demana a la Generalitat que reforci les mesures de detecció i de 

seguiment dels casos del Covid-19 i apel·la a la responsabilitat de la ciutadania. 
• 14 d’octubre: Foment defensa la seguretat dels centres de treball, demana atacar els 

focus principals de contagi i apel·la a la responsabilitat ciutadana. 
• 26 d’octubre: Foment demana flexibilitat horària i reitera la urgència de plans de xoc 

per als sectors més perjudicats. 
• 29 d’octubre: Les limitacions a l’activitat comercial són excessivament costoses i de 

difícil aplicació. 
• 5 de novembre: Som RadarCOVID: Protegeix-te i protegeix els teus. 
• 5 de febrer: Foment es posa a disposició de Salut per a una vacunació ràpida en una 

setmana de 400 mil treballadors i les seves famílies. 
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Principals Posicionaments (VIII) 

• Posicionament Global: 
• Política Institucional: 

• 3 d’octubre: Sánchez Llibre considera imprescindible recuperar la lleialtat institucional.  
• 14 de desembre: El think tank de Foment considera indispensable i urgent la reforma de la 

funció pública.  
• 11 de gener: Sánchez Llibre demana un pacte de país i no ajornar les eleccions catalanes del 

14F.  
• 18 de gener: El Comitè Executiu de Foment denuncia desídia en la planificació de les 

eleccions al Parlament i exigeix urnes el més aviat possible.  
• 1 de febrer: Inici del Cicle Electoral “La meva proposta econòmica és”, que finalitza el dia 12 

de febrer. 
• 1 de febrer: Foment proposa el 29 de novembre Dia de l’Empresari. 
• 15 de febrer: Foment demana un govern fort centrat en la situació econòmica.  
• 18 de febrer: Foment condemna els actes vandàlics d’aquests dies arreu de Catalunya. 
• 4 de Març: Clam unitari empresarial per la no violència, la recuperació econòmica i un 

Govern fort i estable. 
• 5 de Març: Neix Rethink Barcelona, un espai referent d’anàlisi i reflexió per contribuir a 

definir el futur de la regió metropolitana de Barcelona. 
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Principals Posicionaments (IX) 

• Confiança i Seguretat Jurídica: 
• Col·laboració Públic-Privada: 

• 28 de Març: Foment del Treball qüestiona la constitucionalitat de les decisions de Govern 
perquè atempten a la llibertat d’empresa. 

• 30 de Març: Foment i Fepime demanen per a les empreses dels sectors essencials 
flexibilitat i tot el suport legislatiu que requereix aquest moment crític. 

• 30 de Març: Foment proposa la col·laboració públic-privada per una Barcelona referent 
mundial de la salut i de la innovació a la gestió de l’aigua. 

• Seguretat Jurídica: 
• 15 d’Abril: Foment reclama més recursos per a la seguretat laboral dels treballadors i dotar 

de seguretat jurídica als empresaris. 
• 27 d’Agost: El suport als treballadors per atendre la cura dels fills davant nous rebrots ha de 

regular-se sense cost per a les empreses 
• 20 d’Octubre: Foment rebutja frontalment el decret llei de la Generalitat que intervé el 

mercat de lloguer perquè “provoca inseguretat jurídica i és de dubtosa constitucionalitat”. 
• 26 de novembre: Foment constitueix el Grup de Treball Jurídic per plantejar aportacions 

que garanteixin amb eficiència que els fons europeus i de l’Estat arribin a empreses, pimes i 
autònoms. 

• 30 de novembre: Mercabarna comença amb els tests massius a més de 7.500 treballadors.  
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Principals Posicionaments (X) 

• Liquiditat: 
• ICO / Finançament: 

• 13 de Març: Les mesures que reforcen la liquiditat d’empreses i autònoms són el pulmó per 
superar una conjuntura excepcional.  

• 15 de Març: Foment proposa que a través de la garantia de l’Estat cal injectar 30.000 
milions a l’economia.  

• 16 d’Abril: Foment demana recursos perquè l’ICO acceleri el procés de concessió de crèdits 
a les empreses.  

• 24 d’Abril: És urgent desbloquejar 60.000 M€ de crèdits ICO i tramitar els 40.000 restants 
perquè flueixin a les empreses abans de la fi del confinament. 

• Fiscalitat: 
• 17 de Març: Foment valora positivament la mobilització de recursos econòmics per facilitar 

la sostenibilitat de l’economia espanyola.  
• 18 de Març: Foment demana noves mesures urgents: cotitzacions zero per a autònoms i 

ajornaments de pagament per al comerç, restauració, hostaleria i serveis, entre altres.  
• 19 de Març: Foment demana al president del Govern ajornar per tres mesos la presentació 

de declaracions i autoliquidacions tributàries.  
• 22 de Març: La pràctica totalitat dels sectors econòmics de Catalunya demanen al Govern la 

suspensió de les liquidacions d’impostos. 13 



Principals Posicionaments (XI) 

• Fiscalitat: 
• 24 de Març: El Consell de Ministres no aprova la suspensió de les liquidacions de tributs i 

condemna a les empreses.  
• 26 de Març: Foment demana al Govern d’Espanya que faci cas de la UE i suspengui el 

pagament de l’IVA, l’IRPF, l’Impost de Societats i les cotitzacions socials.  
• 29 de Març: Foment insisteix en mesures fiscals que aportin liquiditat per donar suport al 

confinament i la reducció de la mobilitat.  
• 31 de Març: Les noves mesures són positives, però no responen a la urgència que 

requereixen empreses i ciutadans. 
• 6 de Juliol: Sánchez Llibre: “El pressupost de la reconstrucció no pot incorporar més pressió 

fiscal perquè enfonsarà encara més l’economia”. 
• 27 d’octubre: Foment del Treball subratlla que no és el moment d’apujar impostos.  
• 10 de desembre: Sánchez Llibre anuncia la sol·licitud al Defensor del Poble d’un recurs 

d’inconstitucionalitat per derogar l’Impost del Patrimoni.  
• 27 de gener: Fecavem, UPM i Foment exigeixen l’exempció de l’impost de CO2.  
• 10 de febrer: Les patronals territorials s’adhereixen a l’informe jurídic presentat al Defensor 

del Pueblo contra l’Impost de Patrimoni.  
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Principals Posicionaments (XII) 

• Formació/Educació: 
• 2 d’Abril: Foment del Treball rebutja que es desviïn els fons destinats a la 

formació professional per a l’ocupació. 

• 10 de Juny: Les empreses demanen més programes de formació per 
incrementar l’oferta de perfils digitals.  

• 20 de Novembre: Foment i CATFORMACIÓ denuncien una desescalada 
discriminatòria per a les empreses privades de formació no reglada.  
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