
 

 

Declaració institucional sobre recomanacions i reforç de les 
mesures davant la situació d’emergència COVID-19 a Osona  
 
Davant la situació actual d’emergència sanitària i les seves conseqüències econòmiques i 
socials, les entitats que formem part de Creacció signem i difonem aquest comunicat amb la 
voluntat de reforçar les mesures existents i fer algunes recomanacions. 
 
1. Interpel·lació davant de les administracions competents. Es demana als òrgans o 

administracions competents perquè estableixin un conjunt de mesures per donar 
seguretat jurídica a les empreses i als seus treballadors i suport econòmic per intentar 
afrontar aquesta situació. També es sol·licita a les administracions locals  i 
supramunicipals que agilitzin les tramitacions d’expedients de contractació que permetin 
de reemprendre l’activitat econòmica un cop superat l’estat d’alarma.  
 

2. Donar prioritat màxima a les mesures de seguretat i salut. Les entitats, empreses i 
ciutadans hem de complir amb les normes aprovades i fer un pas més. Per això volem 
posar èmfasi en la importància de garantir el compliment de totes les mesures de 
seguretat i salut aprovades durant el confinament. Una represa de l’activitat amb el màxim 
de mesures preventives per part de tots i cadascú de nosaltres i les nostres 
organitzacions contribuirà a reduir el risc de nous confinaments generals i reduir al màxim 
la durada de la crisi. Per això recomanem:  

 
- L’elaboració d’un Protocol d’actuació laboral per a cada organització, per quan 

es produeixi el retorn a l’activitat laboral presencial, que estableixi la manera de 
procedir i les diferents mesures a adoptar en funció de cada organització per a 
garantir que s’extremin les mesures de seguretat. Alguns exemples: 

- Mantenir la distància de seguretat entre treballadors de l’empresa (es recomana no 
acostar-se més de 1,5 – 2 m als companys). 

- Separar, si s’escau, les taules de treball  
- Distribuir el personal en torns de treball diferents per reduir contactes. 
- Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o solucions desinfectants: a l’arribar a la 

feina, durant la jornada, abans d’anar a l’office, etc. 
- Evitar les reunions i formacions grupals sempre que sigui possible: realitzar-les a 

distància o deixar-les per més endavant. 
- Evitar les visites a centres externs o les visites de personal a les vostres instal·lacions. 
- Prendre la temperatura diàriament; a l’entrada i la sortida del lloc de treball. 

 
Des de Creacció posarem exemples a la disposició de les empreses, perquè ajudin 
a definir aquests protocols. Aquests exemples els compartirem al web 
https:/www.creaccio.cat/covid-19/. 

 



 

 

- La informació i formació del personal. És imprescindible per garantir que totes les 
persones de l'organització coneixen i apliquen el protocol. Donar tota la informació i 
formació en matèria de prevenció de riscos laborals a tota la plantilla, informació 
sobre mesures higièniques, de protecció individuals i col·lectives per cada casuística 
i detectar situacions de risc. 

 
- La compra de kits de seguretat i higiene. És imprescindible preparar-se per al 

retorn a l’activitat econòmica i laboral de forma presencial dotant-se de kits de 
seguretat i higiene especials, com poden ser: termòmetres, mascaretes bàsiques per 
tot el personal i FFP2 per personal amb més risc o les feines que ho requereixin, 
entre d’altres. 
 

- La distribució d’elements visuals sobre les mesures de seguretat i higiene als 
diferents espais de les organitzacions. Des de Creacció també posarem a 
disposició de les empreses alguns exemples al web https://www.creaccio.cat/covid-
19/ 

 
3. Pensar en diferents mesures laborals, més enllà dels ERTOs. A part del mecanisme 

dels ERTO’s, hi ha altres mesures alternatives a activar en l'àmbit laboral, mitjançant la 
negociació col·lectiva, com són fomentar el teletreball, pactar una bossa d’hores, pactar 
dies de vacances, el permís retribuït, el permís no retribuït, etc. Des de Creacció volem 
donar-les a conèixer a les empreses i, sobretot, volem vetllar perquè hi hagi una bona 
negociació col·lectiva, comunicació i transparència de les mesures adoptades a totes les 
persones que treballen en les organitzacions.  

 
4. Sensibilitzar en la negociació del cost dels lloguers. Moltes empreses s’han vist 

obligades a tancar o a reduir al màxim la seva activitat des de l’entrada en vigor del decret 
d’estat d’alarma. La reobertura o continuïtat de moltes empreses, dependrà de si s’ha 
pogut ajustar la seva estructura de despeses. Per això, 

 
- instem als propietaris de locals comercials i naus que, en la mesura del possible, 

busquin fórmules per adaptar els lloguers a la situació actual (condonació, rebaixa o 
ajornament del pagament), tenint en compte que l’arrendatari ha patit una congelació 
d’ingressos per una causa de força major. Estem segurs que buscant solucions i 
arribant a acords satisfactoris es podrà sortir de la situació actual i es continuarà 
generant benefici per a les dues parts com fins ara. 
 

- demanem a les autoritats locals que promoguin mesures per donar suport als 
propietaris que facin aquest l’esforç de renegociar els lloguers (mesures com per 
exemple la subvenció de l’IBI, o d’altres mesures). 

 
 



 

 

Creacció, per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials derivades de la situació actual, 
posa en marxa les següents mesures i serveis:  
 
1. Creació d’una taula d’experts per analitzar en profunditat la situació actual, proposar 

mesures post-crisi de seguretat i salut laboral i per a la reactivació econòmica. 
 

2. Reactivació del teixit productiu. Davant d’aquest moment de transformació volem 
aprofitar per crear valor econòmic i social i reactivar el teixit productiu perquè segueixi 
innovant, segueixi transformant-se digitalment ja sigui reorganitzant els processos per 
poder treballar en remot i poder oferir més i millors serveis online als clients. 
 

3. Dinamització dels sectors més afectats. Es posarà èmfasi en la dinamització de 
sectors com la cultura, el turisme, el comerç i la restauració perquè quan passi tot puguin 
engegar amb força. I per tant pensarem en mesures concretes per a treballar en aquests 
sectors. 

 
4. Realització d’una ronda de contactes amb les principals entitats bancàries per 

conèixer els mecanismes de liquiditat oferts pels governs i les opcions de finançament al 
teixit productiu, així com la formalització d’aquestes, alhora que transmetre la importància 
que aquestes arribin per igual a autònoms, petites, mitjanes i grans empreses, així com 
a altres entitats del nostre teixit social. 

 
5. Servei d’assessorament a autònoms i pimes sobre les mesures extraordinàries. 

Tant Creacció com la resta d’agents del territori, han creat serveis o unitats específiques 
per assessorar a autònoms i pimes sobre les mesures extraordinàries aprovades.  

 
6. Servei d’assessorament a persones en situació d’atur i borsa de treball. Des dels 

serveis locals d’ocupació del territori i agents socials, s’ofereixen serveis 
d’assessorament per a treballadors i treballadores en situació d’atur, a la vegada que 
s’està treballant en una borsa de treball conjunta per donar resposta a la demanda laboral 
actual de personal sanitari i d’assistència en residències.   

 
 
 
Volem destacar el rol social del sector agroindustrial i tota la seva cadena de valor, molt 
representada a la comarca d’Osona. En aquests moments d’emergència sanitària totes les 
empreses i treballadors del sector estan col·laborant per abastir a la població dels productes 
alimentaris necessaris. Es preveu que aquest fet i el seu pes destacat, representa el 51% de 
la facturació comarcal i el 28% dels llocs de treball, podria esmorteir, en part, el fort impacte 
de l’actual crisi sanitària. De les 10 empreses més importants de la comarca, 7 pertanyen a 
aquest sector i estan actualment actives. També s’ha mobilitzat la xarxa de petits productors 
locals que estan fent arribar a tota la ciutadania la seva producció.  



 

 

 
Constatem que moltes empreses de la comarca s’han posat a disposició de l’administració 
pública per col·laborar davant aquesta situació d'emergència i estan fent importants 
aportacions econòmiques i de material de seguretat per l’atenció de les persones. 
 
I finalment volem agrair a totes les persones anònimes que voluntàriament han estat 
col·laborant en proveir material per a hospitals, farmàcies i residències, ja sigui cosint 
mascaretes, imprimint ulleres de protecció, o d’altres materials necessaris.  
 
 

Vic, 8 d’abril de 2020 


