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PLA 

D’ACCIÓ 

 

PER A LA 

REACTIVACIÓ DE 

L’ACTIVITAT 

ECONÒMICA 

 

El present document és una proposta de treball que té per 

objectiu, per una banda, informar i posar sobre la taula les 

mesures que s’estan treballant des de l’Ajuntament per a la 

reactivació econòmica davant la situació econòmica 

produïda per la crisi del COVID19. I per l’altra és un pla 

d’acció obert a les propostes i iniciatives del teixit productiu 

del nostre municipi de la comarca.  

Aquesta proposta de pla d’acció ha estat elaborada  per la 

Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès. Les propostes incorporades 

provenen de l’equip de Promoció Econòmica, Comerç, Fires i 

Mercats, i a partir també de diferents aportacions recollides 

per alguns sectors d’activitat econòmica, diferents 

regidories i experts consultats amb coneixement del territori. 

Pretén ser un plantejament d’inici per tal de consensuar i 

prioritzar actuacions i incorporar-ne de noves provinents 

dels diferents grups polítics, associacions empresarials, 

resta de regidories, associacions de comerciants, gremis, 

sindicats, experts econòmics, etc. 

S’estructura en els següents apartats:  

 MESURES EN MARXA 

 REORIENTACIONS DELS PROGRAMES DEL SERVEI DE 

PROMOCIÓ ECONÒMICA DURANT LA CRISI 

 NOVES ACCIONS A EMPRENDRE DURANT I DESPRÉS 

DE L’ESTAT D’ALARMA 

 

 

MESURES TÀCTIQUES I 
MESURES ESTRATÈGIQUES  

A curt termini:  

Actuacions encaminades a pal·liar la 

caiguda dràstica de demanda 

durant el període de confinament i 

la seva lenta recuperació, 

especialment en sectors com el 

retail no alimentari i la restauració (-

95% durant el confinament i -10% 

en períodes posteriors) i tot el 

conjunt de béns i serveis no 

essencials.  

En aquest sentit, cal assegurar que 

les empreses no tanquin durant 

aquest període i que podran 

afrontar el període de recuperació 

amb la liquiditat necessària. 

A mig/llarg termini: 

Caldrà ajudar a les empreses a 

adaptar-se a un nou escenari que, 

tot i que no sabem com serà, caldrà 

reactivar amb mesures específiques 

pels sectors més afectats. Caldrà 

reforçar aquelles accions per 

estimular el consum i la 

col·laboració entre les empreses 

(B2B) del municipi i/o de municipis 

propers, posant en valor  el  

producte local i els circuits curts de 

venda. 
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1. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL. Identificació de necessitats 

Accions: 

 Enquesta online per fer una aproximació a les necessitats de les empreses i 

persones emprenedores. 

Ens cal conèixer la realitat a Vilafranca. Per això es proposa, com a acció a practicar 

el realitzar una enquesta al teixit econòmic local, per aproximar-nos millor a la 

realitat. S’adjunta mitjançant enllaç: https://forms.gle/kh26VSaNThT8LE6p9 

 Pluja d’idees online amb les diferents agrupacions empresarials: FEGP, 

Associacions de Comerciants, Gremis, Sindicats, Grups Polítics, etc. Es faran 3 o 4 

grups de treball en aula virtual per tal de recollir noves propostes i consensuar el 

Pla d’acció, prioritzant les mesures proposades. 

 Entrevistes telefòniques. 

 

Qüestió prèvia important: parlarem amb els agents implicats, les empreses, els 

comerços... amb l’objectiu d’identificar i consensuar  inquietuds i necessitats,  per no 

errar en les propostes.  

Cal saber (havent debatut i consensuat amb cada sector) quins són els problemes reals, 

per trobar les solucions que impactin positivament en la recuperació. Avaluar/classificar 

les propostes per importància en impacte, per cost implantació, per interès de les 

empreses, per facilitat/dificultat de desenvolupament... Ens ajudarà a triar i a prioritzar 

més encertadament. Cal actuar de forma ràpida. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWoPJFE3NPhmHFse1PrUATXGDqjFXKNwHQlP_wUN4W5pR4ag/viewform
https://forms.gle/kh26VSaNThT8LE6p9
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Dades prèvies:  

Tenim els resultats obtinguts de l’enquesta realitzada per la FEGP presentada el 30 de 

març amb les respostes de 188 empreses. Al final del document annexem les 

necessitats i les mesures que s’han recollit en aquest informe. 

L’informe apunta que en el cas de les empreses de l’Alt Penedès les demandes van 

dirigides a l’administració i a les ajudes que poden impulsar. Les empreses necessiten 

clarament liquiditat, i amb el negoci parat esperen mesures en la línia de suspendre 

alguns tributs, ajornaments d’impostos i finançament amb interessos molt baixos. 

Igualment es té en consideració el comunicat emès el proppassat 7 d’abril per la mateixa 

Federació sobre taxes i impostos municipals, el qual planteja tres consideracions per 

encarar el suport al teixit econòmic: diàleg  amb els sectors econòmics, bonificacions i 

ajuts. 

També les associacions municipalistes : 

https://www.fmc.cat/documents/31296/doc/Decaleg-Recuperacio-Socioeconomica.pdf 

(Pàgina 15) 

Finalment, també ens cal una diagnosi clara sobre la situació per sectors. No totes les 

activitats econòmiques han resultat afectades en la mateixa intensitat. Disposem de 

treballs que ens permeten analitzar la situació a nivell de Catalunya. 

https://j3b3.com/uploads/media/9da38-informe-5a-onada-.pdf 
 

  

https://www.fmc.cat/documents/31296/doc/Decaleg-Recuperacio-Socioeconomica.pdf
http://www.vilafranca.cat/
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2. MESURES FISCALS 

 Endarreriment de la liquidació de tributs 

S’ajorna la liquidació de tributs municipals mentre duri l’actual situació de crisi, per 

afavorir la liquiditat de les empreses. S’ha parlat amb l’ORGT per tal de fer-ho 

possible. 

 Exoneració i bonificació de tributs   

Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires (no s’ha cobrat el primer 

trimestre, malgrat s’hagi realitzant una part)  

Mercats ambulants: Es va ajornar el pagament del primer trimestre fins al mes de 

juny. Es preveu no cobrar  les taxes  a partir d’abril i mentre duri la situació.  

Mercats Municipals (sedentaris):  el pagament previst per el mes d’abril es va 

ajornar fins el mes de maig. S’han suspès el cobrament de les taxes referents al 

març i abril.  

Bonificació del 50% en la quota del lloguer municipal per a les entitats i empreses 

establertes al Centre Àgora, els mesos abril i maig. 

 Altres mesures fiscals en fase  d’estudi i anàlisi 

Bonificació de la part proporcional taxa d’escombraries dels comerços i empreses 

sense activitat econòmica. 

Ampliació termini de pagament impost de plusvàlua. 

Demanar a l’administració competent que permeti establir bonificacions 

proporcionals de l’IBI als propietaris de locals comercials que acordin una moratòria 
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en el lloguer i per aquells propietaris que desenvolupin directament una activitat 

empresarial que ha hagut de tancar per l’estat d’alarma. 

Igualment amb  l’IAE de les activitats que han hagut de tancar per l’estat d’alarma. 

3. FORMACIÓ EMPRESARIAL ONLINE 

 Microcàpsules temàtiques  

Des de la primera setmana s’han organitzat microcàpsules temàtiques amb una 

participació entre 40 i 50 persones cadascuna. Les sessions realitzades fins ara 

han tingut molt bona acollida a tots nivells. Són píndoles gratuïtes i obertes a 

tothom. Considerem que ara són més necessàries que  mai. 

S’està treballant per organitzar algunes de les següents formacions: 

- Com captar nous clients amb el 

marketing digital?, per empreses 

industrials i B2B  

- Google Ads: tipus de campanyes en 

cercadors 

- SEO bàsic: estratègies de 

posicionament per a empreses  

- Auditoria SEO: com analitzar la meva 

pàgina des de dins  

- Instagram per a petits comerços  

- Facebook Ads: Hipersegmentació 

d’audiències  

- Facebook per a empreses: com 

crear la meva pàgina  

- Google My Business: captació de 

negoci a peu de carrer i negocis 

locals  

- Crea la teva botiga online amb 

Shopify  

- Fes servir el Canva per a les 

creativitats de les teves xarxes 

socials  

- YouTube com a canal de 

comunicació i captació de clients per 

a la teva empresa  

- TubeBudy: optimització professional 

d’un canal de Youtube  

- Com fer i interpretar una auditoria 

de la teva pàgina web i xarxes 

socials  

- Eines de teletraball (i treball en 

equip) amb el núvol de Google   

- Els 10 passos per a muntar el teu 

wordpress com a web efectiva per 

captar clients  

- 10 eines gratuïtes per analitzar la 

teva web a nivell tècnic i SEO  

- Els 10 trucs principals per 

posicionar la teva web a Google. 

SEO bàsic  
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- Coneix SEM RUSH per millorar el teu 

posicionament a google  

- Anuncis per a Empreses B2B: 

Avantatges de xarxa de cerca de 

Google Ads 

- Facebook per a Empreses 

- La hipersegmentació, com arribar a 

la teva audiència a través de la 

plataforma d'anuncis de Facebook 

- Redacció i escriptura creativa per a 

blogs corporatius 

- Redacció tècnica i específica per a 

blogs d'àmbits molt especialitzats: 

enginyeria, robòtica, assegurances, 

sector industrial… 

- Dret intel·lectual i d'imatge: què puc 

publicar i què no puc publicar 

- Edició de vídeo en cinc minuts: 

alternatives als programes 

professionals per a gent amateur. 

 

 

 

4. OFICINA D’ATENCIÓ A L’EMPRESA (OAE): PROXIMITAT, INFORMACIÓ I 

ASSESSORAMENT 

 Informació actualitzada i d’ajuts a l’empresa i a l’emprenedor a través del web, 

mailchimp i assessorament telefònic i online.  

Cal assegurar que totes les empreses i autònoms aprofitin al màxim totes les 

mesures posades en marxa per l’Ajuntament i d’altres administracions, amb un 

servei d’assessorament ràpid i eficaç.  

 Contacte permanent amb el teixit empresarial i trasllat de les principals 

reclamacions del mateix, cap a les administracions superiors (ERTO’S, línies ICO, 

material sanitari, etc) 
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5. MERCATS 

 Manteniment dels mercats com a sortida del producte fresc i local per part dels 

productors de proximitat, i per contribuir a l’abastiment de la població. Mercats 

municipals oberts i mercats de fruita i verdura a la Plaça St. Joan i a La Girada. 

 Informació actualitzada al web de les parades que fan repartiment a domicili o que 

fan venda directa a les seves instal·lacions. 

6. COMERÇ 

 Informació actualitzada al web de Promoció Econòmica dels comerços de Vilafranca 

que ofereixen repartiment a domicili de productes i serveis bàsics. 

 Formació i capacitació enfocada als comerços 
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7. ADAPTACIÓ DELS ACTUALS RECURSOS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 

Es podran destinar una sèrie de recursos programats,  pressupostats  (comptem amb els 

recursos per dur-los a terme), de capacitació per a les empreses (formació, 

assessorament, mentoratge...), que podem especialitzar per donar resposta a les noves 

necessitats sorgides de la crisis per Covid19.  

 Accelera el Creixement 

Programa d’alt rendiment per l’acompanyament a pimes durant 9 mesos, a càrrec 

d’experts en 4 àrees de gestió empresarial, on s’elabora un pla de creixement i es 

dona suport a la seva execució.  

L’assessorament individual que conté el programa pot anar encaminat a resoldre el 

nou repte empresarial conseqüència del Covid19. 

 Programa Design Thinking. 

Seguim apostant per la innovació del teixit productiu amb el programa “Actualitza’t 

amb design thinking” que ofereix eines i recursos a les empreses i persones 

emprenedores per incorporar metodologies que analitzen el model de negoci 

posant el focus en el client i/o usuari del servei i/o producte i contribueixen en la 

millora de la competitivitat de l’empresa.  

 Programa d’acceleració empresarial 

Programa pensat a mida per a cada empresa, que compta amb la formació de 

docents i mentors professionals de gran prestigi i amb dilatada experiència 

nacional i internacional perquè les empreses participants puguin  desenvolupar-se 

seguint les pautes marcades. 
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 Desenvolupa’t 

Programa de conferències inspiradores que poden posar el focus en la necessitat 

de repensar l’empresa, noves formes de lideratge, actitud positiva i motivació, 

noves oportunitats de negoci... 

 Campanya de comunicació del comerç  

Cal posar en valor ara encara més la compra de proximitat i el teixit comercial local 

com a vertebrador de la ciutat.  

 Subvencions de la Diputació de Barcelona per a la dinamització comercial i dels 

mercats 

Redirigir els imports atorgats cap a fer campanyes encaminades a mitigar els 

efectes econòmics del Covid19. Per exemple, cap a l’estructuració de plataformes 

digitals de comercialització. 

 Fira virtual 

S’està treballant en la idea d’organitzar una fira virtual amb la presència online de 

les empreses, comerços i persones emprenedores de la comarca per donar 

visibilitat al sector empresarial del Penedès1. Més detalls a l’annex 2. 

Aquesta proposta ha estat remesa als membres de la Comissió de les Fires de 

Maig, integrada pels representants de tots els sectors presents a les Fires per tal 

que la valorin i/o enriqueixin. 

                                                 
1 Un exemple: https://www.feriavirtual.org 

 
 

https://www.feriavirtual.org/
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8. NOUS PROGRAMES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI 

 

COMERÇ 

 Creació d’un Marketplace Vilafranca  per impulsar  l’e-Commerce i el repartiment a 

domicili per comerços i mercats. 

S'intueix un nou escenari  on  prendran rellevància elements de valor com la 

seguretat alimentària, la sostenibilitat ambiental i el valor social; noves 

experiències de compra i serveis a domicili; cadenes de producció més curtes; els 

canals on-line de compra experimentaran un increment; s’incrementarà la venda 

directa al consumidor; s’innovarà en els sistemes de recollida i lliurament; 

Increment de la importància dels sistemes de promoció a les xarxes. 

S’estan realitzant les primeres entrevistes amb els diferents promotors d’aquest 

tipus d’iniciatives. 

 Estudi sobres els hàbits de compra online i  el grau de maduresa digital del comerç 

de Vilafranca. 

En aquesta línia d’afavorir la transformació digital dels petits negocis, hi ha pendent 

de licitar aquest estudi que ajudarà molt a adaptar aquestes tecnologies a la 

realitat de Vilafranca.  
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COMERÇ I INDÚSTRIA 

 Digitalització 100% del comerç i la indústria 

És l’era de la porta freda no intrusiva. El client ens troba a través del google, 

buscant un producte (no una empresa) quan està interessant en comprar!  

Cal doncs, oferir eines i formació perquè indústria i comerç siguin més presents a 

l’espai virtual. Aprofitar eines com Google my Business amb una fitxa negoci i mini 

web optimitzada al màxim amb, fotos, vídeos...Auditem recursos i avancem! 

 Marketplace B2B per estimular al màxim el B2B entre empreses del municipi  i/o 

de municipis propers. 

 Reducció o ajornament de despeses     

Servei de suport i assessorament a la reducció de despeses: factura energètica, 

negociació temporal d’import de lloguers, etc. 

 

MERCATS 

 Click and collect als mercats municipals per augmentar l’afluència de persones (a 

valorar i contrastar especialment amb les associacions de comerciants i dels 

mercats). 

 Valorar incorporar les parades d’alimentació als actuals mercats no sedentaris (no 

productors) en la major brevetat possible i amb les mesures de seguretat 
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pertinents. Possibilitat de dos mercats d’alimentació (Rambles  Sant Francesc i La 

Girada). 

 Accions de fidelització de la nova clientela als mercats municipals 

 Valorar l’establiment d’un nou mercat de productors i producte de temporada a la 

Girada un cop finalitzi l’estat d’alarma, aprofitant la  bona acollida del mercat diari  

al barri creat amb motiu del Covid19. Contribuïm a la vegada a afavorir els 

productors de proximitat. 

 

ESTRATÈGIES TRANSVERSALS MUNICIPALS  

 Promoure l’activitat de les regidories envers la dinamització econòmica durant el 

confinament 

Per exemple l’actuació “En (relats) a casa” de la Regidoria de Cultura, que suposen 

eines de dinamització econòmica per al sector llibreter. 

Es poden desenvolupar accions similars en dates assenyalades o en els àmbits de 

Turisme, Esports, etc. 

 Valorar fórmules d’injectar diners a l’economia local per accelerar la recuperació 

Per exemple lliurant a les famílies vals de compra destinats només a empreses i 

comerços de Vilafranca afectats per la crisi.  

També com a compensació de bonificacions fiscals (en lloc de bonificació, entregar 

xecs de compra locals). 
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Accelerar la reactivació dels contractes municipals d’obres i serveis.  

Procurar reduir encara més el termini de pagament als proveïdors de l’Ajuntament 

 Intentar mantenir el màxim d’esdeveniments a la Vila  

Potser s’endarreriran, però evitar eliminar-los. Actes culturals, esportius, turístics, 

etc. contribueixen de forma important a la dinamització econòmica i estimulen 

l’afluència de visitants al municipi amb conseqüències pel comerç i restauració 

local.  

 Creació d’una potent campanya de comunicació encaminada a reactivar i 

dinamitzar l’activitat econòmica i la compra de proximitat, fomentant així 

l’economia local.  

S’ha encarregat la captació de vídeos i imatges dels principals carrers comercials 

buits i locals amb persianes baixades per conscienciar al consumidor sobre els 

negatius efectes que poden suposar determinats hàbits de compra (compra a 

grans plataformes online o a entorns comercials forans). 
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 Dades de l’informe de la FEGP (188 respostes) 

La primera aproximació feta a través d’aquesta enquesta permet identificar, sense 

prioritzar les necessitats i mesures, què demana l’empresa (* en les que hi podem 

intervenir més fàcilment): 

- Liquiditat 

- Finançament 

- Networking * 

- Tornar a l’activitat 

- Agilitat en la tramitació i pagament 

derivats dels ERTOS 

- Agilitat en convocatòries i pagament per 

part de la Generalitat 

- Ajuts a propietaris i llogaters d’immobles 

* 

- Bonificacions fiscals i de la seguretat 

social 

- Moratòries hipoteques 

- Represa de licitacions públiques * 

- Reducció horària per conciliació familiar 

- Renegociació amb proveïdors  

- Més oferta formació On line * 

- Campanyes de reactivació de l'economia 

* 

- Recerca de nous perfils professionals * 

- Agilitat en el pagament per part de les 

administracions * 

- Generació de nous projectes *? 

- Tenir garantit un subsidi/prestació 

temporal 

- Reenfocar activitats 

- Microcrèdits a petites empreses i 

comerços 

- Suspensió de la quota d'autònoms 

mentre duri la crisi i posterior ajust de la 

quota en funció del nivell d'ingressos 

- Facilitats en els terminis de pagaments 

- Ajuts o subvencions * 

- Afavorir la inversió industrial 

- Rebaixar la càrrega fiscal * 

- Moratòria en impostos * 

- Accés al crèdit en bones condicions 

- Accions de promoció del turisme i 

comerç * 

- Subvenció directa o renda bàsica pels 

treballadors/autònoms/PIMEs afectats 

- Exempcions de quotes seg. social 

- Negociació amb les companyies de 

subministraments per reduir o com 

mínim ajornar els pagaments.  

- Flexibilitat laboral 

- Ajornament de lloguers 

- Transformació digital i Teletreball * 
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 Informació sobre la Fira Virtual 

Donat que no es poden celebrar unes Fires de Maig convencionals, s’està treballant en la 

idea d’organitzar unes fires virtuals multisectorials, però amb més presència que mai del 

comerç.  

Aprofitant la web de fires estructurem un calendari de presentacions virtuals,  espai Demo, 

on cada negoci disposi d’un temps i via zoom o jitsi o similar, exposi els seus productes als 

participants. Caldrà fer un esforç important per captar l’interès del públic, via promoció, 

descomptes, sortejos o altres. L’expositor també tindrà presència al web de fires (que pot 

representar una gran oportunitat per al comerç). Caldrà potenciar la presència virtual de 

les empreses via google my business o altres eines. Es poden fer càpsules especifiques de 

formació i assessorament personalitzat on line per garantir la presència virtual de les 

empreses. 

Durada: 3 dies (en cap de setmana) 

Participació: oberta a tot el teixit econòmic, no només als expositors tradicionals de les 

Fires. 

Durant la Fira els expositors oferiran descomptes per la compra de béns o serveis (per 

exemple, potser serà difícil que es produeixin vendes de vehicles durant l’esdeveniment, 

però si que els concessionaris també poden oferir descomptes al taller, com ara revisions, 

pneumàtics, etc). 

Igualment, hi haurà sortejos de vals de compra als expositors adherits entre els 

compradors de béns o serveis (per exemple d’un determinat percentatge de la compra, 

doncs hi haurà imports de quanties molt diferents). També sortejos de vals de compra 

entre els visitants, encara que no comprin. Permetrà estimular el nombre de visitants i 

poder-los registrar. 

En resum, dos tipus de presència:  contingut estàtic amb informació empreses expositores 

ben organitzades per sectors on puguin presentar ofertes i promocions temporals, i 

contingut dinàmic amb presentació i demostracions expositors (Espai demo virtual) 

 


