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NOTICIES

L’AECE engega la campanya 
“Com ens podem ajudar?”

Des de l’Associació impulsem i ani-
mem als socis a la col·laboració entre 
empreses i potenciar oferint avantat-
ges als clients finals per minimitzar els 
efectes negatius de la crisi.

A conseqüència de la situació en 
què ens trobem, des de l’Associació 
d’Empresaris volem establir sinergies 
i col·laboracions entre les empreses 
del territori.  

La crisi del covid-19 ens ha obligat a 
reinventar-nos, i a buscar alternatives 
i solucions impensables fa un temps.

Per aquest motiu, si des de la vostra 
empresa o negoci oferiu algun tipus 
d’avantatge als vostres clients en 
els vostres serveis o productes que 
estiguin relacionats amb la situació 
actual, comuniqueu-nos-ho i li dona-
rem visibilitat.

Canals de contacte 
de l’AECE:

Telèfon: 977440088
Mail: aecebre@aecebre.org
www.aecebre.com
Ens podeu trobar també a facebook, 
twitter i instagram. 

L’AECE agraeix públicament 
la tasca i esforç de tots 
els col·lectius implicats 
en la lluita contra la Covid-19

Des de l’Associació d’Empresaris de 
les Comarques de l’Ebre volem mostrar 
el nostre suport i agraïment públic, a 
tots els col·lectius que s’ha implicat en 
aquesta lluita diària contra la Covid-19.

Especialment al personal sanitari 
(metges/es, infermers/es, servei 
d’ambulàncies, personal de neteja 
i manteniment), cossos de policia, 
bombers, transportistes, empresaris/es 
i treballadors/es dels diferents sectors 
dels serveis essencials i tots els que 

han estat al capdavant, treballant sense 
gairebé descans. 

Sou col·lectius imprescindibles, 
treballeu per vocació i això us ha fet i 
us fa tindre la força per treballar tots 
els dies com si fos el primer. Estem 
orgullosos de vosaltres i des de la 
patronal de l’Ebre, no volem deixar de 
fer públic un reconeixement evident i 
necessari. 

ÀNIMS I ENDAVANT!

Amb la col·laboració de
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Directori 
de socis

L’Associació ja disposa d’un directori 
a la web per als associats. On totes les 
empreses que formen part de la patronal 
poden introduir tota la informació relativa 
a la seva empresa, història, activitat, 
serveis, productes i acompanyada, 
d’imatges i vídeo corporatiu, xarxes 
socials i web.

Un espai on trobar tot el que busqueu 
entre empreses del territori.

En breu, introduirem totes les empre-
ses que encara no ens han facilitat els 
continguts.  



NOTICIES

L’AECE presenta els resultats 
de l’enquesta realitzada a 
l’empresariat del territori

L’Associació d’Empresaris, va llençar 
una enquesta vital per conèixer quina és 
la situació de les empreses de les Terres 
de l’Ebre, derivada de la crisi sanitària 
ocasionada pel Covid-19.

Amb la col·laboració de la Cambra 
de Comerç de Tortosa, ACCIÓ Terres 
de l’Ebre, gremis i col·lectius del terri-
tori, vam aconseguir tancar-la amb 255 
respostes que ens ajudaran a entendre 
l’impacte econòmic i de l’ocupació, les 
mesures que estant adoptant, les difi-
cultats que estant trobant i l’opinió que 

tenen de les actuacions de les diferents 
Administracions.

Un baròmetre d’opinió que ens servirà 
per poder seguir treballant amb tots els 
agents que puguin fer possible la reac-
tivació econòmica en aquests moments 
tant difícils.

Des de l’AECE, volem fer visible el nos-
tre lema des de 1997, any de fundació 
de l’entitat, i ara més que mai som “El 
millor suport a l’empresari”.

Disposeu dels resultats de l’enquesta 
a la nostra web (www.aecebre.com). 

Presentació nova línia d’ajuts d’Indústria
La Directora General d’Indústria, 

Matilde Villarroya, va exposar la nova 
línia d’ajuts per a les micro i petites em-
preses del sector industrial i de serveis 
a la producció de Catalunya afectades 
econòmicament per la Covid-19.

Ens va detallar a qui van destinades 
i els criteris que es seguiran a l’hora de 
puntuar. És de gran importància des-
tacar que serà per concurrència com-
petitiva, és a dir, s’estudiaran, es 
puntuaran i es resoldran totes les sol-
licituds presentades. 
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Tarda de fiscalitat a l’AECE
Ahir vam realitzar un webinar amb 

Crowe Global, empresa especialitzada 
en planifi cació patrimonial i successòria.

Exposició de la situació legislativa 
actual en relació amb l’Impost sobre 
Patrimoni i amb l’Impost sobre succes-
sions i donacions.

Exemples d’empresa familiar amb 
tots els supòsits en funció de la nova 
normativa i tots els requisits que s’han 
de tindre en compte. Finalment, han 
definit les oportunitats que poden 
oferir.

Crowe Global és una de les xarxes 
globals líders, que opera a través de més 
de 800 ofi cines ubicades a 130 països.

Àmplia experiència internacional en 
serveis d’auditoria i consultoria, legal i 
tributari i consultoria en hotels, turisme 
i oci. 

PRESENTS A...

   Entrevistes diferents mitjans de 
comunicació.

   Consell Econòmic i Social de 
l’IDECE.

   Comitè Executiu Fepime.
   Junta Directiva Foment del Treball.
   Assemblea General Fepime.
   Reunió Taula del Consens del 

Delta.
   Reunions de Junta Directiva de 

l’AECE.





COMUNICAT

Davant la recent notícia, de la constitució de l’Associació de Mu-
nicipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), la qual té com a 
principals objectius impulsar la titularitat, la propietat i la gestió pú-
blica de les xarxes de distribució elèctrica i desenvolupar accions 
per promoure una transició energètica cap a un model més just, 
democràtic i sostenible.

L’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre lamenta que 
de les Terres de l’Ebre, sol hi hagi un ajuntament, el d’Amposta, que 
n’és sòcia-fundadora, pel que volem felicitar públicament per l’acte 

de responsabilitat que ha realitzat envers aquest tema.

Per tot això, des de l’AECE invitem a la resta d’ajun-
taments perquè facin un pas endavant i s’adhe-

reixin, agafant el compromís de treballar-hi, ja 
que actualment la transició energètica s’està 
plantejant a escala global i és de vital neces-
sitat a l’hora d’obtenir importants beneficis 
a nivell empresarial.



Els Test de detecció COVID-19 en 
l’àmbit laboral

La irrupció del coronavirus, en grau de pandèmia, ha portat 
un gran nombre de canvis en la nostra vida quotidiana. En 
aquest sentit, les empreses han hagut de realitzar (i continuen 
fent-ho) un gran esforç per adaptar-se a la nova normalitat. En 
aquesta línia, assessorem de la necessitat d’aplicar aquests 
canvis, elaborem avaluacions de riscos específi ques i plans 
de prevenció contra el COVID-19.

Així mateix, les empreses poden fer promoció de la salut i a 
la vegada prevenció, oferint la realització de proves de salut als 
seus treballadors, per tal de verifi car si la seva condició física 
pot suposar un risc per a la resta de companys.

Tant en la fase de retorn a l’activitat, com en la nova 
normalitat,  entre altres mesures de prevenció, pot establir-se 
la realització de test als empleats per part de l’empresa. Aquest 
tipus d’actuacions les recomanen organismes sanitaris, com al 
OMS, per tal de combatre el més aviat possible la pandèmia.

Què són els tests de detecció de COVID-19?

Dins del deure de prevenció que l’empresari ha de tenir en vers 
als seus treballadors, en moltes empreses es realitzen proves 
de detecció del coronavirus als seus empleats. Aquest aspecte, 
no està regulat per normativa, ni pel que fa a la freqüència, 
ni respecte al tipus de prova o l’abast d’empleats als que es 
fan. En cada cas, es pot fer un pla de realització segons les 
característiques, necessitats i possibilitats de l’empresa.

Pel que fa als tipus, actualment es realitzen Tests ràpids 
d’anticossos, Tests serològics d’anticossos i Tests PCR.

Una important acció preventiva es la de una detecció el més 
primerenca possible, cosa que implica no esperar a l’aparició 
de símptomes (a més de que cal tenir en compte els casos 
de persones infectades que són asimptomàtiques), si no que 
s’actuï proactivament intentant la detecció en els seus inicis.

La promoció de la preservació de la salut del conjunt de 
treballadors de l’empresa, les necessitats de continuïtat en 
el desenvolupament de l’activitat o la preservació de la salut 
de terceres persones com a usuaris o clients, porten cap 
a un sistema efectiu de mesures higièniques, de protecció 
respiratòria i a un procés de detecció de presència de casos 
que comporta la realització de tests de forma periòdica.

La importància d’implantar un pla de realització 
de tests

En la situació actual i mentre no hi hagi un pla vacunal que 
aporti un grau acceptable de protecció en tot l’entorn comunitari, 
la realització de test de detecció COVID-19 és, fi ns al moment, 
una de les millors formes per augmentar la seguretat davant d’una 
situació inesperada provocada per efectes d’aquest virus. Això 
deriva de la necessitat de continuïtat de l’activitat laboral dins 
d’unes condicions sanitàries especials, en general motivades 
pel desconeixement de tot el que va associat a aquest virus.

Tota la societat i, en aquest cas, ens centrem en l’empresa, 
ha de fer tots els possibles per a controlar els efectes d’aquest 
virus i que no s’hagi de recórrer a paralitzacions totals de 

l’activitat que serien, en particular i en conjunt, insostenibles.
Vigilar l’estat de salut dels seus treballadors és un deure i a la 

vegada una necessitat organitzativa que en conjunt aporten un 
ajut a minimitzar les pèrdues empresarials que es podrien tenir.

Això sí, sense oblidar que les accions de l’empresa han d’anar 
parcial de l’empresa. Això vol dir també promoure la salut i la 
prevenció també fora de l’àmbit laboral.

Quins són els test de detecció de COVID-19? 

Actualment, es treballa principalment en tres tipus de proves 
para detectar el coronavirus:

A sp|activa, estem a la seva disposició per a la realització 
d’aquests test, així com per a l’assessorament a la seva empresa 
en qüestió de prevenció de riscos laborals.
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Tests ràpids d’anticossos IgG/IgM (Covid-19)

      És un test que determina la presència d’anticossos, amb una 
punció capil·lar (punxada al dit). S’aconsella amb fi nalitats de 
cribratge o epidemiològiques per saber si s’ha passat o no la 
infecció.

     No efectiu durant la primera setmana des d’un possible inici 
d’infecció.

   La mostra s’analitza in situ. Es disposa dels resultats als 15 minuts.

Tests serològics d’anticossos IgG/IgM (Covid-19)

    És una prova que determina anticossos, per extracció sanguínia.  
S’aconsella amb fi nalitats de cribratge o epidemiològiques per 
saber si s’ha passat o no la infecció.

     Són més sensibles i específi cs que els tests ràpids.
     No efectiu durant la primera setmana des d’un possible inici 
d’infecció.

     La mostra requereix d’analítica de laboratori amb tècniques 
d’ELISA/CLIA.

    Es disposa dels resultats en 24-48 hores.

Test PCR (Covid-19)

     És un test que determina la presència primerenca del virus SARS-
CoV-2 (material genètic) des dels inicis de la infecció, amb presa 
de mostra nasofaríngea (frotis; fosses nasals i gola). S’aconsella 
per confi rmar o descartar la presència d’infecció.

     Es disposa de resultats al cap de 24-48 hores
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La Directora Gral. d’Indústria, Matilde 
Villarroya, recull les peticions de l’AECE

A primers de maig ens vam reunir 
per videoconferència amb la Directora 
General d’Indústria, Matilde Villarroya, 
amb la Directora dels Serveis Territo-
rials d’Empresa i Coneixement, Mercè 

Miralles i amb el Delegat d’ACCIÓ a 
Terres de l’Ebre, Xavier Cortiella.

Una interessant trobada on li vam 
facilitar un full de ruta per a reactivar 
l’economia a molt curt termini. Una sèrie 

de peticions concretes i actuacions a 
desenvolupar per a que es prenguin 
decisions de manera immediata.

La Directora va prendre nota de tot 
i va donar resposta a la majoria de 
les seves competències, com també, 
que traslladaria als departaments per-
tinents d’altres que considerava vitals 
per aquesta tornada a la normalitat, 
post-crisi Covid-19.

Va destacar el funcionament del 
Marketplace d’ACCIÓ, la gestió de 
permisos per a persones que es troben 
a l’estranger, la línia d’ajuts que s’està 
treballant des d’Indústria i que sortirà 
en breu. Entre altres eines que volen 
facilitar la situació tan complexa com 
l’actual, com pot ser, la finestreta única, 
per agilitzar els tràmits en l’Adminis-
tració. Sensibilització i ajudes a través 
d’una eina imprescindible, ProACCIO 
4.0, entre altres.

Mercè Miralles explica que el De-
partament està treballant per la recu-
peració reputacional del turisme i re-
orientant totes les campanyes de 
promoció de l’Agència Catalana del 
Turisme, així com en un Pla de reacti-
vació del comerç. 
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L’AECE es va reunir fa unes setmanes per 
videoconferència amb el Director General 
de Turisme, Octavi Bono, amb la Directora 
dels Serveis Territorials d’Empresa i Conei-
xement, Mercè Miralles i la Cap de Secció 
de Comerç i Turisme SSTT, Anna Ferré.

En la reunió han compartit la preocupació 
per la situació actual del turisme a tot arreu, 
també a les Terres de l’Ebre, per la paràlisi 
absoluta del sector com a conseqüència 
de la COVID19.

El Director General ha explicat les actuaci-
ons realitzades pel Departament d’Empresa 
i Coneixement de les quals destaca la línia 
d’ajuts econòmics al sector, anunciant 
que ja s’està treballant en una propera 
convocatòria. Ha destacat també el Pla de 
comunicació que esta treballant l’Agència 
Catalana del Turisme que es centrarà en 
campanyes orientades als mercats de 
proximitat, propis de les Terres de l’Ebre.

L’AECE ha traslladat al Director la pre-
ocupació per la manca de recursos públics 
destinats a la recuperació del sector. 

L’AECE veu amb enorme preocupació la 
reactivació del sector turisme
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L’AECE crida a reactivar el comerç a les Terres 
de l’Ebre

L’AECE es va reunir fa unes setmanes 
per videoconferència amb la Directora 
General de Comerç, Muntsa Vilalta, amb 
la Directora dels Serveis Territorials d’Em-
presa i Coneixement, Mercè Miralles, la 
Cap de Secció de Comerç i Turisme SSTT, 
Anna Ferré i la Cap de l’Àrea de Comerç 
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya, Marta Raurell.

En la seva intervenció, la Directora 
General ha informat que un 70% dels 
establiments de Catalunya no han pogut 
obrir a data d’avui. Un sector viu que 
activa l’economia i els efectes han estat 
realment importants. Les empreses pre-
ferentment necessiten liquiditat, des de 
la Conselleria no demanen moratòria sinó 

suspensió de tributs i cotitzacions socials. 
Ha manifestat que es necessiten molts 

més recursos per aquest sector i s’està 
treballant per treure noves línies d’incen-
tius directes als comerços. Ha explicat 
que dins de les línies d’ajudes que es van 
publicar recentment, encara estan obertes 
les de moda i reformes als comerços.

Ha informat també del Pla de Xoc que 
està executant el Departament amb qua-
tre grans línies estratègiques:

   Mesures economicofi nanceres.
   Mesures en l’àmbit de la prevenció 
i de la seguretat.

   Mesures per a la reactivació del 
negoci.

   Mesures de comunicació.

Ha explicat que  s’ha fi cat en marxa 
al web del Departament, el Taulell del 
Comerç, una iniciativa que neix en la 
voluntat de ser altaveu de les entitats i 
associacions de comerç, donant visibi-
litat a les seves diferents iniciatives de 
dinamització i Marketplaces. L’objectiu 
és que aquesta plataforma esdevingui 
un referent online per a les entitats, les 
empreses i els consumidors.

També, la campanya de comunicació 
#Araéselteutorn, que s’ha començat a 
difondre coincidint amb la reobertura 
gradual dels establiments comercials.

La directora ha puntualitzat que moltes 
actuacions són competència del Govern 
de l’Estat i que a les reunions que estan 
tenint, estan treballant moltíssim per un 
sector tant danyat. Els empresaris han 
mostrat també la seva preocupació per 
la prohibició de fer rebaixes ordenada 
pel Govern de l’Estat.

Des de l’AECE, es fa una crida urgent 
per a la reactivació del comerç del terri-
tori. El comerç a Terres de l’Ebre sempre 
ha tingut difi cultats i el Covid-19 l’ha 
acabat d’enfonsar. La falta de liquiditat 
abocarà al tancament dels negocis si no 
actuen d’immediat, si esperem mesos, ja 
no hi haurà solució. L’AECE estén la mà 
al Govern per treballar plegats en defen-
sa del comerç de les Terres de l’Ebre. 

L’Alcalde d’Amposta ens ha exposat 
les mesures preses i de futur per a la 
reactivació econòmica i del territori.

Un gabinet extern d’assessorament, 
una sèrie d’actuacions actives, una línia 
d’ajuts per als campus d’estiu, ha enu-
merat mesures econòmiques a diferents 
àmbits i que tenen la intenció de seguir 
executant tot el que tenien previst fi ns ara.

Des de l’AECE se li agraeixen totes 
aquestes mesures i considera que és 
important que a nivell municipal, s’impulsin 
campanyes de compra local, potenciar el 
comerç. Perdem moltes oportunitats de 
compra-venta, a nivell de territori, bàsica-
ment per desconeixement que existeixen.

Les dues parts tenen claríssim, que 
d’aquesta crisi, en sortirem reforçats com 

a territori i que tenim una oportunitat que 
no podem desaprofi tar. Instar a que 
continuem treballant amb la visió del dia 
de demà. Atraure empreses i talent. És 
l’hora de les Terres de l’Ebre. 

Adam Tomàs ens explica com pretenen 
reactivar Amposta
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En marxa una nova convocatòria  
dels Premis Emprèn  
de la Diputació de Tarragona

Aquesta edició posa en valor l’esforç dels projectes per adaptar-se  
al context socioeconòmic derivat de la Covid-19.
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La Diputació de Tarragona convoca 
un any més els Premis Emprèn, que 
impulsen projectes empresarials 

nascuts al Camp de Tarragona, les 
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès amb 
l’objectiu de fomentar l’esperit empre-
nedor i contribuir a generar ocupació 
de qualitat a la demarcació.

Els guardons compten amb una do-
tació econòmica total de 35.000 euros 
i estan adreçats a les persones empre-
nedores que vulguin posar en marxa 
un projecte empresarial o que l’hagin 
iniciat a partir de l’1 de juliol de 2017. 
El certamen premiarà amb 4.000 euros 
el guanyador de cadascuna de les 5 
categories: turisme, cultura i experiènci-
es; salut i esport; tecnologia i innovació; 
eficiència energètica, i sostenibilitat i 
economia social. A més, el jurat podrà 
atorgar fins a 15 reconeixements, cinc 
més que l’any anterior, a altres pro-
jectes participants, que s’enduran un 
premi de 1.000 euros cadascun. Tots 
els projectes premiats també rebran 
assessorament tècnic per part de la 
Diputació de Tarragona i/o de les seves 
entitats col·laboradores. Fins al 31 de 
juliol els aspirants poden presentar les 
seves propostes per optar als premis 
dipta.cat/empren/premis.

El diputat delegat d’Ocupació i 
Emprenedoria, Francesc Barbero, 
assenyala que “amb els guardons bus-
quem premiar l’emprenedoria del nostre 
territori, però en aquesta edició també 
volem posar en valor aquells projectes 
empresarials que han aparegut en els 
darrers tres anys i que estan posant 
tots els seus esforços per evitar les 

conseqüències socioeconòmiques de 
la COVID-19”.

 

Adaptació al nou context 
socioeconòmic

Amb l’objectiu de donar resposta a la 
crisi sanitària i econòmica derivada de la 
COVID-19, la Diputació de Tarragona ha 

afegit a les bases de la convocatòria un 
nou criteri de valoració que té en compte 
l’adaptació dels projectes al nou context 
socioeconòmic derivat de la COVID-19. 
D’aquesta manera, en aquesta edició, 
els Premis Emprèn volen posar en va-
lor aquelles propostes i mesures més 
innovadores que han permès que els 
negocis hagin continuat amb la seva ac-
tivitat d’acord amb l’adaptació i l’esforç 
de mobilització d’aquests a les noves 
circumstàncies socioeconòmiques.

Els Premis Emprèn són un dels eixos 
centrals de tot un conjunt d’actuacions 
que des de l’Àrea de Recursos Humans, 
Ocupació i Emprenedoria de la Diputa-
ció de Tarragona es duen a terme per 
donar suport a les iniciatives emprene-
dores i al creixement econòmic, social 
i sostenible del territori. Des de l’any 
2013, el certamen ha impulsat un total 
de 159 projectes empresarials del Camp 
de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el 
Baix Penedès.  

Foto de família dels guanyadors dels Premis Emprèn 2019

 Els premis, que 
volen fomentar 
l’esperit emprenedor 
i contribuir a generar 
ocupació, comptaran 
amb una dotació 
econòmica total de 
35.000 euros 








