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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

En relació a les últimes mesures de restricció que la Generalitat de Catalunya ha 
pres en relació amb la Covid-19 

 

ConfeCat reclama a les 
administracions decisions de suport 
contundents i eficients pels sectors 

afectats  
 

 
ConfeCat es resigna davant les mesures presentades avui, tot advertint que 
provocaran que empitjori la ja extremadament delicada situació dels sectors 

de la indústria turística i de la restauració  
 

 

Barcelona, 14 d’octubre de 2020.- 
 
Davant del nou paquet de mesures que ha presentat avui la Generalitat de 
Catalunya, pels propers 15 dies, per tractar de revertir la situació entorn a la COVID-
19, la ConfeCat es vol manifestar en els següents termes: 
 
- L’entitat és conscient de la delicada situació sanitària que viu el país i es resigna 
davant d’aquestes noves restriccions, tot advertint però, que aquestes 
provocaran que empitjori la ja extremadament delicada situació dels sectors 
de la indústria turística i la restauració, entre d’altres. 
 
- En aquest sentit, la ConfeCat reclama lleialtat, responsabilitat i valentia a les 
administracions competents, per aprovar i aplicar mesures contundents i 
eficients que ajudin de forma directa als sectors més afectats per aquestes 
noves restriccions, a fi de poder garantir la seva supervivència. 
 
- Per la ConfeCat aquestes mesures passen per: 

- L’aplicació d’un millor tracte impositiu: exempció o reducció 
d’impostos que graven l’activitat, com per exemple la rebaixa de l’IAE i 
l’IBI. 
 
- Suspendre l’entrada en vigor de l’increment de l’impost turístic, com a 
mínim fins que la situació reverteixi de forma clara i evident. 
 
 
 
 



 

 

  
 2 

- Articulació d'uns ERTO específics, molt àgils que permetin l'entrada i 
sortida de treballadors en funció de la conjuntura turística i, que comptin 
amb una exoneració total de la Seguretat Social dels que es queden 
dins de l'ERTO. Tot plegat, amb un funcionament burocràtic molt més àgil i 
eficient. 
 
- Aportacions directes a les empreses d’aquests sectors que no els hi 
generin més deute, facilitant un retorn “tou” de les mateixes i, línies d’ajuts 
a professionals autònoms i microempreses vinculats a la indústria 
turística, tot activant noves línies d’ajuts en forma de prestació econòmica 
directa. 
 
- Replantejar terminis de retorn d’ajudes - Propiciar que les ajudes que 
han rebut fins ara les empreses en el marc de la crisi sanitària, puguin ser 
retornades en terminis molt més dilatats en el temps dels previstos. 
 
- Hipoteques – Dilatar en el temps les amortitzacions de capital dels 
préstecs hipotecaris, molt més enllà del que està previst actualment. 
 
- Lloguers – Les condicions contextuals que incidien sobre els contractes de 
lloguers d’establiments afectats per la crisi sanitària han canviat de forma 
radical i, per tant, és pertinent poder propiciar reduccions i bonificacions en 
els arrendaments d’aquests, així com, donar continuïtat a les mesures 
extraordinàries pel pagament de lloguers de locals de negocis. 
 
 

 
La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya 
(CONFECAT) és l’entitat empresarial que agrupa i representa a les principals 
associacions i federacions d’allotjament turístic, de restauració i turístiques de 
Catalunya. 
 
 
 
 
Per més informació contactar amb: 
 
Manuel Baena 
mbaena@barcelonahotels.org 
648486736 
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