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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

Mesures insuficients per part de la 
Generalitat que sentencien a 
l’hostaleria i la restauració de 

Catalunya 
 

 
Malgrat que l’activitat turística i hotelera és pràcticament nul·la des de fa 

mesos a Catalunya, i que bona part dels establiments estan tancats des del 
mes de març, el Govern tan sols ha fet petits gestos en relació amb les 
mesures reclamades pel sector per sobreviure i salvar els seus llocs de 

treball. 
 

Les ajudes dirigides al sector de la restauració s’han demostrat també 
plenament insuficients per fer front a la paralització per llei de la seva 

activitat. 
 

 

Barcelona, 5 de novembre de 2020.- 
 
La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat) 
vol advertir de les greus conseqüències que el sumatori de mesures 
restrictives imposades estan tenint sobre els sectors de l’hostaleria i la 
restauració del país i, denuncia que les ajudes aplicades i anunciades pel 
Govern català es manifesten plenament insuficients per fer-hi front. 
 
En aquest sentit, i malgrat que l’activitat turística i hotelera és pràcticament nul·la 
des del mes de març, ConfeCat afirma que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya tan sols ha tingut petits gestos en relació amb les seves peticions 
concretes per salvar el sector de l’allotjament turístic i els seus llocs de 
treball. 
 
En aquesta mateixa línia, l’entitat insisteix que les ajudes que ha rebut el sector 
de la restauració per fer front a la paralització, per llei, de la seva activitat, són 
totalment insuficients i desequilibrades respecte als perjudicis que ha sofert.  
 
“Si el Govern no activa ajudes directes i contundents dirigides als nostres 
sectors, que s’equiparin a les mesures restrictives que l’afecten, estarà 
sentenciant a un dels principals motors econòmics del país i a totes les 
persones que s’hi dediquen laboralment” afirma Manel Casals, Secretari 
General de ConfeCat.  
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En aquesta línia, Manel Casals ha indicat que “Ens aboquem a una crisi social, 
empresarial i econòmica sense precedents en el sector i a Catalunya, de la 
qual tot el país es ressentirà greument en els propers anys”.  
 
Les principals peticions d’ajudes al Govern català són: 
- L’aplicació d’un millor tracte impositiu, amb l’exempció o reducció d’impostos que 
graven una activitat avui dia pràcticament inexistent. 
 
- Aportacions directes que no els generin més deute, facilitant un retorn “tou” de les 
mateixes. 
 
- Línies d’ajuts a professionals autònoms i microempreses vinculats al sector, tot 
activant noves línies d’ajuts en forma de prestació econòmica directa, amb una 
ambició de beneficiaris i una dotació de recursos molt superior a les contemplades 
en les darreres mesures anunciades. 
 
- Allargar els terminis de retorn de les amortitzacions de capital de tots tipus de 
préstecs, inclosos els crèdits ICF concedits en el marc de la pandèmia i els 
hipotecaris, i que puguin ser retornats en terminis molt més dilatats en el temps dels 
previstos, amb la finalitat de facilitar la liquiditat del sector. 
 
- Pel que fa als lloguers, les mesures preses durant els darrers dies són insuficients 
per als allotjaments turístics. Es demana que s’apliquin bonificacions a tots aquells 
establiments d’allotjament turístic, l’activitat dels quals estigui afectada per la crisi 
sanitària i pel gruix de mesures que s’han aplicat i s’aplicaran. 
 
 
 
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 a més informació contactar amb: 
 
Manuel Baena 
mbaena@barcelonahotels.org 
648486736 
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