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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

Amb l’objectiu de pal·liar la dramàtica situació de la indústria turística i de la restauració 
 

ConfeCat reclama als municipis 
catalans adoptar la línia d’ajudes 

aplicades per l’Ajuntament de Madrid 
vers el sector hoteler 

 
 

El Consistori madrileny recolzarà de forma efectiva al sector hoteler de la 
seva ciutat, ampliant les bonificacions fiscals sobre aquest amb una dotació 
d’11’8 milions d’euros. Aquest fet es traduirà en bonificacions del 50% sobre 

l’IBI, l’IAE i la taxa d’escombraries i, en una bonificació del 100% sobre la 
taxa de reserva de parada d’hotel. 

 
 
Barcelona, 7 de desembre de 2020.- 
 
ConfeCat fa una crida d’atenció als Consistoris Municipals catalans, en relació a l’anunci 
que ha fet la Vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, sobre les ajudes que l’Ajuntament 
de Madrid aplicarà en favor del sector hoteler de la capital espanyola. 
 
Per aquesta entitat, les bonificacions fiscals que s’aplicaran sobre aquest sector, i que es 
traduiran concretament en bonificacions del 50% sobre l’IBI, l’IAE i la taxa d’escombraries 
i, en una bonificació del 100% sobre la taxa de reserva de parada d’hotel, marquen el camí 
a seguir als Municipis catalans per tal d’ajudar a la indústria turística i de la 
restauració de Catalunya a superar la dramàtica situació que viu actualment. 
 
De la mateixa forma, ConfeCat recorda que aquestes mesures no tant sols pal·liarien 
una crítica situació econòmica empresarial, sinó que esdevindrien també en mesures 
eficients per tractar de salvaguardar milers de llocs de treball que ara mateix estan 
en greu risc de destruir-se per l’amenaça imminent de tancaments definitius de molts 
negocis d’aquests sectors. 
 
Peticions concretes en matèria d’impostos i taxes 
Pel que fa a l’IBI, la ConfeCat reclama la seva rebaixa tant a nivell estatal com 
municipal. Concretament demana l’exoneració del 50% i l’aplaçament del 50% restant 
fraccionat, a pagar a partir del 2023, en 4 anys. 

 
Pel que fa a l’IAE i altres taxes i impostos municipals (escombraries, parades d’hotel, 
guals, terrassa...), l’entitat demana l’exoneració del 100% des de març 2020, tots els mesos 
afectats en que no hi ha hagut activitat, fins que es constati una situació d’estabilitat. 
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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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