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COMUNICAT DE PREMSA 
 

Davant una temporada de tardor i hivern molt difícil pel sector turístic 
 

Santiago García-Nieto: “La continuïtat dels 
ERTO és una espasa de Damocles sobre el 

cap dels hotelers”  
 

L’entitat se suma a la petició feta els darrers dies per la CEHAT i sol·licita 
l’extensió dels ERTO fins que sigui necessari, per evitar la destrucció de 

milers de llocs de treball i empreses del sector turístic.  
 

 
Barcelona, 20 de setembre de 2021 
 
“La continuïtat dels ERTO és una espasa de Damocles sobre el cap dels 
hotelers”. Així de contundent s’expressa el President de la Confederació 
Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, Santiago García-Nieto, al 
referir-se a la incertesa constant sobre l’extensió dels ERTO en el sector turístic.  
 
L’entitat se suma a la petició feta els darrers dies per la CEHAT i sol·licita 
l’extensió dels ERTO fins que sigui necessari, per evitar la destrucció de 
milers de llocs de treball i empreses del sector turístic. Tot plegat, davant 
l’arribada d’una temporada de tardor i hivern que serà molt difícil, especialment pel 
sector hoteler. 
 
La manca de recuperació de la demanda de turisme estranger a les destinacions 
urbanes, les restriccions sanitàries d'esdeveniments i congressos, la manca de 
connectivitat en aeroports, la baixada d'activitat en la touroperació estrangera i el 
canvi en la mobilitat del turisme de negocis són factors que encara llastren de forma 
crítica l’activitat turística i hotelera. 
 
"La situació continuarà sent a mig termini molt crítica per al sector. 
Necessitem que es prorroguin els ERTO bonificats, mantenint les condicions 
actuals i que, es prioritzi el sector turístic que és el que s'ha demostrat més 
vulnerable i el que més ha patit durant la pandèmia” conclou Santiago García-
Nieto. 
 
 
 
 
Per a més informació: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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