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COMUNICAT DE PREMSA 

 
Increment de les tarifes de l’impost turístic, manca de suport al sector en el programa de 

l’Imserso i inseguretat entorn a la continuïtat dels ERTO bonificats 
 

Santiago García-Nieto: “La classe política 
està tenint molt poca empatia amb el sector 

turístic del país”  
 
Malgrat que la situació del sector turístic, i especialment l’hoteler, continua 

sent dramàtica, plenament afectat per la manca d’activitat, les 
administracions es mostren distants a aquesta realitat amb decisions que 

afecten greument el futur de la indústria. 
 

“Al contrari que les nostres administracions, altres països europeus han 
demostrat més responsabilitat, interès i empatia per ajudar a sobreviure i 

reactivar a la seva indústria turística, conscients de la importància que 
aquesta pot tenir per a la seva economia i el seu marc laboral”. 

 
 
Barcelona, 23 de setembre de 2021 
 
La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat) 
es mostra especialment decebuda per la manca d’empatia amb el sector per 
part de les administracions de Catalunya i Espanya, arrel de les recents decisions 
que tenen a veure de forma transcendental amb la seva activitat, anunciant 
l’increment de les tarifes de l’impost turístic; plasmant una manca de suport flagrant 
al sector en el marc del programa de l’Imserso i, donant continuïtat a la constant 
inseguretat en el sector pels dubtes sobre la continuïtat dels ERTO bonificats i els 
seus condicionants. 
 
“Malgrat que la situació del sector turístic, i especialment l’hoteler, continua 
sent dramàtica, plenament afectat per la manca d’activitat, les 
administracions es mostren distants a aquesta realitat amb decisions que 
afecten greument el futur de la indústria i, per tant, el futur dels seus 
treballadors” afirma Santiago García-Nieto, President de la ConfeCat.  
 
Increment de les tarifes de l’impost turístic 
En relació a la decisió del Govern de la Generalitat de Catalunya de no posposar 
l’entrada en vigor de l’increment de l’impost turístic, previst pel proper 1 
d’octubre, Santiago García-Nieto retreu que “El Govern de la Generalitat no ha 
atès la nostra petició de posposar novament l’entrada en vigor d’aquest 
increment en les tarifes”, afegint que “Tot plegat, malgrat haver constatat que 
els propers mesos de tardor i hivern seran molt durs per la indústria turística  
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per la manca d’activitat i que, són molts els factors que encara llastraran de 
forma crítica l’activitat turística i hotelera” 
 
Una qüestió que, tal com explica el President de la ConfeCat, s’acusa especialment 
a destinacions com la ciutat de Barcelona, on els índex d’ocupació s’han mantingut 
molt baixos malgrat que tant sols hi ha hagut oberta la meitat de la planta hotelera.  
 
Programa de l’Imserso 
Pel que fa al programa de l’Imserso, la manca d’interès, coneixement i empatia 
amb el sector turístic ha estat flagrant. De fet, el Ministerio d’Asuntos Sociales, 
responsable d’aquest programa, ha declinat i refusat qualsevol intent del sector de 
reunir-se amb ells i treballar plegats en el mateix. 
 
“És lamentable repassar els despropòsits del Govern estatal pel que fa a la 
gestió del programa de l’Imserso” afirma García-Nieto. “Clarament, la classe 
política mostra un desconeixement del cost real de la vida, obligant a les 
empreses a treballar a pèrdues, per sota de cost”.   
 
El President es refereix especialment al plec de condicions que s’apliquen al 
programa després de l’adjudicació del concurs. “És incomprensible, per 
exemple, com s’admet que les condicions del concurs penalitzin als hotels de 
3 estrelles i a les seves plantilles de treballadors. Una categoria que, per cert, 
ha mantingut els darrers 25 anys aquest programa”.  
 
El sector turístic reclama també que, ateses les condicions econòmiques del 
programa tan ajustades i les circumstàncies de manca de demanda general per la 
crisi sanitària, l’administració faci un esforç per ampliar les places disponibles. “El 
programa de l’Imserso genera beneficis a l’estat. Per cada euro aportat l’estat 
en recupera 1,66 euros. Reclamem que part d’aquest benefici s’inverteixi en 
millorar les condicions i en ajudar al sector.” 
 
“Reclamem una revisió exhaustiva del programa actual de l’Imserso i que es 
concreti un nou projecte, que eviti pèrdues als empresaris i protegeixi als més 
de 40.000 treballadors directes, més els indirectes, que depenen d’aquest” 
conclou Santiago García-Nieto. 
 
Manteniment dels ERTO bonificats 
La ConfeCat ha insistit aquesta mateixa setmana en la necessitat que s’estenguin 
els ERTO bonificats 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 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. 
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De fet, 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. 
 
Comparació amb la resta d’Europa 
Pel President de la ConfeCat “Al contrari que les nostres administracions, 
altres països europeus han demostrat més responsabilitat, interès i empatia 
per ajudar a sobreviure i reactivar a la seva indústria turística, conscients de 
la importància que aquesta pot tenir per a la seva economia i el seu marc 
laboral”. 
 
En aquest sentit, fa referència a mesures més enllà de les ajudes directes 
establertes, per exemple, com les del Regne Unit, que va reduir l’IVA del sector 
turístic i l’hostaleria i va aplicar reduccions a l’IBI. Alemanya, que per la seva banda 
també va implementar l’IVA reduït al turisme i l’hostaleria i on, es van posposar 
temporalment impostos a empreses. França, on algunes regions van anunciar la 
flexibilització en el pagament d’impostos per empreses del sector turístic i, Països 
Baixos, on també es va articular un aplaçament generalitzat de tots els impostos i, 
on es van establir aportacions mensuals a fons perdut que superaven els 2.500 
euros per establiment.  
 
 
 
 
Per a més informació: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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