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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

Trobada amb el President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra 
 

ConfeCat transmet al President de 
Catalunya les mesures necessàries 

per protegir el sector hoteler 
 

 
La prioritat del sector hoteler passa ara mateix per poder allargar l’ordre de 

tancament dels hotels més enllà de l’aixecament de l’estat d’alarma i, 
ampliar el període per tramitar els ERTO per raons de força major fins que 

l’activitat turística no es normalitzi. 
 
 

Barcelona, 17 d’abril de 2020.- 
En el decurs de la reunió que el President de la Generalitat de Catalunya, Quim 
Torra, ha mantingut aquest divendres amb representants del sector turístic català 
per avaluar i abordar la situació de la COVID-19, el President de la ConfeCat, 
Santiago García-Nieto, ha aprofitat per traslladar-li el detall dels greus 
impactes en el sector i la gran preocupació pel que fa a l’evolució i el futur de 
la indústria turística, una de les que, possiblement, més afectades quedarà 
per la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
 
Així mateix, ha compartit amb el President de la Generalitat les principals 
mesures que reclama i necessita el sector hoteler en aquests moments per 
fer-hi front. 
 
El detall d’aquestes mesures imprescindibles és el següent: 
 
- Allargar l’ordre de tancament dels hotels més enllà de l’aixecament de l’estat 
d’alarma i, ampliar el període per tramitar els ERTO per raons de força major 
fins que l’activitat turística no es normalitzi. 
 
- Supressió de l'impost sobre les estades en establiments d'allotjament 
turístic durant 24 mesos i, ampliació del termini del pagament de la darrera 
liquidació pendent fins al març del 2021. 
 
- Que el Govern de la Generalitat i els Ajuntaments siguin totalment 
intransigents amb les plataformes que incompleixen la llei comercialitzant 
oferta d’allotjament turístic il·legal i que, accentuïn la seva lluita per erradicar-
la.  
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- Aplicar un marc regulador molt més exigent per a l’activitat dels pisos 
turístics que comparteixen usos amb veïns, atenent el nou escenari. 
Principalment, en termes de risc sanitari, benestar social, seguretat i laboral. Tot 
plegat, afavorint la reconversió d’aquesta activitat cap a lloguer de mig i llarg 
termini que s’està donant en aquests moments. 
 
- A nivell de promoció, i quan sigui oportú fer-ho, intensificar la promoció per 
fomentar el turisme de proximitat; adaptar el destí a les necessitats que tindrà 
a partir d'ara el sector MICE i, fer un replantejament i desenvolupament d'un 
gran pla de promoció a nivell global pels propers 24 mesos. 
 
 
  
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. 
 
 
 
 


