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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

Davant l’aprovació de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
 

ConfeCat eleva un prec d’auxili a la 
Generalitat de Catalunya 

 

 
Sol·licita la supressió durant 24 mesos de l’IEET i que s’anul·li la proposta 

d'augment i el recàrrec municipal d’aquest impost previst a la llei 
d’acompanyament de pressupostos 

 
 

Barcelona, 23 d’abril de 2020.- 
Davant la imminent aprovació dels Pressupostos de la Generalitat prevista en el Ple 
del Parlament de Catalunya, que tindrà lloc aquest divendres, 24 d’abril, la ConfeCat 
ha dirigit un escrit al President de la Generalitat, al Vicepresident, a la Consellera 
d’Empresa i Coneixement i als líders dels Grups Parlamentaris, per fer-los arribar 
un prec d’auxili del sector. 
 
En aquest escrit, el President de l’entitat, Santiago García-Nieto els ha recordat el 
moment extremadament delicat que travessa la indústria turística catalana, que es 
troba afectada de forma molt greu per la crisi sanitària derivada de la COVID-19, en 
termes econòmics, socials i laborals, afirmant que “Ens esperen anys molt durs. 
Tenim molt clar que el camí per a la recuperació de la nostra indústria serà llarg 
i lent”. 
 
En aquest sentit, Santiago García-Nieto els ha fet arribar el prec de l’entitat per tal 
que, abans de la seva aprovació, sigui tinguda en consideració una exoneració 
de tots els impostos que afecten a l’hostaleria del país. 
 
Més concretament, en relació a l’Impost sobre les Estades en Establiments 
d’Allotjament Turístic, Santiago García-Nieto ha sol·licitat la seva supressió durant 
24 mesos, ampliant el termini del pagament de la darrera liquidació pendent fins 
al març del 2021 i, així mateix, que s’anul·li la proposta d'augment i el recàrrec 
municipal sobre l'IEET previst en la llei d’acompanyament de pressupostos. 
 
A tots ells, Santiago García Nieto els ha recordat en el seu escrit que “Us hem sentit 
propers i coneixedors del gran problema que afrontem i de les conseqüències 
que tot plegat tindrà, no tant sols per la pròpia indústria turística, sinó pel conjunt 
de la societat catalana”. 
 
  
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. 


