COMUNICAT DE PREMSA
Finalització de les mesures extraordinàries pel pagament de lloguers de locals de negocis recollides al
Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril

Situació insostenible al sector hoteler de
Barcelona després de 6 mesos sense activitat
El Gremi d’Hotels alerta que està en risc la viabilitat de molts establiments
d’allotjament turístic i, conseqüentment, el manteniment de la seva activitat i dels seus
llocs de treball
El sector reclama un Pla de Rescat amb aportacions directes cap als hotels que no els
generi més deute, recuperar els ERTO per força major fins a Setmana Santa i, que es
revisi el que estan pagant els hotelers, en termes d’impostos, hipoteques i lloguers,
com ja han fet altres països
Barcelona, 2 de setembre de 2020
La situació pel sector hoteler de Barcelona s’ha tornat completament insostenible
després de 6 mesos amb una activitat pràcticament nul·la i, amb una campanya d’estiu
dramàtica, en que pràcticament el 75% de la planta hotelera ha continuat tancada.
Manel Casals, Director general del Gremi d’Hotels afirma que: “L’activitat turística a
Barcelona és pràcticament inexistent, amb xifres d’ocupació hotelera aquest estiu
realment dramàtiques, que amb prou feines han arribat al 10%”. En aquest sentit, afegeix
que: “No esperem que la situació reverteixi els propers mesos i, la finalització d’ajudes
com els ERTO o les mesures extraordinàries pel pagament de lloguers posa en clar risc,
a curt i mig termini, la viabilitat de molts establiments i, conseqüentment, el
manteniment de la seva activitat i dels seus llocs de treball”.
Per aquest motiu, l’entitat reclama l’ampliació i flexibilització d’aquestes mesures a llarg
termini, com a mínim fins que es constati una situació d’estabilitat palpable que permeti
el desenvolupament normal de la seva activitat i, insisteix en la necessitat d’articular un
Pla de Rescat amb aportacions directes cap als hotels que no els generi més deute, amb
l’aplicació de mesures que tinguin una dimensió, pel que fa recursos, molt superior a les que
han hagut fins ara.
Al respecte, Manel Casals reclama que: “Calen ajudes directes als hotels que no els
generin més deute, recuperar els ERTO per força major fins a Setmana Santa de 2021,
com a mínim, i que es revisi el que estan pagant els hotelers, en termes d’impostos,
hipoteques i lloguers, entre d’altres, com ja han fet altres països”, afegint que “Ara
mateix, ens trobem que cap Administració Pública ha ajustat la seva política impositiva,
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tot i que l'activitat turística sigui pràcticament nul·la, deixant al sector desemparat
davant la davallada d'ingressos”.
Així mateix, el Gremi d’Hotels recorda que cal dur a terme una comunicació més exacta,
continua, constructiva i pedagògica, que eviti la circulació de missatges d’alarma cap a
l’opinió pública, local, nacional i internacional.
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