Grup de treball Barcelona Postpandèmia del Consell de Ciutat
La COVID19 ha portat al nostre sector a una situació d’extrema gravetat i d’emergència per l’afectació que està representant a les
empreses del sector.
És un moment dramàtic i crític que fa difícil pensar en la reconstrucció, la transformació i la consolidació del sector turístic a la nostra
ciutat.
L’activitat turística i creuerística de la ciutat va tancar l’any 2019 amb xifres rècord, però la crisi sanitària viscuda durant el 2020 va
regirar les optimistes previsions de principis d’any, registrant un dels pitjors exercicis des de fa trenta anys.
Després de sis anys de xifres rècord, els turistes allotjats als hotels de la ciutat durant el 2020 han presentat el pitjor registre des de
principis dels anys noranta, amb poc més d’1,88 milions de passatgers i 4,3 milions de pernoctacions.
La pandèmia ha castigat de manera molt intensa el sector hoteler que a finals d’any (2020) comptava només amb 112 establiments
operatius, un 25% del total, i menys de 25.000 places de les més de 80.000 disponibles a la ciutat.
Les previsions superat l’estiu
 Poc més del 50% de la planta hotelera de la ciutat estava oberta al juliol (230 hotels/ 431 hotels al juliol 2019- 48.573 places
juliol 2019-74.591 places juliol 2021) amb una ocupació mitjana dels tres mesos de juny, juliol i agost no arriba al 50%, molt
lluny encara del 90% que es va aconseguir el juliol i agost del 2019, abans de la pandèmia.
 Hi han subsectors com l’oci nocturn, que fa més de 18 mesos que no tenen cap tipus activitat.
 L’activitat dels guies turístics o agències de viatges, entre d’altres, comencen a tenir certa activitat després de mesos
aturats, per manca de turistes, i de dificultats per als viatges internacionals.
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Des de PIMEC TURISME a es proposen les següents mesures postpandèmia
Àmbit econòmic
•
Pla de rescat amb aportacions directes cap a les empreses del sector. Les mesures han de tenir una dimensió, pel que fa als
recursos, molt superior als que han hagut fins ara, tal i com han fet altres països.
•

Augmentar les línies d’ajust a professionals autònoms i microempreses del sector turístic.

•
Els Ajuts de Solvència establerts pel Govern han suposat una greu dificultat en quan a la sol·licitud per les empreses. El moment
(juny de 2021, en ens moments finals de la Campanya de Renda) no han ajudat a la seva sol·licitud. A la pràctica, molts empresaris han
acudit a la segona línia d’ajuts, sense CNAE.
•

Facilitar l’accés als ajuts ajornant pagaments endarrerits o multes, ja que això dificulta l’accés als ajuts.

•
Incidir en les amortitzacions de capital de tots tipus de préstecs (ICO’s i ICF, també els hipotecaris) amb la finalitat de facilitar la
liquiditat.
•

La factura elèctrica no ajuda a la recuperació.

•

Facilitar l’accés de les Pimes i Micropimes als ajusta dels fons europeus que es coordinin des de Barcelona.

•
Estimulació municipal amb línies d’incentius als propietaris d’establiments (locals, hotels, comerços) per abaratir els lloguers. A
hores d’ara la reducció del preu dels lloguers depèn del Decret Llei de la Generalitat i finalitzarà ben aviat (restauració, etc)
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Àmbit laboral

•
Continuïtat dels ERTO per força major, com a mínim fins que es constati una situació d’estabilitat palpable. Ara com ara,
finalitzaran el proper 30 de setembre de 2021, tot i que la Ministra de Treball iniciarà reunions amb els agents socials el proper dijous 16
de setembre.
•

Cal potenciar els ERTO’s amb flexibilitat que permetin l’entrada i sortida de treballadors en funció de la conjuntura turística.

•
Que el retorns de la bonificació en cas d’acomiadament sigui sobre els treballadors afectats i no sobre la totalitat del ERTO, tant
respecte del Gobierno com des dels Ajuts impulsats per la Generalitat
•

Apostar per la Formació del sector, i apostar decididament per la Formació Professional en la seva modalitat Dual.
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Àmbit fiscal i financer

 Exoneració i moratòria d’impostos i taxes:
 IBI – rebaixa tant estatal com municipal. Exoneració del 50% i aplaçament del 50% restant fraccionat a pagar a partir del
2023, en 4 anys. Molts hotelers s’estan veient obligats a demanar aplaçaments, que han de garantir amb hipoteques, per
poder fer front als IBI que graven els seus establiments...tot i estar tancats.


IAE i altres taxes i impostos municipals (escombraries, guals, terrasses...), exoneració del 100% fins que es constati una
situació d’estabilitat.

 Incidir vers el Ministerio de Hacienda en la Reducció de l’IVA a super reduït fins a l’any 2023



Llicència d’obres. El termini durant el qual l’activitat de l’empresa turística romangui tancada no hauria de computar per l’inici i
execució de les obres emparades per llicència municipal, restant per tant suspesa la caducitat d’aquestes llicències.



Taxa turística. Des d’1 de juny de 2021 s’aplica el recàrrec a la ciutat de Barcelona, Des de PIMEC TURISME mirarem de fer
gestions per a que l’augment de la Generalitat no s’apliqui fins el 2022.



Llicència d’activitats. Facilitar la tramitació per als emprenedors que afrontin obrir negocis en aquests moments.
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Àmbit de la promoció i la comunicació

 Dotació i planificació extraordinària destinada a la promoció de la nostra destinació això com, a la recuperació del seu
posicionament com a destinació segura i competitiva.
 Campanya a nivell nacional, no només local o a nivell de Catalunya
 Comunicació més exacta, continua, constructiva i pedagògica, que eviti la circulació de missatges d’alarma cap a l’opinió pública,
sigui local, nacional i internacional.
 Incidir en el Passaport COVID per tal de facilitar l’activitat, modificar restriccions, incidir en el procés de vacunació.

