Nota de premsa
Enquesta a les pimes del sector turístic sobre l’impacte de la Covid-19

PIMEC Turisme quantifica en un 60% les anul·lacions
de reserves al sector turístic de Catalunya
La patronal alerta que l’activitat del sector ha estat d’un 46% al juliol en comparació amb
el mateix mes de 2019 i calcula que a l’agost es reduirà al 32%.
L’entitat estima que la pèrdua d’ingressos generats serà de 10.300 milions d’euros fins
a l’agost.
Barcelona, 31 de juliol de 2020. PIMEC Turisme ha constatat avui que en els darrers
dies la pandèmia ha causat un 60% d’anul·lacions de reserves al sector turístic de
Catalunya, tot destacant que a Barcelona (excepte a la ciutat) ha estat d’un 48%
de les cancel·lacions, un 58% a Girona i un 62% a Tarragona. En una roda de premsa
telemàtica per presentar els resultats d’una enquesta sobre l’impacte de la Covid-19 al
sector turístic català, el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha destacat que “el
turisme està patint ara el pitjor escenari des que va començar la pandèmia”, ja que “els
rebrots estan tenint conseqüències al sector en plena campanya d’estiu i sense
que les empreses puguin comptar ja amb mecanismes que estaven només vigents
durant l’estat d’alarma”.
Balanç i previsions
El gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC, Àngel Hermosilla, ha lamentat que aquest
juliol l’activitat del sector ha estat d’un 46% en comparació amb el mateix període del
2019 i ha afegit que “les xifres de l’enquesta apunten que a l’agost es reduirà
l’activitat turística al 32%”. A més, ha dit que els hotels han tingut un 39% d’activitat
aquest juliol i baixarà al 31% a l’agost i els restaurants un 60% al juliol que es
reduirà al 20% a l’agost, sent els tipus d’establiments que més pateixen un retrocés en
l’activitat i, per tant, en l’ocupació que generen.
Per demarcacions, ha exposat que Barcelona (excepte la ciutat) passarà d’un 50%
de l’activitat aquest juliol al 39% a l’agost; Girona patirà una davallada del 40% al
27% i Tarragona del 48% al 33%. D’altra banda, Àngel Hermosilla ha explicat sobre els
establiments turístics que “la davallada a l’obertura ha estat del 68,9% en comparació
amb l’any anterior”.
Sobre l’evolució dels turistes estrangers ha constatat que a l’abril i al maig Catalunya no
va rebre cap, al juny es va produir l’arribada de 135.500, que va pujar a 1,1 milions de
turistes estrangers al juliol i amb una previsió de baixada fins a 755.000 a l’agost. En
aquest sentit, ha estimat que aquest any “la pèrdua d’ingressos generats serà de
10.300 milions d’euros fins a l’agost”.
Mesures d’urgència i rescat al sector
En la seva intervenció, la presidenta de PIMEC Turisme, Isabel Galobardes, ha proposat
una ampliació dels ERTO en temps i bonificacions, destinar el 25% dels diners
que rebrà Espanya del fons europeu a impulsar sector, i ampliar el període de
carència i el període de retorn dels crèdits avalats per l’ICO.

També considera necessàries mesures com una reducció de l’IVA al 4% al sector, un
Pacte de País per consensuar les estratègies per fer front als efectes de la Covid19 i la posada en marxa del Pla Impulsor del Sector Turístic. Finalment, Galobardes
ha defensat accions concretes per incentivar la demanda i creu imprescindibles i urgents
ajuts directes, immediats i que no suposin un endeutament posterior a les pimes i
els autònoms del sector”, entre altres qüestions.

