Nota de premsa

PIMEC Turisme reclama una pla d’anticipació per a la propera
temporada de Setmana Santa
Alerta de la greu situació que estan patint les empreses i els autònoms amb negocis
d’activitat turística, així com les que presten serveis auxiliars i subministren productes
diversos.
La sectorial demana ajuts directes, la condonació del pagament de determinats impostos
i taxes, un fons de solvència i un esquema de quitança dels crèdits ICO.
Barcelona, 22 de febrer de 2021. Els membres de la sectorial PIMEC Turisme, en la
seva darrera reunió de la setmana passada, han constatat la greu situació que estan
patint les pimes i els autònoms dedicats a activitats turístiques, així com les
empreses que presten serveis auxiliars i les que subministren productes diversos
(aliments, begudes, equipament, mobiliari…). A més, han lamentat que les restriccions
a la seva activitat no vagin acompanyades de mesures de compensació
econòmica reals i efectives davant la davallada de facturació i consideren que això
està provocant una pèrdua de teixit productiu, amb conseqüències molt negatives sobre
l’ocupació, en un sector clau per a l’economia del nostre país.
Davant d’aquesta situació, PIMEC Turisme ha reclamat un veritable pla d’anticipació
de la propera temporada de Setmana Santa per part de les administracions públiques
i ha alertat que, a poc més d’un mes, és imprescindible disposar d’unes directrius
bàsiques, que poden ser flexibles, que permetin preparar la campanya amb la màxima
protecció i prevenció de la salut de les persones. Per això, ha proposat, entre d’altres
qüestions, una acceleració del procés de vacunació de la societat i, particularment,
als territoris turístics. Així mateix, ha demanat la implantació del model que va funcionar
durant el passat Nadal, en el sentit que es pugui viatjar a la segona residència i
desplaçar-se a allotjaments turístics amb reserva.
En línia amb l’anterior, PIMEC Turisme torna a reclamar ajuts directes i urgents per a
les pimes i els autònoms del sector turístic en sentit ampli, incloent-hi, per exemple, el
conjunt del lleure i les instal·lacions juvenils, entre d’altres. En aquest sentit, també vol
insistir en la necessitat que les diferents administracions condonin el pagament de
determinats impostos i taxes, directe o indirectament vinculats a l’activitat, com
l’IBI, l’IAE, o les escombraries en el cas de les administracions locals.
Finalment, la sectorial recorda la urgència de posar en marxa un fons de solvència,
que ajudi a salvar pimes i autònoms, així com un esquema de quitança de part dels
préstecs concedits amb aval ICO Covid-19, que permetria convertir aquests crèdits
en un sistema d’ajuts directes per a la recapitalització.

