Nota de premsa

PIMEC Turisme reclama la creació d’una Conselleria de
Turisme
La sectorial fa aquesta demanda amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del
sector i d’assolir els reptes empresarials actuals i futurs, tot alineant-se amb la iniciativa
de crear un Ministeri de Turisme a Itàlia.
Barcelona, 3 de març de 2021. Els membres de PIMEC Turisme, en la seva darrera
reunió, han acordat demanar que els diversos grups polítics que estan negociant la
constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya considerin la creació
específica d’una Conselleria de Turisme per donar resposta a les necessitats del
sector i per tal d’assolir els reptes empresarials actuals i futurs.
La sectorial destaca, en primer lloc, la importància quantitativa d’aquest sector:
contribueix en més d’un 11% al PIB del país i concentra per sobre de 78.000
empreses i més de 400.000 llocs de treball, és a dir un 14% de l’ocupació total. A
més, segons dades del 2019, genera més de 20.000 milions d’euros de despesa anual,
entre els 19,4 milions de turistes estrangers, les 132,8 milions de pernoctacions de
turistes catalans i les 24,4 milions de pernoctacions de turistes de la resta de l’Estat. Així
mateix, PIMEC Turisme ha posat de manifest la importància estratègica i
vertebradora que té el sector sobre la resta d’activitats, siguin del sector serveis, de
la indústria, de la construcció o del sector primari, i sobre el conjunt del territori, tot
afegint que hi ha zones en les quals el sector turístic aporta un percentatge molt elevat
de la riquesa.
En segon lloc, la sectorial ha explicat la necessitat i el repte que justifica la constitució
d’una Conselleria de Turisme dins del proper govern de la Generalitat de Catalunya a
l’hora d’endegar un procés urgent de transformació i reforma del sector turístic
català. Davant l’actual crisi econòmica a conseqüència dels efectes de la Covid-19,
PIMEC Turisme ha lamentat que s’hagi produït una recessió profunda de l’activitat,
posant en qüestió les bases competitives d’un model que exigeix una reflexió per part
de tots els agents relacionats. En aquest sentit, recorden que la contracció de l’activitat
durant el 2020 ha estat de més d’un 75-80% en termes generals, palesant greus
problemes de liquiditat, tresoreria, solvència i endeutament al teixit empresarial,
així com un ajustament laboral important.
Finalment, han posat de manifest que la transformació que està vivint el sector
s’intensificarà en els propers anys, de la mà dels fons Next Generation EU, i exigeix
d’una Conselleria específica que centri la seva atenció en aquesta branca, tal com ho
ha entès el govern italià, que recentment ha constituït de la mà de Mario Draghi un
Ministeri sobre Turisme al front del qual estarà Massimo Garavaglia.

