
URGÈNCIA D’UN PLA DE XOC





12,3% del PIB

32.215 milions d’euros de despesa

Més de 78.000 empreses Més de 400.000 llocs de 
treball (14% del total)

4,897 milions de turistes de 
la resta de l’Estat

33,439 milions de turistes
catalans

19,358 milions de turistes
estrangers

Exercici 2019





Un 66,7% de les empreses valora la situació
econòmica actual de dolenta/molt dolenta.
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Un 70,3% de les empreses no té actualment activitat
i un 19,9% la té a menys de la meitat del 2019.



Un 83,3% de les empreses pateix actualment
tensions de tresoreria.
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Situació de l’ocupació a Espanya.

Davallada de 147.045 afiliats a SS
(11 març-12 maig)

932.516 afectats per ERTO 
(fins a 30 abril)



Els ERTO a Catalunya.

21.677 ERTO  (21.529 FM)
(fins a 25 maig)

84,2% PIME ha 
presentat o té 

previst

135.187 afectats (133.598 FM)
(fins a 25 maig)

75,7%
dels assalariats del 

sector



Un 54,4% de les empreses que han presentat ERTO 
per força major no han desafectat plantilla i un 

79,4% tenen previst presentar-lo per causa objectiva.





Turisme, lleure i cultura és el primer sector en línies de 
finançament ICO a Espanya fins a 18 de maig.

82.324 operacions
(20,8% del total)

Finançament
8.606,8 millones de euros 

(16,9% del total)

68.662 empreses
(23,0% del total)

Aval sol·licitat
6.441,6 millones de euros 

(16,7% del total)









Reactivació i rescat del sector turístic: 
suport de 57 entitats i 13.500 empreses

Ciutadans: persones i 
famílies

Curt termini

Economia: petites i mitjanes
empreses i turisme

Mitjà termini

Dos pilars fonamentals

Mesures
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