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Cal un canvi 
urgent del 
model turístic

PRESENTACIÓ

La revista Descobrir Catalunya ha 
elaborat aquest mes de setembre 
de 2020 un Informe Executiu a 
partir de dades inèdites de l’estudi 
acadèmic de l’Escola de Turisme i 
Direcció Hotelera de la UAB i de di-
verses fonts com l’INE, la Genera-
litat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i l’Organització Mundial 
del Turisme. L’informe mostra com 
l’impacte de la crisi sanitària ha 
capgirat el model turístic català. 
Un model que fins ara vivia princi-
palment del turisme internacional 
de sol i platja, i que aquest estiu 
s’ha hagut de reinventar per donar 
sortida al creixement de la deman-
da del turisme de proximitat, i en 
especial el turisme rural.

Precisament per aprofitar els 
aprenentatges que ha deixat la 
crisi sanitària, una trentena llar-
ga d’entitats i personalitats del 
turisme català han impulsat el  

“Manifest Descobrir per un nou 
model de turisme al servei del 
país”, que ja compta amb més de 
800 signants d’àmbits molt diver-
sos. Entre els impulsors del Ma-
nifest hi ha la Confederació del 
Turisme Rural i l’Agroturisme de 
Catalunya (TURALCAT), la Confe-

L’impacte de la 
crisi sanitària 
ha evidenciat 
la fallida del 
model turístic 
català
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deració Catalana d’Agroturisme i 
Turisme Rural (CONCATUR), l’As-
sociació Turisme Rural Girona, la 
Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya (FEEC), la Xarxa 
per a la Conservació de la Natura 
(XCN), l’Associació de Guies de 
Catalunya (AGUICAT), l’Associació 
de Guies Interpretadors del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici i l’Associació de 
Guies Intèrprets del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, entre d’altres. D’en-
tre els més de 800 signants hi ha 
personalitats com l’exdirectiu de 
Turisme de Barcelona, Manel Ca-

sanovas; el professor de l’Escola 
de Turisme de la UdG José Antonio 
Donaire; l’economista Miquel Puig; 
el doctor en Geografia de la UAB 
Francesc Romagosa; el president 
de la junta rectora del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, Joan Ordi; o el di-
rector de Territori i Medi Ambient 
de la Fundació Catalunya-La Pe-
drera, Miquel Rafa.

El manifest denuncia les grans 
factures ambientals i socials que 
deixava la sobreexplotació del mo-
del turístic de masses al litoral ca-
talà que ara ha fet fallida, i demana 
construir un nou model de turisme 
responsable i sostenible per prote-
gir el territori, la identitat i fer que 
el turisme continuï sent un motor 
de desenvolupament econòmic, 
però partint de la dinamització de 
les comunitats locals.

Els impulsors fan una crida al teixit 
socioeconòmic, a les institucions i 
a la ciutadania perquè s’adhereixin 
al manifest, i les pròximes setma-
nes tenen previst celebrar diver-
ses reunions amb representants 
de partits polítics i institucions 
per traslladar-los aquesta petició 
que subscriu un ampli espectre del 
sector turístic català i que consi-
deren que hauria de ser present en 
els debats de la imminent campa- 
nya electoral catalana.

El manifest 
demana 

construir un 
nou model 
de turisme 
sostenible
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Manifest 
Descobrir per 
un nou model de 
turisme al servei 
del país

Estem passant per un tràngol tan dramàtic com 
sobtat. La pandèmia de la Covid-19 ens ha agafat 
amb els deures pendents i ha fet aflorar totes les 
contradiccions d’un sistema econòmic i social 
que viu del creixement il·limitat, la hipermobilitat 
i la sobreexplotació del turisme internacional de 
sol i platja. Un model majoritari que a Catalunya 
porta 40 anys de creixement ininterromput i que 
ha derivat en el monocultiu turístic de masses al 
litoral que ara fa fallida.

Al nostre país el nombre de turistes estrangers 
havia anat incrementant-se de manera sostin-
guda: dels 9 milions l’any 2000 als 19 milions del 
2019, fent que el turisme hagi passat a represen-
tar el 12% del PIB. Tanmateix, en ser el sector que 
paga els salaris més baixos, les zones amb major 
especialització turística han vist alentir la seva 
prosperitat en relació a la resta. És l’hora de pas-
sar a l’acció davant de l’impacte negatiu d’aquest 
model que deixa grans factures ambientals i so-
cials sobre el territori i la gent que hi viu. La tem-

porada d’estiu que deixem enrere, tan anòmala a 
causa de la crisi sanitària, ha constatat que cal 
una alternativa, i per això diverses persones i en-
titats del sector hem decidit fer un pas endavant i 
treballar per un model turístic diferent de l’actual 
que estigui al servei del país.

Construir aquest nou model és vital i és possible, 
partint de la màxima del turisme responsable i 
sostenible: un bon lloc per viure és un bon lloc 
per visitar. És deure de tots protegir el territori, 
la identitat i fer que el turisme continuï essent 
motor de desenvolupament socioeconòmic grà-
cies a la dinamització de les comunitats locals 
i de sectors estratègics de qualsevol societat 
avançada, com són l’agroalimentació o la cultura. 

Ens proposem, doncs, d’impulsar un turisme 
conscient, que tingui un impacte global positiu 
sobre les destinacions. I, per aconseguir-ho, els 
impulsors d’aquest manifest demanem que s’im-
plementin les següents 5 grans mesures.
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1. Incorporar els criteris de 
sostenibilitat en les polítiques de 
turisme
El planeta ho necessita i la societat ho exigeix; la sostenibilitat ja no pot ser un 
objectiu, sinó un punt de partida. Cal establir normatives per protegir el terri-
tori seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 
2030 aprovada per l’Organització de les Nacions Unides.

2. Promoure el turisme de 
proximitat com a objectiu de país
Cal destinar una part substancial de la taxa turística que es recapti a l’impuls 
del turisme intern; fer una planificació dels fluxos de visitants per desestacio-
nalitzar l’activitat i evitar la massificació; repartir de manera més igualitària els 
ingressos que genera l’activitat turística; treballar amb guies i empreses locals 
per reforçar el teixit econòmic i ciutadà del territori; estimular el turisme de 
natura reforçant i ampliant el Pla d’Ecoturisme de Catalunya; potenciar la mo-
bilitat tranquil·la d’activitats com el senderisme o el cicloturisme; promoure 
l’oferta de productes agroalimentaris de proximitat i de temporada; protegir 
la qualitat, integritat i atractiu dels nostres paisatges i preservar el patrimoni 
cultural material i immaterial que configura la identitat del país.
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3. Augmentar la qualificació dels 
negocis turístics i substituir 
els llocs de treball precaris per 
ocupació de qualitat
Això implica facilitar la reforma o fins i tot el tancament dels negocis i activitats 
que no treballin amb els valors de la destinació. Aquesta reconversió ha d’anar 
acompanyada de la renaturalització d’espais degradats; de polítiques contra 
el despoblament —especialment a les comarques d’interior i de muntanya—; 
de suport i recuperació del sector primari; d’una inversió en la formació pro-
fessional en el món rural per aconseguir crear ocupació digna i incrementar la 
professionalitat i qualitat del servei que s’ofereix; d’un reforç de les iniciatives 
de creació d’ocupació en l’àmbit local i d’ajudes per a la transformació digital 
del sector que permetin eliminar la bretxa tecnològica.

4. Ordenar l’activitat turística per 
combatre la massificació
Tenim un territori únic pel seu patrimoni cultural, per la biodiversitat i per una 
geografia que, a tall d’exemple, en tan sols tres-cents quilòmetres, acull els 
horitzons del delta de l’Ebre i els cims del Pirineu a més de 3.000 m d’altitud. 
Aquesta riquesa permet oferir un gran ventall d’experiències i possibilitats que 
s’han de desenvolupar damunt del territori de manera equilibrada. El turisme 
pot ser una pota important de l’alternativa econòmica per a les comarques 
d’interior —al costat d’un sector primari viu i d’una cultura dinàmica—, espe-
cialment en zones en risc de despoblació. Per això convé controlar les nom-
broses modalitats d’allotjament, sobretot aquelles que poden afectar l’accés a 
l’habitatge dels seus habitants, i regular les activitats al territori a fi d’evitar la 
saturació de les destinacions.
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5. Crear una taula unitària per 
a la gestió de Catalunya com a 
destinació
Fins ara, els diversos patronats turístics i administracions han desenvolupat 
les seves pròpies eines de gestió i promoció sense una visió estratègica co-
muna. La mirada conjunta de totes les institucions implicades permetria fer 
una gestió integrada del turisme al nostre país per abordar els reptes que se’ns 
plantegen i trobar-hi solucions seguint els criteris de responsabilitat i soste-
nibilitat.

Per tal que aquestes mesures esdevinguin una realitat, fem una crida al teixit 
socioeconòmic, a les institucions i a la ciutadania perquè s’adhereixin a aquest 
manifest i col·laborin, així, a fer gran el moviment cap a un model de turisme al 
servei del país. 

Reconvertim el turisme, redescobrim Catalunya!

Barcelona, setembre del 2020



 / 9 MANIFEST DESCOBRIR PER UN TURISME AL SERVEI DEL PAÍS

Els impulsors 
del Manifest

Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya (TURALCAT) · Confederació Catalana 
d’Agroturisme i Turisme Rural (CONCATUR) · Associació Turisme Rural Girona, Costa Brava i Pirineu  
· Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) · Xarxa per a la Conservació de la Natura 
(XCN) · Associació de Guies de Catalunya (AGUICAT) · Associació de Guies Interpretadors del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici · Associació de Guies Intèrprets del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu · Revista Descobrir   

Primers signants
Pere Alzina, guia de natura Beyond Barcelona · Inma Ballbé, DCB. Turisme i Desenvolupament Local 
· Xavier Basora, ambientòleg a l’empresa Espai TReS · Jordi Pau Caballero, Nordic Walking Pirineus 
i Guies Pirineus · Pau Calero, guia de natura SK Kayak · Cesc Capdevila, guia intèrpret de l’Alt Pirineu 
·  Josep Capellà, DCB. Turisme i Desenvolupament Local · Manel Casanovas, Santuari del Miracle · 
José Antonio Donaire, professor a l’Escola de Turisme de la UdG · Mireia Font, impulsora de la ruta El 
Cinquè Llac i propietària de Casa Leonardo · Vanesa Freixa, Obrador Xisqueta · Núria Garcia Quera, 
escriptora i impulsora de la ruta Ramat de Camins · Isabel Junquera, Directora de la consultora 
especialitzada en dinamització rural i turisme sostenible Repte Territorial · Lluís Llobet, geògraf 
i director del Centre d’Art i Natura ·  Rafael López-Monné, fotògraf, geògraf, professor de la URV i 
especialista en camins · Evarist March, Naturwalks · Meritxell Omella, El Brogit Guiatges · Joan Ordi, 
president de la junta rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu · Miquel Puig, economista · Miquel Rafa, 
biòleg, alpinista i director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya-la Pedrera · Francesc 
Romagosa, professor de l’EUTDH-UAB i codirector del postgrau d’Ecoturisme · Magí Seritjol, gestor 
cultural i director del festival Tarraco Viva · Rafael Vallbona, escriptor · Santi Valldepérez, productor 
audiovisual, consultor i director del Terres Festival · Alba Serra, Hotel Terradets · Ana Mira, editora de 
Descobrir Catalunya · Joan Morales, director de Descobrir Catalunya

i 800 signants més, 
registrats a través del web 
www.manifest.descobrir.cat

http://manifest.descobrir.cat/
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Recull de premsa
30 Minuts  
TV3

4 LAVANGUARDIA V I U R E DIJOUS, 1 OCTUBRE 2020

DAVID GUERRERO
Cornellà de Llobregat

Diverses ciutats metropolitanes
gaudeixend’un servei debicicleta
compartida semblant al Bicing
des de fa un any i mig. Tot i això,
moltsveïnsendesconeixen l’exis
tència perquè les bicis queden
amagades en unes grans gàbies
metàl∙liques que són pràctica
ment idèntiques a les que es fan
servir com a aparcament de bici
cletes privades del servei Bicibox.
El nom de les bicis compartides,
eBicibox,tampocnoajudagairea
diferenciarlo.
L’Àrea Metropolitana de Bar

celona (AMB) s’ha adonat
d’aquest fet ihaentèsquelavisibi
litat és fonamental. Així doncs, ha
optat per canviar el model, treure
les bicis de les baluernes grises i
instal∙larles en uns ancoratges a
lavistaa laviapública, igualqueel
sistema de la capital catalana, que
al seu tornva fer elmateixamb les
bicis elèctriques traientles dels
aparcaments soterrats coincidint
ambel canvide concessionària.
“És un sistema més flexible en

l’ocupació de l’espai públic i més
accessible per al ciutadà”, asse
nyala el vicepresident de Mobi
litat de l’AMB,AntoniPoveda. I la
cosa sembla que funciona. La
primera de les noves estacions
s’ha instal∙lat a Cornellà i certa
ment, després de l’acte depresen
tació, molts dels veïns i treballa
dorsquepassavenperallàs’atura
venadonaruncopd’ull a aquelles
noves bicis amb rodes vermelles

que havien aparegut a la vorera.
De moment seran a l’Hospita

let, Cornellà i Sant JoanDespí, les
tres ciutatson s’ha concentrat un
72% de la demanda durant el pri
mer any de funcionament de
l’eBicibox. El servei disposa de
300bicicletesi45estacionsrepar
tidesenonzemunicipis,ques’ani
ran transformant progressiva

ment al nou formatmés amable si
els resultats són positius. Per Po
veda, els llocs en què s’instal∙len
lesnovesestacions“sónciutatson
l’espaipúblic témoltdevalor,a les
qualshemcanviatlapellelsúltims
anys i ara les hem de reconstruir
pensant en la nova mobilitat i en
les persones”. En aquest sentit,
l’alcaldedeCornellà,AntonioBal
món, veu imprescindible “donar
seguretat a totes les formes de
transport i actuar d’una manera
constant i consensuada”. N’hi ha
prou amb un passeig per la seva
ciutat per adonarse que el coro
navirusestàfentflorirnouscarrils
bici quemiren de teixir una xarxa
de connexió metropolitana segu
raper abicicletes i patinets.

Araque la infraestructura entre
municipis comença a tenir cara i
ulls, el repte següent és la inter
connexiódels serveisdebici com
partida de Barcelona i l’àrea me
tropolitana.Elcontractede l’eBi
cibox finalitza l’any que ve i
actualment ja s’està analitzant la
possible expansió del sistema a
méspoblacions. En canvi, el repte
pendent d’interconnexió del
Bicing barceloní i el seu germà
bessó metropolità continua apar
cat. L’Ajuntament de Barcelona i
l’AMB tenen coma objectius l’ex
tensió territorial dels operadors
demotos i bicis de lloguer permi
nuts, però de moment no hi ha
plansper ferelmateixambels sis
temesdebici pública.c

El Bicingmetropolità es fa veure
ambnoves estacions a l’aire lliure

MOBILITAT

Elserveidebicicleta
compartidade l’AMB,
quenoésvàlidaa
Barcelona,canvia
lesgàbiesmetàl∙liques
perancoratgesalcarrer

MANÉ ESPINOSA

La primera estació oberta de l’eBicibox s’ha instal∙lat a la vora del gran intercanviador de Cornellà

El turisme
rural supera
un 90%
d’ocupació
SÍLVIA OLLER
Girona

Elsallotjamentsdeturismerural
catalans han tancat l’estiu amb
més bones dades que fa un any.
Elsectorharegistratocupacions
superiors a un 90%demitjana a
l’agost gràcies al creixement de
la demanda interna. Segons l’in
formequeahir van ferpúblic les
tres principals entitats de refe
rènciadel turismeruraldeCata
lunya (Concatur, Turalcat i Tu
risme Rural Girona, que sumen
un total de 1.250 allotjaments) i
la revistaDescobrir, la demanda
interna ha experimentat un in
crementd’un23%ennombrede
viatgers i d’un 48% en nombre
de pernoctacions. En canvi, la
internacional ha caigut un 67%
envisitants inits reservades.
Elproducteestrellahaestat la

casa rural independent ambpis
cina, mentre que els allotja
ments que lloguen habitacions
hanpatitméslacrisi.Malgrat les
bones xifres d’ocupació, els
allotjamentsaugurenunacaigu
dad’entreun70%iun80%de la
facturacióaquestanyencompa
ració amb el 2019 a causa dels
mesosquevanhaverd’estar tan
catspel confinament.
El sector del turisme rural ha

impulsat un manifest, subscrit
per més de 600 entitats i per
sonalitats, en què propugna “un
canvi urgent”delmodel turístic.
Considerenque la crisi sanitària
ha portat “a la fallida el mo
nocultiu turístic de sol i platja” i
reclamen, entre altres accions,
promoure el turisme de pro
ximitat, polítiques contra la
despoblació de zones d’interior,
combatre la massificació, subs
tituir els llocs de treball precaris
per ocupació de qualitat i desti
narunapartde la taxa turísticaa
impulsarel turisme intern.c

“No s’equivoqui, jove”

La frase és d’un personatge
d’avançada edat que al film La
dolce vita li respon al joveMar
celloMastroiani: “No s’equivo
qui, jove,que josocpersonaque
viu de projectes, no pas de re
cords”.
La cita sintetitza l’esperit de

lespersonesgransd’avui, aBar
celona i segurament arreu. Es
tem immersos en una situació
on la lluita per la salut és prota
gonista i requereix tots els nos
tres sentits, intel∙ligència i es

forç. Una pandèmia que ha es
tat cruel sobretot vers les
persones grans i molt especial
ment vers aquelles que vivien
en residències.
Però els i les més grans de la

nostra societat s’han demostrat
a si mateixes com les persones
més resilients davant de la Co
vid19. De manera massiva la
societat ha respost a les mesu
res impulsades per les autori
tats sanitàries i especialment
assumint ambenteresa totes les
derivadesdelmoment,desde la
soledat, la saturació del sistema
sanitari, la manca de contacte,
la reducció de les reunions fa
miliars i el tancament dels ca
sals, entre altres qüestions de la
vida quotidianaque ens afecten
a tots, però que tenen especial
incidència en elsmés grans.

Això fa, doncs, que aquest
any el dia internacional de les
Persones Grans tingui una im
portància especial. D’una ban
da, per fer un sincer agraïment
a lespersonesgransde la ciutat,
per la seva capacitat de lluita i
adaptació.De l’altra, per home
natjar aquelles persones que
enshandeixatplantantcaraa la
malaltia, però sobretot cal
aprofitar aquest moment per
repensarse, per reflexionar,
per elaborar projectes sobre el
que vindrà després. Aprendre
de l’experiència viscuda, que és
molta i intensa, i després, im
pulsar els canvis necessaris en
matèria assistencial, residenci
al i depromocióde les persones
grans.
La condició de ser gran és un

estadi vital que s’ha de poder

viure amb plenitud, exacta
ment igual que la resta de mo
ments de les nostres vides. Cal,
doncs,posarhi totselsesforços
i estímuls per ferho possible,
combatre l’edatisme –que mal
auradament s’ha fet més pre
sent amb la Covid19–, i deixar
clar a la societat que ser granno
és una segona minoria d’edat,
que el gran gruix de les perso

nes grans no tenen deteriora
ment cognitiu i que els estereo
tips, en definitiva, fan mal i fe
reixen.
Aquest any les Nacions Uni

des centren la reivindicació del
dia internacional de les Perso
nes Grans en l’objectiu de des
envolupament sostenible 3 de
l’Agenda 2030: “Garantir vides
saludables ipromoureelbenes
tar de totes les edats”. En pa
raules recents del director ge
neral de l’OMS, el dr. Tedros
Adhanom, “que tots els éssers
humans, independentment de
l’edat, tinguin l’oportunitat de
complir el seu potencial en dig
nitat i igualtat”. Barcelona hi
està compromesa, sabem on
volemarribar, i cal el concertde
tothom, ciutadania i institu
cions, per ferho una realitat.

Cal aprendre
de l’experiència
viscuda i impulsar
els canvis necessaris
en la promoció de
les persones grans

Joan R. Riera

Regidor d’Infància, Joventut,
Persones Grans i Persones
amb Diversitat Funcional

de l’Ajuntament de Barcelona

Elcanvidesistema
vaacompanyatdenous
carrilsbicia lesciutats
quedisposende
l’eBicibox

La Vanguardia 
edició impresa 

i digital
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El turisme rural ha tancat la
temporada d’estiu amb dades
«molt positives», considerable-
ment «millors» que les del 2019 i
amb una ocupació de prop del
90%. Les entitats del sector s’han
mostrat «satisfetes» però han ad-
vertit d’una caiguda «substancial»
de la facturació anual, de prop del
70%, i un increment de les despe-
ses. «De cara al 2021 estem a l’ex-
pectativa. [...] Passarem mesos
durs, però a partir de Setmana
Santa començarem a sortir del tú-
nel», va vaticinar ahir la gerent de
l’Associació Turisme Rural Giro-
na, Costa Brava i Pirineu, Teresa
Vilà, en la presentació del mani-
fest per canviar el model turístic.
En el document, les entitats recla-
men promoure el turisme de pro-
ximitat i augmentar la qualificació
dels llocs de treball, entre d’altres.

El descens dels viatges interna-
cionals causat per la pandèmia ha
fet «trontollar» el model turístic de
Catalunya i ha posat en valor el tu-
risme de proximitat. Aquest estiu,
el turisme rural ha augmentat «de
forma notable» i ha permès al sec-
tor fer un balanç «força positiu» de
la temporada estival.

De fet, segons un estudi de la
Universitat Autònoma de Barce-
lona, la meitat dels propietaris de
turisme rural han tingut un incre-
ment en les reserves d’allotjament
durant l’estiu en comparació de la
mateixa temporada de l’any pas-
sat i una quarta part s’ha mantin-
gut estable.

«A l’agost, l’ocupació mitjana
de turisme rural ha vorejat el

90%», va assegurar ahir el director
de la revista Descobrir Catalunya,
Joan Morales, a la roda de premsa.
El president de la Confederació de
Turisme Rural i l’Agroturisme de
Catalunya (Turalcat), Carles Bar-
cons, va qualificar la temporada
d’estiu de «bastant bona» i va as-
segurar que la majoria d’allotja-
ments rurals que es lloguen sen-
cers han millorat els ingressos.

La confederació –representant
d’entitats situades al Pirineu Oc-
cidental, les comarques de Lleida
i una part de les comarques de
Barcelona– ha registrat una ocu-
pació d’entre el 85% i el 90% a

l’agost. Al setembre, les dades ge-
nerals són bones però Barcons va
reconèixer una «certa por» de cara
a la temporada d’hivern. En el glo-
bal de l’any, la majoria de propie-
taris preveuen un descens del 70%
de la facturació respecte al 2019.

El president de la Confederació
Catalana d’Agroturisme i Turisme
Rural (Concatur), Ferran Puig, va
presentar dades similars. L’asso-
ciació –representant d’entitats si-
tuades a les Terres de l’Ebre,
Camp de Tarragona i algunes co-
marques de Catalunya Central i
Girona– ha registrat ocupacions
d’entre el 40% i el 70% al juliol,

amb un augment d’entre deu i vint
punts respecte a l’any passat.

A l’agost, el percentatge ha aug-
mentat fins al 90% «malgrat les in-
certeses». La primera quinzena de
setembre s’ha registrat un com-
portament similar, mentre que a
la segona s’ha produït una «allau
d’anul·lacions». El conjunt de
l’any ha estat «dolent», amb una
caiguda prevista de la facturació
anual d’entre el 50% i el 80%.

La gerent de l’Associació Turis-
me Rural Girona, Costa Brava i Pi-
rineu, Teresa Vilà, va qualificar la
temporada estival de «positiva i
satisfactòria».

ACN BARCELONA

El turisme rural tanca la temporada
d'estiu amb dades «molt positives»
Les entitats volen promoure els viatges de proximitat i augmentar la qualificació de les feines
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Acte de presentació del manifest per canviar el model turístic, ahir a Barcelona 

El Govern ha modificat l’impost
sobre les emissions de diòxid de
carboni dels vehicles de tracció
mecànica i l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics.
Pel que fa al primer, es deixa sense
efecte l’exercici 2019 que obligava
a tributar turismes i furgonetes.
Aquest any es meritarà a 31 de de-
sembre del 2020 però amb la tarifa
més baixa, «prevista inicialment
només per al 2019» fins a 120
g/km en el cas dels turismes i les
motocicletes i 160g/km per a les
furgonetes. D’aquesta manera, la
recaptació serà inferior a la pre-
vista. D’altra banda, es podrà
sol·licitar, de manera excepcional,
l’ajornament o el fraccionament
del pagament de l’impost d’esta-
des turístiques de la temporada
d’hivern del 2019 i la d’estiu 2020.
D’acord amb la decisió del Go-
vern, turismes i furgonetes esta-
ran exempts de meritació durant
el 2019, és a dir, no hauran de pa-
gar aquest impost.

ACN BARCELONA

El Govern deixa
sense efecte l’impost
d’emissions
de CO2 del 2019 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages ha posat en marxa un servei
gratuït per assessorar les empre-
ses del municipi pel que fa a la
gestió energètica i de residus.
Aquest nou servei té per objectiu
ajudar a reduir la despesa energè-
tica de les empreses i fomentar
millores en el camp de la reducció
d’emissions i l’eficiència en la ges-
tió de residus. 

Les empreses que participin en
aquest nou projecte tindran accés
a un expert que realitzarà una
diagnosi amb l’analisi de les tari-
fes, la potència energètica con-
tractada, les corbes de consum
elèctric i els consums fantasma, i
a partir d’aquesta anàlisi els realit-
zarà propostes de millora. 

A banda, les empreses també
rebran assessorament en la im-
plementació d’energies renova-
bles, autoconsum i autoconsum
compartit i es revisaran els costos
de la gestió de residus i la seva op-
timització. 

Les places per tal de participar
en aquest projecte són limitades.

REDACCIÓ MANRESA

Sant Fruitós
ajudarà les
empreses a
gestionar els seus
residus 

PIMEC ha alertat que el 28,5%
de les petites i mitjanes empreses
no podran afrontar la devolució
dels crèdits ICO i de l’ICF–Avalis
en el termini establert, segons la
darrera enquesta de la patronal.
Davant aquesta situació, la confe-
deració ha demanat allargar el ter-
mini per retornar els crèdits a sis
anys, els dos primers de carència. 

L’entitat considera «necessari»
implementar solucions de reforç
de fons propis i adaptar els requi-
sits d’aquestes línies de finança-
ment a la situació derivada de la
pandèmia. La patronal ha afirmat
que la perspectiva anual dels ana-
listes situa la recuperació econò-
mica més enllà del 2021, és a dir,
dotze mesos més tard respecte a
la previsió inicial.

En aquest sentit, PIMEC ha re-
cordat que el programa dels avals
ICO es va aprovar al març i que, a
causa de l’evolució de la pandè-
mia, el període establert de cinc
anys per retornar els crèdits i un
de carència «no es pot considerar
suficient» per afrontar un «xoc en
la demanda» com l’actual.

Fent referència a l’informe del
Banc d’Espanya «Evolució recent

del finançament i el crèdit bancari
al sector privat no financer», la
confederació ha advertit que els
impagaments poden augmentar
en els últims mesos i ha alertat del
risc de morositat si no s’amplia el
període de carència. De fet, el
Banc Central Europeu (BCE) aler-
tava recentment que les pèrdues
per morositat poden arribar a una
xifra de 1.400 milions d’euros.

ACN BARCELONA

PIMEC alerta que el 28,5% de les pimes no podrà
tornar els crèdits ICO en el termini establert
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ECONOMIA

 El Govern d’Andorra ha
aprovat refinançar 180 milions
d’euros de deute públic
mitjançant una emissió de bons
sobirans andorrans destinada al
mercat internacional, segons va
informar ahir en un comunicat.

180
MILIONS DE DEUTE
QUE REFINANÇARÀ

ANDORRA

L’ADQUISICIÓLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 La companyia de serveis
professionals Deloitte ha
adquirit l’empresa de
consultoria SAP Keytree, una
operació amb la qual reforça 
el «lideratge en transformació
digital».

Deloitte

COMPRA L’EMPRESA
DE CONSULTORIA

SAP KEYTREE 

 Spanair i l’aeroport de
Ciudad Real són algunes de les
companyies vinculades al
sector aeri i turístic que es
mantenen un any més en la
llista de morosos publicada
ahir per Hisenda.


SPANAIR, UN ALTRE
ANY A LA LLISTA DE

MOROSOS 

TURISME El turisme rural ha tancat la temporada d’estiu amb dades «molt positives», considerablement
«millors» que les del 2019 i amb una ocupació de prop del 90%, segons entitats i empreses del sector
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