
El sector turístic de la Costa Bra-
va va rebre amb indignació l’aug-
ment de l’IVA, que per al sector
passarà del 8% al 10%. Segons les
estimacions del gerent de Costa
Brava Centre Hotels, Martí Sabrià,
la mesura provocarà la destrucció
de 2.000 llocs de treball i els hotels
perdran 200 milions d’euros. El ge-
rent va remarcar que el sector tu-
rístic és «clau» per crear ocupació
i «exigeix» que es comenci a apli-
car a l’octubre, després de la tem-
porada d’estiu. Des de l’associació
que agrupa els hotelers de la Cos-
ta Brava Centre, va assegurar que
estan «indignats» amb la mesura.
Sabrià considera que el turisme és
un dels únics sectors que està
mantenint l’ocupació i que és «es-
tratègic» per a l’economia espa-
nyola. En la línia amb el que fa dos
dies reclamava la patronal gironi-
na Federació d’organitzacions
Empresarials de Girona (FoEG), va
defensar que l’impost no s’hauria
d’haver alterat per al sector del tu-
risme. «Hem fet molta feina per in-
tentar demostrar i justificar que el
turisme és un sector estratègic en
uns moments de tanta dificultat»,
es va lamentar Sabrià.

Per això, va demanar al Govern
estatal que no apliqui la mesura
fins passat l’estiu per tal de no al-
terar els preus que ja s’han tancat

amb operadors turístics i clients. A
més, el gerent de l’associació va re-
cordar que a Catalunya la situació
és «doblement greu» per al sector
ja que, a partir de l’1 de novembre,
es començarà a aplicar la taxa tu-
rística que ha impulsat la Gene-
ralitat. 

Segons les primeres estima-
cions de Sabrià, aquest augment
de l’IVA podria reduir en 200 mi-
lions la facturació dels establi-
ments de la Costa Brava. L’encari-
ment dels preus portaria una da-
vallada dels turistes i també es
podrien perdre fins a 2.000 llocs de
feina de la Costa Brava. 

«Crec que s’està explicant prou
bé que la recuperació passa per re-
activar el consum i l’activitat, si això
ho minvem és una bufetada i un
entrebanc», va manifestar Sabrià. 

L’IVA a la resta d’Espanya
Les principals organitzacions em-
presarials del sector turístic van
mostrar el seu «absolut rebuig» a
la pujada de l’IVA al turisme del 8
al 10 % per la pèrdua de competi-
tivitat per a Espanya com a destí tu-
rístic i el seu impacte sobre l’ocu-
pació.

En un comunicat conjunt, la
Comissió de Turisme de la CEoE,
la Confederació Espanyola d’Ho-
tels i Allotjaments Turístics (CE-
HAT) i la Federació Espanyola
d’Hostaleria i restauració (FEHr),
conjuntament amb l’Aliança per a
l’Excel·lència Turística (Exceltur)
i la Taula de Turisme, van res-
pondre a l’anunci fet pel presi-
dent del Govern, Mariano rajoy.

El sector turístic va lamentar «la
poca sensibilitat del Govern amb
un sector estratègic clau per im-
pulsar i accelerar la recuperació de
l’economia espanyola». Segons
Exceltur, per cada punt d’incre-
ment en l’IVA que es traslladi als
preus, es provocarà en termes
anualitzats una reducció dels in-
gressos per al conjunt del sector de
fins a 1.005 milions d’euros i una
pèrdua de 9. 365 llocs de treball.

Les organitzacions van asse-
nyalar que les tarifes d’IVA reduït
«són un instrument essencial per
a la sostenibilitat del turisme a
Espanya» i van denunciar que la
pujada «provocarà un increment
de preu i per tant una insostenible
caiguda en l’arribada de turistes».
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El sector turístic
de la Costa Brava
calcula perdre
uns 200 milions
de facturació
Els empresaris preveuen una reducció de

2.000 llocs de treball en un sector clau
�
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L'increment de l'IVA també va
caure com una galleda d'aigua
freda entre els comerciants. El
president de l'associació de Giro-
na Centre Eix Comercial, Josep

Maria Noguer, va assegurar que ja
vénen de mesos i d'anys de cai-
guda del consum i que els botigu-
ers ho han anat trampejant com
han pogut, bàsicament ajustant al
màxim els preus i reduint el mar-
ge de benefici. «No ens queda
més marge per reduir» va afir-
mar Noguer, que també va quali-
ficar de «molt mala notícia per al
sector» la pujada de l'IVA.

«Serà contraproduent perquè
farà que la gent consumeixi
 menys», va augurar ahir Noguer,

que creu que encara és aviat per
aventurar cap percentatge de da-
vallada del consum però va asse-
gurar que serà «important». Se-
gons Noguer, els comerciants que
tinguin capacitat per fer-ho assu-
miran ells l'increment d'IVA per no
encarir els productes, però la ma-
joria difícilment ho podran fer i
hauran d'augmentar preus. «Al
final, no sé si podrem vendre al-
guna cosa», va lamentar-se.

Per altra banda, ens trobaríem
també enfront a unes rebaixes ai-

gualides. El secretari general de la
Confederació de Comerç de Ca-
talunya (CCC), Miquel Àngel Frai-
le, va donar  per perduda la cam-
panya de rebaixes d'estiu per la por
de la població davant de la pujada
de l'IVA anunciada pel Govern.

Ahir va argumentar que a la
campanya de rebaixes d’aquest
any «no hi haurà recaptació, per-
què hi haurà desànim i descon-
fiança; els possibles clients seran
estalviadors davant d'una situació
d'incertesa».

Finalment, va considerar que
aquest increment de l'IVA fins al
21% és «la mesura més impopular
que es podia prendre, si a més no
va acompanyada de mesures per
afavorir el creixement i el con-
sum».
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Una galleda d’aigua freda per al comerç,
que dóna per perdudes les rebaixes

Els botiguers porten mesos
de caiguda de preus i
consideren que ja «no queda
més marge per reduir»

RESPOSTES

COMERCIANTS

Els comerciants que en
tinguin la capacitat

assumiran l’increment d’IVA per
no encarir els productes, però la
majoria no ho podrà fer»

«

JOSEP MARIA NOGUER
PRESIDENT DE GIRONA CENTRE EIX COMERCIAL
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Les agències de viatges conside-

ren que la pujada de l’IVA està dins

de la seva petició de mantenir-se al

tipus reduït encara que insisteixen

que no deixaràn de sol·licitar una

baixada. El president de la Confede-

ració Espanyola d’Agències de Viat-

ges i Touroperadores (CEAV), Rafael

Gallego, va assenyalar que qualse-

vol pujada de l’IVA afecta el turisme

ja que «qualsevol preu que aug-

menti repercuteix al sector».

«Aquest 85% de turisme recep-

tiu que portem les agències de viat-

ge no es veurà afectat aquesta tem-

porada i sempre ens queda l’espe-

rança que tot és revisable» encara

que «no reduirem la nostra pressió

per aconseguir un tipus reduït per

sota del 8%» va afegir Gallego. 

Per altra banda, el president de

l’Associció Catalana d’Agències de

Viatges (ACAV), Francesc Carnero, va

opinar que la pujada «no permetrà

salvar la temporada» que ja era

complicada per la situació econòmi-

ca actual. BARCELONA/MADRID |AGÈNCIES
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Les agències de
viatges continuaran
lluitant per una
rebaixa de l’impost
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