
 
 
 
PROPOSTES DEL GREMI D’HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS I BAIX LLOBREGAT  
 
 

Tots estem treballant per afrontar l'actual crisi sanitària provocada pel COVID-19, i 
ja és de coneixement públic la gravíssima crisi econòmica que ha generat i que 
seguirà generant al llarg d'aquest any. 
 
Com a empresaris, i com a part de la solució a la pandèmia que ens afecta, ens 
hem vist obligats a tancar les portes dels nostres establiments i cessar les activitats 
econòmiques. Les pèrdues generades durant aquesta crisi no les recuperarem a 
curt termini. Durant tot el temps que hem estat tancats, no s’ha pogut generar 
ingressos però, sí hem continuat generant despeses, pagaments i obligacions, que 
no podem afrontar durant aquest any. 
 
Des de l’Associació del Gremi d´Hostaleria de Castelldefels i el Baix Llobregat, som 
conscients que el nostre sector és una de les principals fonts creadores de llocs de 
treball local, i som conscients de les conseqüències negatives immediates que 
aquest impacte econòmic tindrà per als nostres establiments d'hostaleria i 
restauració. En la situació actual, molts establiments no podran mantenir el 
personal que a dia d'avui tenen contractat, mentre que altres empresaris es veuran 
condemnats a tancar els seus negocis. I això, sense comptar amb els danys que 
generaran les pèrdues de llocs de treball relacionats amb el nostre sector (tan 
proveïdors, elaboradors i comercials). 
 
Hem de tenir en compte, que el sector serveis al nostre municipi dóna ocupació, 
entre empresaris, autònoms i empleats al 85 % de la població activa, amb el 
conseqüent benefici per el municipi. 
 
És per aquests motius que, per poder seguir afrontant la crisi, per revertir les 
conseqüències econòmiques i socials a les què ens enfrontarem durant el 2020, 
per evitar la destrucció de llocs de treball i evitar la desaparició del teixit 
empresarial local, demanem expressament el suport i l'ajuda del nostre Ajuntament. 
 
Es per això que al Il·lm. Ajuntament de Castelldefels, sol·licitem: 
 

 Anul·lació de la taxa d'ocupació de la via pública durant l'any 2020. 

 Anul·lació de la taxa d'escombraries durant l'any 2020. 

 Anul·lació de l'Impost sobre béns immobles (IBI) durant l'any 2020. 

 Anul·lació de pagaments fraccionats durant l’any 2020. 

 Obertura per part de l’Ajuntament a través del centre d’ocupació la Guaita 
d’una línia de préstecs als autònoms i petits empresaris de la població per un 
import de CUATRECUATRE MILIONS I MIG D’EUROS (4.500.000). 



mitjançant préstecs personals a cinc anys, amb el primer any a cost zero per 
l’empresari i devolució a partir del segon any a un interès màxim de l’1,5%.  
 

 Sol·licitar al Govern de l'Espanya que aprovi un Real Decret-llei per tal que el 
ajuntament pugui alliberar i reinvertir enguany el fons dels superàvits que 
disposa d’anys anteriors per destinar-lo per a ajudes directes a l´hostaleria de 
Castelldefels. 

 
 

Creiem que, ja que tots formem part de la solució al problema que ens afecta, tots 
hem de posar de la nostra part en la mesura de les nostres possibilitats; els 
restauradors i hotelers tancant els nostres establiments, fent el confinament a casa, 
i l’Ajuntament eliminant la pressió fiscal sobre els empresaris que, obligats per llei, 
deixant de tenir ingressos, de generar llocs de treball i per tant de produir riquesa i 
beneficis per la ciutat. 
 
 


