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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-UNITS SOBRE LES POLÍTIQUES DE 

TURISME (

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Crear la Secretaria General de Turisme.  

 

Rebutjat: 45 vots a favor (PSC-Units, ECP i 4 diputats de Vox) i 86 en 

contra (ERC, JxCat, Vox, CUP, Cs i PPC) 

 

2. Impulsar un Pacte Nacional per al Turisme, sorgit del treball entre els diferents 

partits polítics, el Govern de la Generalitat i les diferents administracions, 

especialment el món local i les diputacions, que disposen de competències que 

afecten al turisme, els representants del sector turístic i els agents econòmics i 

socials. 

 

Aprovat: 106 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat i ECP), 21 en contra 

(Vox, CUP i PPC) i 5 abstencions (Cs) 

 

3. Acordar els següents objectius estratègics envers el turisme a Catalunya: 

a. Desenvolupar una gestió integral del turisme. 

b. Ordenar i integrar el desenvolupament turístic d’acord amb les capacitats, 

potencialitats i la planificació del territori. 

c. Augmentar la qualitat i la diversitat de l’oferta turística. 

d. Ajudar a la millora continua, reinversió, consolidació i diversificació de 

productes turístics. 

e. Desenvolupar una gestió integral de la promoció i el màrqueting turístic. 

f. Fomentar la incorporació de la tecnologia en la gestió turística. 

g. Incrementar la competitivitat de les nostres destinacions turístiques. 

h. Cercar l’excel·lència en la prestació del servei turístic. 
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Aprovat: 123 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i 

9 en contra (CUP) 

 

i. Impulsar un model de turisme sostenible: ambientalment, econòmicament i 

socialment alineat amb l’Agenda 2030 i els 17 ODS. 

 

Aprovat: 114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs i PPC) i 18 en 

contra (Vox i CUP) 

 

j. Sensibilitzar de la importància del turisme en base a les oportunitat de 

reequilibri territorial. 

k. Potenciar el turisme a tot el territori, posant en valor el patrimoni cultural, 

paisatgístic, gastronòmic, històric, etc., contribuint a una millor distribució 

territorial de l’activitat i la seva interrelació, i a la vegada afavorir la 

desestacionalitat, diversificació i descentralització en el conjunt del sistema 

turístic català. 

 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA Nº 1 DELS GP D’ERC I JXCAT 

 

 

4. Estudiar i impulsar un nou model de Governança del turisme amb 

representació dels diferents sectors i agents privats que tenen interessos amb 

l’activitat econòmica així com la resta d’administracions públiques. 

 

Aprovat: 123 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i 9 

en contra (CUP) 

 

5. Crear un espai permanent de treball amb el món local per tal de garantir la 

necessària coordinació i col·laboració, pel seu paper molt important en 

l'estratègia turística, així com aprofitar òrgans estatutaris com el Consell de 

Governs Locals. 

S’ACCEPTA L’ESMENA Nº 2 DELS GP D’ERC I JXCAT 
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Aprovat: 118 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP i PPC) i 9 en 

contra (CUP) i 5 abstencions (Cs) 

 

6. Donar un nou impuls a la Promoció turística de Catalunya: 

a. Actualitzar la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l’Agència Catalana de 

Turisme (ACT), en base al darrer Pla de Màrqueting de Catalunya (2018-

2021) i l’experiència acumulada per tots els actors implicats: Direcció 

General de Turisme, Diputacions, municipis, Cambres de comerç, 

associacions empresarials, etc. 

S’ACCEPTA L’ESMENA Nº3 DELS GP D’ERC I JXCAT 

 

Aprovat: 109 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP i PPC), 18 en 

contra (Vox i CUP) i 5 abstencions (Cs) 

 

b. Garantir i fomentar la participació dels actors en les línies i accions de 

promoció, als òrgans de govern de l’ACT i també a nivells operatius, de 

coordinació i gestió dels equips de l’ACT i de les diputacions, responsables 

de promocionar les marques turístiques territorials.  

c. Treballar per tal d’aconseguir realment un Sistema Integral de Màrqueting 

Turístic de Catalunya (SIMTC), com una estratègia clau per fer evolucionar 

el màrqueting turístic. 

 

Aprovat: 114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs i PPC) i 18 en 

contra (Vox i CUP)  

 

7. Reforçar espais i mecanismes de coordinació amb al sector educatiu, 

especialment amb les universitats i la formació professional post obligatòria, 

per tal d’establir les necessàries connexions entre la formació acadèmica, 

l'activitat professional i el sector empresarial turístic, i garantir la seva 

participació en el disseny de continguts formatius, així com en la recerca i la 

innovació per transformar el model cap a la qualitat i garantir treball estable i 

de qualitat. 

S’ACCEPTA L’ESMENA Nº4 DELS GP D’ERC I JXCAT 
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Aprovat: 114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs i PPC), 9 en 

contra (CUP) i 9 abstencions (Vox) 

 

8. Avaluar l’eficàcia i eficiència, amb un estudi per part de l'Institut Català 

d'Avaluació de les Polítiques Públiques, de l'impost sobre les estades en 

establiments turístics i en funció del seu resultat valorar la revisió i 

actualització de Ia Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres 

i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments 

turístics. 

S’ACCEPTA L’ESMENA Nº5 DELS GP D’ERC I JXCAT 

 

8.a Els habitatges d’ús turístic i llars compartides requeriran de llicència 

urbanística, sens perjudici de les altres llicències o autoritzacions que fossin 

necessàries d’acord amb la legislació sectorial turística amb limitació temporal.  

S’ACCEPTA L’ESMENA Nº 1 DEL GP D’ECP 

 

Aprovat: 98 vots a favor (PSC-Units, ERC i JxCat), 26 en contra (Vox, CUP, 

Cs i PPC) i 8 abstencions (ECP) 

 

9. Atraure, cercar, propiciar i donar suport a projectes d'inversió, com l'ampliació 

de l'aeroport del Prat, el Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca-Salou (CRT) i 

els Jocs Olímpics d'Hivern, que generen oportunitats, creen ocupació de 

qualitat i dinamitzen l'economia, tenint en compte les condicions ambientals 

adequades i necessàries, així com l'opinió i implicació del territori. 

S’ACCEPTA L’ESMENA Nº1 DEL GP DE JXCAT 

 

Aprovat: 81 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, Cs i PPC), 17 en contra 

(CUP i ECP) i 33 abstencions (ERC) 

 

10. Treballar conjuntament amb els diferents agents per tal d’identificar, donar 

forma i aglutinar projectes transformadors en l’àmbit dels fons UE Next 

Generation que impliquin a les empreses del sector i, sobretot, a les PIMES.  
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Aprovat: 123 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i 9 

en contra (CUP) 

 

11. Reforçar un sector que representa el 12% del PIB en el nostre país, que ha 

patit molt i continua patint els efectes de la pandèmia i mereix ser valorat en 

totes les seves tipologies i destinacions. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA Nº7 DELS GP D’ERC I JXCAT 

 

Aprovat: 114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs i PPC) i 18 en 

contra (Vox i CUP)  

 

 


