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Sr. Octavi Bono i Gispert  
Director General de Turisme 
Passeig de Gràcia, 105 
08008  Barcelona 
 
 
Benvolgut,  

En primer lloc, voldríem agrair-vos la trobada del passat 17 de febrer de 2021, 

per a explicar-nos la gestió dels fons europeus Next Generation EU en el Pla de 

Modernització i Competitivitat del Sector Turístic, i com aquest s’articularà pels 

ens locals, una peça clau en la recuperació econòmica i social d’aquesta 

pandèmia.  

Moltes gràcies també pel vostre correu de 23 de febrer en el qual ens informa 

d’una nova conversa amb la Secretaria d’Estado, en la que s’endarrereix la crida 

pels ens locals, i que el cofinançament no serà un requeriment d’entrada.  

Sense cap mena de dubte, els fons Next Generation EU, esdevindran una gran 

oportunitat per a la recuperació econòmica de Catalunya. Un bon incentiu per 

activar sectors molt castigats per a la crisi sanitària de la COVID-19, com n’és el 

sector turístic.  

Com a entitat municipalista majoritària i que representa a pràcticament la totalitat 

dels municipis de Catalunya, les diputacions i els consells comarcals, voldríem 

agrair-los-hi la oportunitat que se’ns ofereix als ens locals per accedir al 

programa de Plans de sostenibilitat Turística a les Destinacions, per tal de poder 

transformar les destinacions urbanes i d’interior.  

Compartim plenament la intenció de la Secretaria d’Estado de no posar barreres 

d’entrada en l’accés al finançament europeu. Com ja va manifestar el president 

de la nostra entitat, Lluís Soler, en la reunió del 17 de febrer, les condicions que 

ens vàreu explicar des del departament per a poder accedir en aquests fons, 

d’una inversió mínima de 3 milions d’euros i el 80% de cofinançament (20% de 

fons propis), ens preocupaven  molt perquè suposava una barrera d’entrada per 

a la majoria d’ens locals. 

Com molt bé sap, el nostre país a nivell municipal s’estructura majoritàriament 

amb petits i mitjans municipis. Ens referim a municipis sovint amb molt atractiu 

turístic, i que abasten bona part del territori però amb unes possibilitats 

pressupostàries molt limitades.  
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Aquests municipis quedarien exclosos directament de poder optar en aquest 

finançament tant i tant necessari per a la reactivació econòmica. Per a nosaltres, 

és cabdal preservar l’equilibri territorial, la cohesió territorial i la igualtat 

d’oportunitats de tots els ciutadans de Catalunya. 

Ens preocupa crear una Catalunya a dues velocitats, i deixar al marge de l’impuls 

i la iniciativa de nous projectes als municipis amb menys població. Es per aquest 

motiu, que us demanem que tingueu en compte les  limitacions que poden 

suposar tant l’excessiu cofinançament com el llindar massa alt de l’import 

dels projectes. Creiem sincerament que l’objectiu és compartit: que tots els 

municipis potencialment turístics puguin concórrer a aquests fons tan 

necessaris.  

A banda, trobar alternatives que s’adeqüin a la realitat territorial del nostre país. 

Pensem en altres opcions viables com per exemple obrir una línia específica per 

aquests municipis que permeti la presentació pròpia de propostes i no se’ls 

aboqui a presentar-se en projectes conjunts on no hauran participat de la 

definició del projecte. 

Restem a la seva disposició per tornar a abordar aquesta temàtica si així ho 

considereu oportú. 

Rebi una cordial salutació,  

 

 

 

Joana Ortega i Alemany     

Secretària General  

       

Barcelona, 23 de febrer de 2021 

 


