
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 

Valoració de la mesura d’extensió dels ERTE per a les agències de viatges 
 

ACAVe augura que la mesura anunciada avui pel 

ministre Escrivá serà clau per a la salvació de la 

majoria de les agències de viatges espanyoles 
 

 

17 de febrer de 2022.- Martí Sarrate, president d'ACAVE, la principal patronal del sector 

de les agències de viatges a Espanya, valora molt positivament l'anunci que ha realitzat avui el 

ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá on ha garantit uns ERTE 

sectorials enfocats específicament a les agències de viatges, un sector que encara manté més 

d'un terç dels empleats en aquest règim. Sarrate considera que aquesta mesura permetrà a 

les empreses del sector aguantar fins a la reactivació real de l'activitat turística que 

s'ha vist truncada en repetides ocasions a causa de les successives onades de la 

pandèmia. Un 15% de les agències de viatges espanyoles ha hagut de tancar, però 

aquesta mesura evitarà que aquest percentatge pugui assolir el 25% del sector com 

es temia”. 

 

Durant els darrers mesos ACAVE ha portat a terme una intensa acció de lobby amb el Govern 

espanyol per traslladar la greu situació en què es trobaven moltes empreses del sector i 

sol·licitant precisament una ampliació dels ERTE. Aquestes peticions van ser traslladades tant a 

la ministra Reyes Maroto i al secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, com també a la 

ministra de Yolanda Díaz. A més, s'ha treballat juntament amb la CEOE i el Foment del Treball 

per aconseguir que les necessitats del sector fossin escoltades. 

 

Des de l'inici de la pandèmia, aquest sector clau format per pimes i micropimes, que fa dos 

anys representava al voltant de 67.000 llocs de treball, ha experimentat una caiguda de més 

del 15%, fet que suposa una pèrdua aproximada de 10.000 llocs de treball. Així mateix, aquest 

darrer any, les agències de viatge han vist com la seva activitat ha quedat totalment 

paralitzada, amb un descens de més del 87% de la facturació segons dades oficials de l'INE. 
 

Sobre l’ACAVE 
 

L’Associació Corporativa d´Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) és la patronal 

d´agències de viatges d´àmbit estatal amb seu a Catalunya. ACAVe és l´Associació més 

representativa d´Espanya amb aproximadament 450 associats i al voltant de 1.000 punts de 

venda a tot Espanya. Formen part de l'Associació agències de les diferents tipologies: 

emissores de vacances i corporatives, tour operadors, receptives de costa i de ciutat, agències 

online i de creuers. 
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