APORTACIONS DEL SECTOR CÀMPING A LA COMISSIÓ DE
TREBALL PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE
MALGRAT DE MAR
Malgrat de Mar és una destinació turística important dins El Maresme, som rics
en recursos naturals i culturals, amb un sector turístic madur i diversificat.
El naixement dels càmpings a Malgrat de Mar cap als anys 70, fa que uns turistes
usuaris d’aquests establiments hagin anat descobrint tota la riquesa i qualitat de
les nostres platges així com de l’oferta que disposa el municipi.
En aquest marc, som un sector que actualment està consolidat amb una oferta
amb una clara aposta per la qualitat de servei i amb una capacitat d’allotjament
de 7.600 pers. i que produeixen 979.000 pernoctacions a l’any, així mateix el
sector genera 450 llocs de treball.
Des del col∙lectiu de Càmpings de Malgrat de Mar us volem traslladar les
principals preocupacions del sector en 2 blocs de manera esquemàtica.

ACCIONS POST‐TEMPORAL GLÒRIA
Des de que el passat 23 de gener vam patir els efectes de la riuada, després de
moltes converses i reunions, trobem una manca absoluta de compromís en poder
planificar les feines a realitzar degudes al temporal :
 Neteja de platges (molt urgent, aquestes platges són part de l’oferta de
platja del poble, i són bé comú del municipi, també en gran mesura
utilitzades per molta gent del poble, no només pels usuaris dels
càmpings).

 Solució a l’accessibilitat de part de la zona de càmpings.
 Neteja de la llera del riu (exigir d’una vegada a l’ACA la seva obligatorietat
en mantenir net el curs del riu).
 Protecció de motes (exigir a l’ACA en que es pronuncií, i si no tenen
capacitat, començar a fer aquestes tasques des de l’Ajuntament en
protecció de la pagesia, planteristes, indústries i sector turístic).

ACCIONS POST COVID‐19
Arrel del tancament dels establiments de càmping i encara amb la incertesa de la
possible obertura real, ens trobarem en el reinici de l’activitat una perspectiva

desoladora on no sabem la capacitat del públic en poder retornar a les seves
costums i poder seguir fent vacances com les venien fent fins ara.
Tots els càmpings de Malgrat de Mar ens trobem ja treballant en la planificació i
la implantació de les mesures i recomanacions sanitàries per tal de poder oferir
unes instal∙lacions segures als clients i als propis treballadors.
La nul.la generació d’ingressos en aquest període de confinament, a més a més
de la despesa extraordinària que ens representarà la formació del personal en els
protocols establerts, l’adopció de totes les mesures post COVID‐19, i si hi afegim
l’alentiment del Consorcio de Compensación de Seguros en la resolució dels
expedients del Temporal Glòria, amb la qual cosa no hem obtingut cap
indemnització encara, tot això ens crea una tensió de tresoreria important.
Amb voluntat de preservar les empreses i els llocs de treball, veiem urgent aplicar
certes mesures de caire econòmic per part de l’Ajuntament.
 Exempció de l’I.A.E.
 Reducció de l’IBI (al no poder dur a terme l’activitat per la qual es té la
qualificació del terreny).
 Reducció de les taxes de Recollida d’Escombraries (segons les tones que es
recolliran, ja que si podem obrir aquesta temporada, estimem una
davallada d’ocupació d’un 70 %).
 Exoneració del pagament de la taxa per la realització d’activitats musicals
a l’aire lliure.
 Exoneració del pagament de la taxa d’ocupació de platja.
 Utilització dels recursos de la taxa turística recaptada al municipi en
promoció de la destinació i el sector.
 Millorar la imatge com a destinació turística per recuperar la confiança
dels clients.
Per altra banda, creiem que som un sector que podem aportar molt a la
recuperació social i econòmica del municipi. En aquest sentit, ens posem a
disposició de l’Ajuntament en tot el que creguin que podem col∙laborar i avancem
algunes de les accions que pensem que podríem dur a terme i serien beneficioses:
 Renunciar a sol∙licitar el no‐pagament, les reduccions i exoneracions dels
imposts i taxes anteriorment detallats a canvi del compromís per part de
l’Ajuntament que aquest import total sigui destinat a obres
d’infraestructura al sector, amb la finalitat de generar activitat i creació de
llocs de treball de forma immediata (neteja de platges, obres
d’accessibilitat i vialitat, aportació d’aigua de xarxa a la zona, etc. . . . ).

 Posar les nostres instal∙lacions a disposició de totes les escoles i casals del
municipi per tal que puguin utilitzar‐les per al desenvolupament de les
activitats curriculars que els hi pugui semblar d’interès.
 Iniciar un projecte de col∙laboració amb el Servei d’Ocupació de Malgrat
de Mar per tal d’orientar‐los en els perfils laborals més demandats en el
sector per la posterior contractació, prioritzant els habitants de Malgrat de
Mar.
 Subscirure un conveni de col∙laboració amb la secció local de Càritas per
tal d’optimitzar tots aquells aliments o productes no utilitzats en els
establiments i que els puguin distribuir a tots aquells usuaris que ho puguin
necessitar.
 Comprometre’ns a treballar amb la xarxa de proveïdors locals.
 Col∙laborar amb la Regidoria de Comerç i Turisme per tal d’elaborar una
guia de comerços, bars i restaurants per adreçar‐la a tots els nostres
clients.
També, per últim i més important , volem aprofitar per traslladar‐vos que
portem anys treballant colze a colze per tal d’obtenir una concreció per part de
l’Ajuntament sobre el sector del Càmping a Malgrat de Mar. Ara, és el moment
històric i oportú per que ens digueu quina és la vostra idea de futur per el sector
i com voldreu desenvolupar‐la, creiem que hauríem d’aprofitar aquests
moments per fer fermes unes realitats, i que són que, els actuals gestors de
tots els càmpings seguim tenint ganes de fer inversions i nous projectes de
millora en qualitat de servei dels establiments i d’arranjament de l’entorn amb
criteri i respecte, i és per aquest motiu que necessitem el vostre pronunciament.
Un cop sabedors del propòsit que tingueu i si és coincident amb el del sector,
ens comprometem a presentar‐vos un pla conjunt de tots els establiments amb
els projectes que tenim i que aniran en línia en el que volem prioritzar tots els
agents econòmics i socials de la població, i que és la creació de nous llocs de
treball i la reactivació econòmica del nostre municipi.
Per tot l’exposat, els Càmpings de la població, sol∙licitem l’empara de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar per poder activar i determinar amb
contundència aquestes propostes per a la Comissió de Treball per a la recuperació
social i econòmica de Malgrat de Mar.
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