
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 
 

ACAVe es reuneix amb el Ministerio de 
Inclusión y Seguridad Social per a demanar la 

ràpida activació del Mecanismo RED per a les 
agències de viatges  

 

 

 A la reunió s’ha demanat que s’aprovin aquests ERTES sectorials amb la 

màxima urgència, a fi que les agències puguin aplicar-los a partir del proper 1 

d’abril i puguin continuar adaptant-se als canvis que els hi ha portat la 

pandèmia, evitant així tancaments de noves empreses. 

 

 

11 de març de 2021.- L’ACAVE, la principal patronal del sector de les agències de viatges a 

Espanya amb 450 agències associades, ha mantingut avui una reunió amb el Secretari d'Estat 

de la Seguretat Social, el Sr. Israel Arroyo i la Directora del Gabinet del Ministre d'Inclusió, 

Seguretat Social i Migracions, la Sra. Maria Teresa Ledo, on han tractat la crítica situació que 

travessa aquest sector, un dels més afectats per la pandèmia i que ha comportat una 

transformació del sector amb necessitats formatives. 

 

Durant la reunió, el president d'ACAVE, Martí Sarrate, i la gerent de l'associació, Catiana Tur, 

han traslladat la urgència que el Consell de Ministres activi el Mecanisme RED per a les 

agències de viatges, a partir de l'1 d'abril, acollir-se a aquests nous ERTES que facilitessin la 

continuïtat de les empreses i la seva transformació, adaptant-se als canvis que ha comportat la 

pandèmia. 

 

Les agències de viatges ha estat el sector que més ha patit la crisi motivada per la pandèmia, 

amb una pèrdua aproximada de 15.000 llocs de treball i amb un 28% de treballadors a ERTE, 

ja sigui total o parcial. A tot això cal sumar-hi, que la recuperació, que ja es preveia 

progressiva fins al 2024, s'hagi vist novament afectada per la lamentable guerra que està 

patint Ucraïna. Aquest conflicte s'ha traduït en cancel·lacions de viatges espanyols a Rússia, i 

no menys important, en nul·les expectatives de reserves del mercat rus per al sector receptiu 

espanyol. 
 

Urgència en la implementació 

 

Davant aquest escenari, l'activació del Mecanisme RED és totalment necessària i 

imprescindible per permetre la recuperació de les agències de viatges i la seva readaptació a la 

nova situació, formant alhora les persones treballadores, ja que és important destacar que es 

tracta d'un sector conformat principalment per Pimes i Micropimes. La pressa és necessària, 

perquè després de l'aprovació per part del Consell de Ministres, les agències necessitaran un 

temps per donar compliment als tràmits establerts a la normativa vigent per a l'aprovació dels 

respectius expedients i que aquests puguin entrar en vigor el proper 1 d'abril, data en què els 

ERTES COVID deixaran d'estar vigents, d'acord amb la darrera pròrroga aprovada pel Govern 

espanyol. 

 



 

 

 

 

Així mateix, ACAVe ha sol·licitat que a la norma es prevegi el caràcter retroactiu dels 

expedients del Mecanisme RED que s'hagin iniciat abans de l'1 d'abril de 2022 i que no s'hagin 

pogut aprovar abans d'aquesta data, tot això per evitar que arribi el 31 de març, les agències 

de viatges tinguin la possibilitat de continuar acollint-se a l'ERTE. 

  

ACAVe també ha demanat que el Mecanisme RED, s'aprovi per 1 any que és el termini màxim 

previst a la normativa, amb la possibilitat, que un cop finalitzi aquest termini, es valorin les 

pròrrogues que també es preveuen a la mateixa normativa. 

  

Finalment, ACAVe ha posat èmfasi en la necessitat que en l'acord del Consell de Ministres que 

aprovi l'activació del Mecanisme RED, es prevegi que el pla de requalificació, que hauran de 

presentar les agències de viatges que es vulguin acollir a aquest Mecanisme RED, s'ajusti a la 

formació, per la qual ja han apostat moltes agències de viatges perquè els treballadors 

adquireixin noves competències i habilitats. 

 

El secretari d'Estat de Seguretat Social ha manifestat la sensibilitat del Ministeri pel sector de 

les agències de viatges, sent plenament conscients de la situació que travessa i de la 

necessitat que s'aprovi aquest Mecanisme Xarxa sectorial que permetria a les agències de 

viatges afrontar amb més seguretat el procés de transformació que pateix el sector i formar 

adequadament les persones treballadores, així com ha recollit totes les peticions realitzades 

per ACAVe. 

  

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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