
~’II~b-"ncAE Catalunya i la resta de comunitats

L Els turistes cada cop s’estan menys dies a Catalunya, i aix6
comporta que, també cada cop més, s’hi deixin menys diners.
Afortunadament, el que no deixa de créixer és elvolum anual
de visitants estrangers, iaix6 compensa amb escreix les ante-

riors dades. Perqu~ pel que fa a la despesa mitjana per turista
i dia, esta prhcticament estancada. L’informe Egatur de l’any
2006 mostra una situació curiosa, amb Catalunya líder en turis-
meperaamb uns visitants que gastenmenys que en altres llocs.

Lh turista gasta a Catalunya 634 euros de
mitjana, la xifra més baixa de tot I’Estat
Només l’important increment en el nombre de turistes permet que creixi la seva despesa total

Albert Soler, Girona
Catalunya és la comunitat de
l’Estat espanyol amb la despesa
mitjana per turista més baixa.
És a dir, que és on un turista gas-
ta menys diners. Parlem, és ciar,
de les comuitats on el turisme
hi t6 cert pes impor tant, perqu6 Va96
n’hi ha d’altres -concretament
Extremadura, Castella iLleó i el ~túriea
Pais Base on la despesa mitja-
na és encara més petita, perb en
les quals el turisme representa
un pes molt menor en el conjunt
de l’economia

Segons les dades de l’En-
questa de Despesa Turistica 3astella-La Manxa(Egatur, en les seves sigles en
castella) que elabora l’lnstituto
de Estudios Turísticos, l’any
2006 cada turista va gastar a Ca- ;atalunya
talunya 634 euros de mitjana, un
1,2%menys que en l’any ante- 3.Valenciana
rior. Si bé gracies a l’augment
en el nombre total de turistes la --xtremadum
despesa total no només no va
baixar, sinó que va augmentar 3alieia
un 5,8% fins a situar-se en 9.231
milions d’euros. I com que en dadrid
aix6 de l’estadística tothom pot
agafar all6 que més li convé, tro- dúreia
bem que la Generalitat, per
mitja de l’Obser vatori de Turis- qavarra

me, va resumir l’any 2006 de
manera for9a positiva: dient que ~ais Base

havia agmentat la despesa total
dels turistes a Catalunya, i tam- .a Rioja

bé la despesa mitjana diaria (i
tal com queda reflectit en el qua-
dre superior, totes dues dades
són ben certes). La Generalitat
oculta, pera, o simplement
oblida esmentar- que la despe-

oso. mi~. en euros
sa mitjana per turista a Catalu-
nya ha baixat i es troba ja entre Canades

les menors de l’Estat. L’aparent Madrid
contradicció entre les tres da- Andalusia
des s’explica perqua arriben
més turistes per6 cada cop s’hi Balears
estan menys temps, amb la qual C. Valenciana
cosa la seva despesa en el total
de les vacances baixa, pera no Catalunya

aixi la diaria.
És cert, de tuta manera, que

gr~.cies al gran nombre de tu-
ristes estrangers que tria Cata-
lunya per passar les vacances, Desp. mitj en euros
la despesa total de tots ells és Can~des
molt elevada, superada només
per Cangries, on el cost del
transpnrt -tema polamic: lle-
geixin la pagina següent i la
llargada de l’estada ~ingú no fa
milers de quilametres per estar-
s’hi només un parell de dies
juga al seu favor. Els més de
9.000 milions d’euros que van Resta CA
deixar a Catalunya els estran-

¯ Nombre de nitsgers ]’any passat van suposar tot
un r~cord, que va superar en un FQN~ EaATUR
5,8%1a xifra de 2005.

En el quadre del mig es pot
comprovar perfectament tot
l’anterinr. L’eix de color fosc
mostra com d’entre les comuni-
tats turisticament més impor-
tants, a Catalunya és on un tu-

Despesa del tudsme estranger en les Omunitats AutbR
DESPESA DESPEaA DESPESA

COMUNITAT TOTAL MITJANA PER MITJANA
(MILIONS) TURISTA D~RIA

~ndalusia EUROS 7.074 946 82
VARIAClO ANUAL (%)
EUROS

VARIACI0 ANUAL (%)
EUROS

4,4
315
-2,0
209

2,4
786
3,9

1.013

-1,0
111
29,2
92

VAN~OO ANUAL (%) -16,9 -8,0 6,1
Iles Balears EUROS 8.849 907 95

2,8
1.110

VARIACI(í) ANUAL (%)
EUROS

7,5
10.661

3,9
105Iles Canàries

VAR~cnO ANUAL t%) 7,5 5,6 8,0
3ant~bria EUROS 246 764 88

-13,7
247

VARIACIO ANUAL (%
EUROS

-11,1
1090

13,2
111

vANwcló ANUAL (%) -16,9 -14,4 -18,2
3astella i Lleó EUROS 750 608 99

VARIACI(í) ANUAL (%)
EUROS

VARIACIO ANUAL (%)

-11,3
9.231
5,8

4.329
5,3
113

-20,0
851
2,0

4.168
1,8
458
9,9
98

-28,7
584
7,3
45
-39,9

EUROS

VARIACI(í) ANUAL (%)
EUROS
VARIAClO ANUAL (%)
EUROS

VA~;~IACIO ANUAL (%)
EUROS

vAN~clO ANUAL (%)

-13,8
634
-1,2
803
3,7
524

-16,7
693
-3,6
1.077
-11,3
795
-5,9
650

-15,3
576
-1,6
856

-24,1

EUROS
VARIACI0 ANUAL (%)
EUROS
vANu,,clO ANUAL (%)
EUROS

VARIACI0 ANUAL (%)
EUROS

VARIAClO ANUAL (%)

-0,3
80
1,7
63
1,0
84
7,8
96
6,4
154
0,7
63
0,1
104
7,5
103
2,4
82

-22,2

Les CCAA turísticament més importants
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rista gasta menys. Els 634 euros
de despesa contrasten amb els
857 de mitjana a tot l’Estat i amb
els més de 1.000 que gasten a
comunitats com Balears, Cana-
ries, Andalusia i Madrid. Cata-
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lunya es troba també per darre-
re de Valancia i fins i tot de la
mitjana de teta la resta de Co-
munitats Aut6nomes. En canvi,
en el mateix gr/lfic, l’eix de co-
lor clar indica el nombre total de

i El turisme per
carretera gasta
menys diners
que el que
arriba en avió

Amb excepeió de Catalunya, du-
rant rany 2006 a les principals co-
munitats autbnomes els turistes
hi van accedir majorit&riament
per aeroport. Aixb explica en
bona part la baixa despesa al
Principat, ja que el viatger que no
disposa del seu propi mitjb de Io-
comoció gasta molts més diners
en aquest concepte. A Andalusia,
Balears, Canfiries, Valencia, Ma-
drid i Múrcia, més del 75,4% dels
turistes hi van arribar a través de
I’aeroport, mentre que a Catalu-
nya el percentatge va ser única-
ment del 50,6%, cosa que també
pot explicar-qui sap- el coHap-
se que determinades carreteres
catalanes properes a zones tu-
ristiques pateixen alguns dies

J 9d estiu. Ja s ha dit que el turisme
majoritari a Catalunya és el
francos, que per la seva proximi-
tat sol arribar en automobil. Per
contra, el turista que arriba en
avió sol contractar un paquet tu-
ristic, cosa que dispara la despe-
sa: els turistes que van contrac-
tar paquet turistic a I’Estat es-
panyol van gastar de mitjana
1.011 euros, mentre que els que
no van utilitzar aquest sistema
per viatjar, van gastar-ne 791. Una
altra de les peculiaritats de Cata-
lunya és que un de cada 10 turis-

que cada turista gasti menys.
El quadre inferior, per la seva

banda, indica en el seu eix de co-
lor fosc la despesa mitjana dia-
ria de cada turista, que en el cas
de Catalunya se situa en 80 eu-
ros. No es pot pas dir que siguin
masa esplandids, els nostres vi-
sitants, ja que Andalusia, Bale-
ars i Can/~ries superen, com es
veu, Catalunya. Per no parlar de
Madrid, on cada estranger es
gasta cada dia més de 150 eu-
ros, gairebé el doble del que
gasten a Catalunya. En el ma-
teix quadre, l’eix de color clar
assenyala les nits que el turista
passa de mitjana en cada destí,
i altra vegada Catalunya es tro-
ba practicament a la cua, amb
menys de 8 pernoctacions per
edpita (a Valancia, en canvi, s’hi
estan 13 nits, cosa que compen-
sa la reduYda despesa diaria). 
la vista d’aquestes dades, altra
vegada ens adonem que només
el gran nombre de visitants es-
trangers permet que el volum
de despesa turistica a Catalunya
no només no baixi, sinó que
augmenti i sigui el més impor-
tant de l’Estat.

Acausa del tudsme franc~
Egatur s’explica la petita de s-

pesa diaria dels turistes a Cata-
lunya per l’~~elevat voluta de tu-

n La Generalitat
<<oblida» informar
de la despesa

tes hi ve per motius de treball. Un mitjana per turista
nombre important-és el tipus de
turisme que més gasta-, perb en-
cara insuficient per augmentar
significativament la despesa to-
tal. A Madrid, aquest tipus de tu-
risme és superior al 30% del to-
tal, i aquesta és una de les claus
dels números en aquella comu-
nitat. L’origen del turista té molt
a veure en la despesa que efec-
tua. Per exemple, el turista que
més gasta a Catalunya és el pro-
cedent dels Estats Units: gasta
196,7 euros cada dia, més del do-
ble que la mitjana. El que passa,
és ciar, és que els nord-ameri-
cans són a Catalunya un turisme
pr~cticament testimonial. Final-
ment, cal assenyalar que els tu-
ristes que més van gastar van ser
els allotjats en hotels (31.750 mi-
lions d’euros a rEstat espanyol)
en front de tota la resta de visi-
tants estrangers, que va gastar
16.477 milions.

turistes que ha visitat cada co-
munitat. I com es veu, Catalu-
nya supera amb gran amplitud
teta la resta. Aixo és el que ser-
veix perqu~ la despesa turistica
continuY augmentant malgrat

, El turista dels
EUA és el que més
gasta, per6 a penes
n’hi ha a Catalunya

ristes fran ceses que a eeedeixen
per carretera a aquesta comuni-
tat, i que realitzen una despesa
m olt redui’da, de m enys de 50 eu-
ros aldia. Un turista de negocis
a Catalunya, per exemple, gas-
ta 145 euros al dia. O sigui, que
el tipus de turista té la seva im-
portancia.

En el total de l’Estat espa-
nyol, els turistes estrangers van
deixar una despesa de 48.227
milinns d’euros, un 4,8%més
que el 2005. Tanmateix, l’estada
mitjana es va reduir un 2,4% fins
a situar-se en nou nits. La des-
pesa mitjana per turista al con-
trari que a Catalunya va créi-
xer en el total de l’Estat un 0,3%
fins als 857 euros. Així mateix,
va augmentar la despesa mitja-
na diaria (un 2,7°/0 fins arribar
als 91 euros. Com es veu, dades
millors que les catalanes.
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POCA DESPESA. Turistes en una terrassa del passeig de Sant Feliu de Guixols.
MARC MART[

F:~ludó de la despesa
GCM Ra.’~A’ilVA BYlRE LES PRINORaLS DI~I1NAaGNS "nJRJS11GLES

MILIONS D’EUROS
~ VAelACIO INTERANUAL EN %Llegenda

2005 2006 TOTAL TOTAL

TRIM I TRIM II TRIM 01 TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 2005 2006

Andalusia 1.134,3 1.796,2 2.437,0 1.407,2 1.061,8 1.934,6 2.530,3 1.547,3 6.774,7 7.073,9
.6,1 -6,1 4,3 -1,4 .6,4 7,7 3,8 9,9 -0,6 4,4

[3alears 614,4 2.249,9 4.392,0 975,7 468,7 2.685,0 4.680,4 1.014,3 8.232,0 8.848,5
8,5 -9,9 1,9 -5,4 -23,7 19,3 6,6 4,0 -2,1 7,5

Can~ries 2.610,9 1.801,7 2.501,7 3.006,9 2.805,1 2.281,9 2.693,6 2.880,0 9.921,2 10.660,6
-3,2 -10,2 6,1 10,9 7,4 26,7 7,7 -4,2 1,5 7,5

Catalunya 1.369~5 2.170,5 3.437,9 1.745~3 1.402~9 2.460~9 3.498~1 1.868~9 8.723,2 9.230~7
1,7 3,8 17,6 4,9 2,4 13,4 1,7 7,1 8,7 5,8

Valencia 686~8 1.030~6 1.522~8 871~8 644~8 1.136~5 1.573~3 974~2 4.112~0 4.328~7
-4,7 -9,2 13,4 5,5 .6,1 10,3 3,3 11,7 2,2 5,3

Madrid 908,9 979!1 1.209,8 998!8 833,2 1.076,5 1.285,3 973,1 4.093!7 4.168~1
25,7 8,1 22,9 3,5 -8,3 10,0 6,2 -2,3 14,5 1,8

Resta 684,6 952,2 1.547,9 964,2 661,9 947,0 1.446,5 870,5 4.148,9 3.915,9
comunitats 15,2 28,7 46,5 28,8 -4,8 -0,5 4,5 -9,7 32,2 -5,6
TOTAL 8.009,3 10.980,217.049,0 9.967,1 7.868,4 12.522,417.707,510.128,2 46.005,6 48.226,5

2,9 -2,7 11,4 6,3 -1,8 14,0 3,9 1,6 5,1 4,8

U .RB~IQB~TATGE DE LA DfiSPII~A "I1,RSnCA RfiSPIBUIE DB_ TOTPL ESTAThL
2OO5

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I

Andalusia 14,2 16,4 14,3 14,1 13,5
Balears 7,7 20,5 25,8 9,8 6,0
Canaries 32,6 16,4 14,7 30,2 35,7

17,1 19,8 20,2 17,5 17,8
Valencia 8,6 9,4 8,9 8,7 8,2
Madrid 11,3 8,9 7,1 10,0 10,6
Resta
comunitats 8,5 8,7 9,1 9,7 8,3
TOTAL 100 100 100 100 100
Dades provisiona]s

2006 TOTAL TOTAL

TRIM II TRIM III TRIM IV 2000 2006

15,4 14,3 18,3 14,7 14,7
21,4 26,4 10,0 17,9 18,3
18,2 15,2 28,4 21,6 22,1
19,7 19,8 18,5 19,0 19,1
9,1 8,9 9,6 8,9 9,0
8,6 7,3 9,6 8,9 8,6

7,6 8,2 8,6 9,0 8,1
100 100 100 100 100
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POLI~MICA

Exceltur desrnerteix
les xifres oñdals i
diu ¢TJe són ~
No s’hauria de comptabilitzar el transport

A.S, C~r ona
Les optimistes xifres de despe-
sa turística tant a Catalunya
com a l’Estat espanyol, si par-
lem del voluta total no són
compar tides per tothom. Excel-
tur, un lobby turistic que reu-
neix alguns dels més prestigio-
sos professionals del sector, sol
criticar la manera com es cal-
culen els beneficis, i sosté que
si es fes correctament no només
es demostraria que no hi ha
creixement en la despesa turís-
tica, sin~ que fins itot els bene-
ficis estan disminuint des de fa
anys. En definitiva, Exceltur
acusa Egatur de eno depurar~)
aquelles despeses de transport
que realitzen els turistes per~
no reverteixen a Espanya. És a
dir, el Ministeri compta com a
despesa turística el que paguen
els turistes a empreses del seu
pais en cencepte de transport.

Segons va assegurar fa temps
el vicepresident de l’Alianga per
l’Excel.l¿ncia Turística (Excel-
tur), José Luis Zoreda, Espanya
va registrar uns ingressos per
turisme de 35.970 milions du-
rant l’any 2006 i no els més de
48.000 que sosté Egatur , cosa
que representa un descens del
2,8%respecte al 2005 en termes
reals i un ~~estancament respecte
al 2005 en termes nominals~).

Segons els experts d’Excel-
tur, la despesa mitjana per tu-
rista va caure per sise any con-
secutiu el 2006, amb una reta-
liada del 7%-fins a 615,4 euros-,
com a conseqü¿ncia del continu
descens de l’estada mitjana iper
la creixent tendencia de turistes
amb menys despesa mitjana en
destí (arribats en aerolínies de
sota cost i allotjats en oferta re-
sidencial). Tots aquests par/~-
metres van conduir que el de-

El lobby turístic
sosté que la despesa
turística porta sis
anys disminuint

...................................................................

Per a Exceltur,
els ingressos l’any
passat van ser de
35.970 milions

nominat PIB turístic l’Indica-
dor Sint~tic del Turisme
(ISTE)- cresqués un 3%l’any
passat, per sota de l’increment
del 3,7%previst per al conjunt de
l’economia espanyola.

Una minva de l’ingrés turístic
que es produeix en l’any que Es-
panya va batre el seu r~cord
hist6ric amb 58,5 milions de tu-
ristes estrangers, un 4,5%més
que l’any anterior. Perú des
d’Exceltur també adverteixen
que aquesta recuperació de la
demanda estrangera va estar
motivada per (des adversitats
geopolitiques~) que van reduir la
competitivitat d’altres destins,
cosa que va fer que els destins
espanyols es veiessin afavorits.

El lobby turístic preveu un
2007 cm olt sim ila r, en e 1 qual es
repetiran les tend~ncies apun-
tades durant l’any passat. En
aquest sentit, les previsions
d’Exceltur preveuen un incre-
ment del 3,6%de les arribades
de turistes, fins als 60,5 milions
de visitants; un creixement dels
ingressos nominals per turisme
del 2,9% mentre que l’ingrés
tornar~t a caure un l,l%en ter-
mes reals; i es preveu una re-
ducció de la despesa mitjana per
turista del 4,5%

BANYOLES

JOAN COMALAT

Les festes d’estiu omplen d’actes la vila
Les festes d’estiu de Banyoles han donat aquest any prioritat a la
mainada i aljovent, sobretot durant el cap de setmana. El divendres
el grup de folk Xerramecu Tiquis Miquis i el conjunt Baeturia van
omplir de so la nit, mentre que dissabte la colla gegantera de Ba-
nyoles, la colla Vatua l’Olla i el Mag Magoo van delectar persones
de totes les edats amb cercaviles i magia. Espectacles per als in-
fants, bicicletades i música rock van ser altres actes programats.

VILOBI D’ONYAR

Eaeroport de Girona rep nilers de
turistes que acaben les vacances
Ahir s’hi van fer 130 operacions i hi van passar 20.000 usuaris

Josep 1VI Bartometh Vilobi d’Oayar
L’aeroport de Girona es va om-
plir ahir majorit~triament de tu-
ristes que havien acabat les se-
ves vacances a les comarques de
Girona o Barcelona. Durant tot
el dia s’hi van realitzar 130 ope-
racions, segons el que van co-
municar fonts del gabinet de Co-
municació d’Aena. D’acord amb
fonts de les companyies a~ries,
en o se ~ van pel m al temps, sin ó
perqud ha jqn alitzat el període va-
cacional i han de tornar a la fei-
;la)),

La terminal gironina es va
omplir a primeres botes del
mati, tot i la pluja que anava
caient, de passatgers carregats

de maletes que facturaven en els
corresponents mostradors. Tot
i aix6 no es va arribar a les xifres
dels passat quinze de juliol o
dels primers d’agost, quan es
van iniciar els periodes vacacio-
nals, i es van arribar a compta-
bilitzar més de 22.000 passat-
gers en una sola jornada.

Seme~
La normalitat va ser la nota

dominant en teta la jornada i, pel
que van assenyalar els mateixos
treballadors de les companyies
¢(no s T~an produft aquelles aglo-
meracions dels primers dies, en-
tre altres coses perqud la gent
arriba i marxa més escalonadaJJ.

D’altra banda, i segons ha po-
gut saber Diari de Girona, no
hi va haver cap efecte dominó a
causa de l’avaria que va parir dis-
sabte un avió de la companyia
Ryanair, i que va retardar el vol
de més d’un centenar de passat-
gers amb destinació a Londres.
Un cop solucionat I’inconve-
nient, que no va afectar la resta
dels veis de la companyia, els
afectats van poder continuar
viatge.

Ahir diumenge, a darrera
hora, comen~aven a arribar a la
terminal de Vilobí d’Onyar
molts gironins que havien viat-
jata diverses destinacions euro-
pees en període de vacances.
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