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Elsectorhotelerpresumeixdebona
salut en temps de crisi i reclama no
apujarl’IVAturísticpermantenirles
bonesxifres.Enelperíode2011-2013
Barcelonahaurà inaugurat 30nous
hotels, lamajoriadegammaalta.

mers sis mesos del 2011, un incre-
ment que va valorar positivament.
Tot i això, va recordar que els preus
deBarcelonaencarasón,demitjana,
un 50% inferiors als de ciutats com
Londres, Roma i París.

El debat de l’IVA turístic

Aquest escenari podria canviar de
maneraconsiderableenfuncióde la
decisió del govern espanyol sobre
l’IVA turístic. Si l’executiu de Ma-
rianoRajoydecideix tirarendavant
la pujada d’aquest impost –que ac-

tualment és del 8% i passaria al
18%–,“lesprevisionsd’ocupacióva-
riaranconsiderablement”,vaapun-
tar Clos.

El president del Gremi d’Hotels
deBarcelona calcula que es perdran
molts clients que patiran la pujada
global dels preus dels hotels deBar-
celona provocada per l’IVA turístic,
la taxa turística i l’augment de taxes
aeroportuàries que ha entrat en vi-
gor l’1de juliol.Enlamateixa líniaes
va pronunciar ahir Exceltur, l’agru-
pació dels principals empresaris tu-

THAÏS GUTIÉRREZ

BARCELONA. El Gremi d’Hotels de
Barcelonavatreurepitahiren laro-
da de premsa de balanç del sector.
El seupresident, JordiClos, vades-
tacar la importànciadel sectorenel
context actual de crisi i va aportar
dades “quedemostrenqueel sector
segueix sent un motor econòmic
pera laciutatentempsdecrisi”.Tot
i la conjuntura econòmica adversa,
el sectorhotelerha invertit 782mi-
lions d’euros des del 2011, que han
servitmajoritàriamentper fernous
hotels de gamma alta. D’aquests di-
ners–que,segonsClos,surtenmajo-
ritàriament d’inversors catalans–,
408milionsjas’haninvertit ielsmés
de300restantss’invertiranentrefi-
nals d’aquest any i el vinent, dema-
nera que la ciutat tindrà 30 hotels
més.PerClos,“tenirunsectorturís-
ticquefuncionabé,quegenera llocs
detreball iquecreixentempsdecri-
sidemostraelpotencialdelaciutat”.
Lasegonatinentd’alcaldedel’Ajun-
tament de Barcelona, Sònia Reca-
sens, va afegir que el sector turístic
“s’ha convertit en elmotor de l’eco-
nomia de Barcelona” i va destacar
que la despesa turística diària ja ar-
riba als 20milions d’euros.

Fentbalançdelprimersemestre,
Clos va explicar que l’ocupació als
hotelsdeBarcelonahaestatdel71%,
un puntmenys que l’any passat, i la
previsió de cara alsmesos d’estiu és
arribar al 85%, lamateixa xifra que
l’any2011.PerClos, aquestadadaés
“moltpositiva”,peròvadestacarque
lamillor notícia és que el preumit-
jàde l’habitaciós’hasituatenels110
euros, 6 euros més que en els pri-

TURISTES D’ALTNIVELL
Els hotels de luxe, com La Florida de Barcelona (a la foto), estan augmentant a Barcelona. Des del 2011 i fins al 2013,

Barcelona guanyarà 30 nous establiments, la majoria dels quals seran de gamma alta. La ciutat vol atreure així
un turisme amb una despesamitjana elevada. CRISTINA CALDERER

TURISME

Méshotels de luxe contra la crisi
El sector hoteler inverteix 782milions d’euros fins al 2013 permillorar l’oferta de Barcelona
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Laprevisió
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comel2011
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Una gran festa de Cap d’Any per atreure turistes

L’Ajuntament de Barcelona i el
Gremi d’Hotels estan treballant
per organitzar una gran festa de
Cap d’Any a la capital catalana que
serveixi de reclam per als turistes.
Tot i que no van voler donar més
detalls sobreaquestesdeveniment,
desdelGremid’Hotelsvanexplicar
que es vol seguir el model de les
grans ciutats europees on se cele-
bra molt l’última nit de l’any i ai-
xò atrau visitants estrangers. En
aquestes grans ciutats hi ha des de
concerts demúsica fins a especta-
cles pirotècnics, passant per grans
festes organitzades que s’han con-
vertit en un reclam turístic molt
importantperaaquestsmunicipis.

La segona tinent d’alcalde, Sò-
nia Recasens, va reconèixer que
s’estudiarà la possibilitat de copi-
ar aquest model europeu. Jordi

Clos, per la sevabanda, va explicar
que el desembre sempre ha estat
un mes molt fluix per als hotels
barcelonins i, tradicionalment, el
pont de la Constitució i el Cap
d’Any salvaven les xifres d’ocupa-
ció. Tot i això, en els últims anys la
xifra de turistes que arriben a la
ciutat pel pont ha caigut fins a un
50%, perquè gairebé tots eren tu-
ristes de l’Estat, que són els que
més estan retallant en escapades
per culpade la situació econòmica.

Els hotelers han detectat que
molts visitants estrangershandei-
xat de venir a Barcelona per Cap
d’Any per lamanca de grans esde-
veniments o festes en aquesta da-
ta, i que això els deixava “força de-
cebuts”, segons Clos. El president
delGremi va anunciar que ja hi es-
tan treballant.

Reclamper als visitants

El Gremi entén que Eurovegas no és perjudicial
Controvèrsies

Eurovegas
Per JordiClos, el projecte d’Euro-
vegas pot facilitar que Barcelona
aculli grans esdeveniments que
avui no pot acollir per una falta de
places hoteleres. El Gremi d’Ho-
tels no considera que l’augment
del nombred’habitacions perjudi-
qui l’oferta de Barcelona ciutat.

Apartaments turístics
L’Ajuntament de Barcelona creu
que és “vital” regular aquesta ac-
tivitat, i espera que ara que el Go-
vern ha donat tres mesos als pro-
pietaris per regularitzar-los, la si-
tuació millori. A partir de l’1 de
novembre aquests establiments
també abonaran la taxa turística.

Horaris comercials
ElpresidentdelGremid’Hotels es-
tà a favor d’obrir algunes zones co-
mercialselsdiumenges i festiusper
satisfer lademandadels7,5milions
de turistes que vénena l’any aBar-
celona. Clos va posar com a exem-
ple el passeig de Gràcia, on el 40%
de les vendes són a turistes.

rísticsdel sector, queenuncomuni-
cat van criticar durament la inten-
ció del govern central demodificar
aquestataxa.SegonsExceltur, l’aug-
mentdel’IVAturísticcomportariala
destrucciód’uns93.000llocsdetre-
ball a l’any. Els càlculs dels empre-
saris turístics indiquenquecadapu-
jadad’unpuntsobre l’IVAactualsu-
posaria una caiguda anual de fins a
9.365 llocs de treball directes per al
conjuntdelsector,méselsinduïtsen
tercerssectorsquetambéespodrien
veure afectats.e
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