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La caiguda en els nivells
d’ocupació dels hotels (un
8,1% menys de mitjana) a
causa del descens de la de-
manda, combinada, en al-
gunes destinacions, amb la
sobreoferta per l’augment
de places hoteleres, ha es-
tat la principal causa de la
disminució d’ingressos.
El descens final dels in-
gressos per habitació dis-
ponible s’ha accentuat per
la tendència generalitzada
de reduir preus (han baixat
un 5,4% de mitjana), se-
gons l’informe d’Exceltur,
elaborat a partir de l’En-
questa d’Ocupació Hote-
lera.

Entre les destinacions
turístiques, els nivells més
alts d’ingressos es van re-
gistrar a les zones més ben
planificades i urbanitza-
des amb una oferta d’allot-
jament diferenciada. En
contrast, els ingressos per
habitació disponible més
baixos es van registrar en
destinacions que necessi-
ten «profundes actuacions
de rehabilitació i recon-
versió» i, entre aquestes
poblacions, Exceltur hi in-
clou Calella i Lloret de
Mar. En comparació amb
el 2008, els destins del li-
toral amb més demanda,
els que tenen productes tu-
rístics més especialitzats
(turisme de golf i nàutic,
entre altres) i els que han
reformat part de la seva
oferta turística són els que
han pogut fer front a la cri-
si amb més èxit. Entre les
poblacions catalanes,
aquest seria el cas de Ro-

ses (+12,7%), Castell-
Platja d’Aro (+3,2%) i
Cambrils (+1,3%). El ba-
lanç més negatiu l’han vis-
cut destinacions amb mol-
ta dependència del mercat
estranger i els que han
practicat «intensament la
guerra de preus», segons
Exceltur.

Per afrontar el 2010, Ex-
celtur proposa impulsar
mesures conjuntes entre
els sectors públic i privat,
més cooperació entre les
administracions, impulsar
la reinversió i millora de
l’oferta per adequar-la a
les noves exigències del
client i augmentar el con-
trol normatiu i sanciona-
dor de l’oferta d’allotja-
ment alegal, que ha crescut
en els primers mesos del
2010.

Descens del 18% a
Barcelona
Entre els destins urbans, i
malgrat que es va produir
una reducció d’ingressos,
Barcelona, Sant Sebastià,
Madrid, Cadis i Bilbao
van tancar el 2009 com les
ciutats amb un ingrés
d’habitació disponible
més alt en els hotels. Si es
té en compte l’exercici del
2008, Sòria i Cadis van ser
les úniques ciutats que van
augmentar els ingressos.
Per tant, a Barcelona, va
baixar un 18,1% el 2009.
Les ciutats més tocades
per aquesta disminució
van ser les que depenen
més del turisme de negocis
i les més vinculades al tu-
risme de sol i platja.

Els ingressos dels hotels de 3, 4 i 5
estrelles van caure un 13% el 2009

Roses, Platja d’Aro i Cambrils, entre les poques destinacions on van pujar

INGRESSOS PER HABITACIÓ EN HOTELS TURÍSTICS
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Teguise
Calella
Lloret de Mar
Fuengirola
Benicàssim
Sant Antoni de Portmany
Torremolinos
Puerto de Santa María
Tarifa
Roquetas de Mar
Calp
Mojácar
Benalmádena

Cambrils
Castell-Platja d'Aro

Mogán
Gandia

Capdepera
Chiclana de la Frontera

Conil de la Frontera
Roses

Isla Cristina
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-25,6 Estepona
Yaiza
Sitges
Almuñécar
Marbella
Puerto de la Cruz
Ciutadella
Adeje
Santa Margalida
Llucmajor
Santa Eulàlia des Rius
Pájara
Tías
Salou
Arona
Alcúdia
La Oliva
Calvià
Dénia
Santanyí
San Bartolomé de Tirajana
Benidorm 
Sant Llorenç des Cardassar
Cartagena

Font: Exceltur, a partir de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera

Variació interanual (en %). Gener-desembre 2009/2008

0-5-10-15-20-25-30 5 10 15 20

● El 2009 els ingressos dels hotels de
tres, quatre i cinc estrelles van caure
una mitjana del 13%, segons l’últim
baròmetre de rendibilitat de les desti-

NURI FORNS / Girona nacions turístiques estatals, elaborat
per l’associació Exceltur. L’informe
constata que la disminució dels in-
gressos va ser més accentuada en les
destinacions urbanes (-18,1% menys)

que no pas en les turístiques (-9,8%).
Entre les poblacions turístiques, Ro-
ses, Platja d’Aro i Cambrils van aug-
mentar els ingressos, al contrari que
Lloret, Calella, Salou i Sitges.

recisament en els moments de crisi, cal tenir
una estratègia molt clara, i actuar amb perse-
verança i fermesa. Els canvis radicals i conti-

nuats són un senyal clar de desconcert, d’improvi-
sació i d’un excés de tàctica, però mai una evidèn-
cia d’estratègia. La vicepresidenta Elena Salgado,
quan li van preguntar pels continus canvis del presi-
dent Zapatero en matèria econòmica, va dir sorpre-
nentment que no eren improvisacions sinó una
mostra d’agilitat. Ja estem acostumats que tots els
membres del govern –Celestino Corbacho n’és un
mestre– facin declaracions mancades del mínim
respecte a l’auditori, puix que amb les seves inter-
vencions evidencien el menyspreu que tenen per
tots nosaltres. Però evidencia la incomoditat.

Sigui com sigui, després de les primeres envesti-
des dels mercats internacionals sobre la nostra sol-
vència i els continuats articles econòmics que po-
sen en dubte la capacitat d’Espanya per sortir de la
crisi, i fins i tot del president Zapatero i el seu equip
econòmic, el govern ha vist que estem en un món
global i l’efecte narcotitzant del talante, més enllà
de les nostres fronteres, és innocu. I s’han trobat de
sobte que el problema s’ha internacionalitzat i ara
les coses van seriosament. I, amb un retard de més
de dos anys perduts, el govern ha cridat a la unitat
per tal de neutralitzar les embranzides foranes. Així
doncs, la recerca de diàleg no surt d’una voluntat
governamental, sinó d’una necessitat imposada. El
govern de Zapatero està bolcat totalment al curt ter-
mini i el tacticisme electoral, i aquesta genètica ara
li complica molt la possibilitat d’un gran acord,
perquè suposa entrar de ple en el terreny de l’estra-
tègia, un hàbitat on no se sent còmode perquè pot
suposar, si realment fem les coses bé, conflictivitat
i enfrontaments amb els sindicats i això sempre
comporta un desgast polític. És cert que els sindi-
cats haurien de ser els primers a apuntar-se a un
gran acord per combatre la crisi, però els nostres
sindicats majoritaris tenen com a únic objectiu,
protegir i defensar els que treballen, i els més de
quatre milions d’aturats no són el seu problema.

Si hem de fer entre tots una estratègia potent per
sortir de la crisi, un dels primer punts a considerar
ha de ser el de mesures per incrementar fortament la
productivitat, que és la mare de tots els problemes. I
sorprenentment no s’ha vist cap proposta. Mai com
ara havíem tingut tanta gent altament qualificada, i
la productivitat ha baixat. Això vol dir que no no-
més és per la via de la formació que augmentarà la
productivitat, sinó també amb altres ítems, com ara
infraestructures modernes, reduir l’absentisme la-
boral escandalós i que, segons l’Institut d’Empresa
Familiar, és el principal obstacle per incrementar la
productivitat (l’absentisme laboral té un cost anual
de 13.000 milions d’euros, que és l’1% del PIB).
De moment, sembla que la proposta governamental
estrella sigui intentar que allò que va ser el proble-
ma ara sigui la solució, i això mai no funciona.
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