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Les places turístiques generen 10 vegades més de riquesa que les 
segones residències al litoral 
La patronal Exceltur reclama un nou model turístic que limiti el creixement urbanístic massiu. 
El litoral mediterrani necessita un nou model urbanístic que reorienti l'activitat cap a una 
varietat d'oferta d'allotjament i redueixi la pressió urbanística, segons es desprèn de l'últim 
informe elaborat per la patronal espanyola del sector turístic, Exceltur, que ahir la va 
presentar a Santander. Per l'organització, la urbanització massiva està superant la capacitat 
de càrrega del litoral i deteriorant la competitivitat d'algunes destinacions. Segons els càlculs 
d'Exceltur, els allotjaments reglats creen 10,6 vegades més de riquesa i 11 vegades més 
d'ocupació que els allotjaments residencials o segons habitatges. 
L'Aliança per a l'Excel·lència Turística (Exceltur), que aplega els empresaris més rellevants 
del sector en l'àmbit de l'Estat espanyol, advertia ahir que el litoral mediterrani i les illes 
Balears i Canàries necessiten un nou patró de creixement que sigui més equilibrat i 
sostenible. Avisava que el model de creixement urbanístic il·limitat és insostenible a mitjà 
termini, tant des d'una òptica econòmica, com laboral o mediambiental. 
De fet, segons els càlculs de l'organització, els allotjaments reglats (turístics homologats) 
creen 10,6 vegades més de riquesa i 11 vegades més de llocs de treball que no pas els 
allotjaments de cap de setmana i vacances o segones residències. Així, estableix que cada 
plaça turística genera, per terme mitjà, 13.634 euros de riquesa, enfront els 1.287 euros que 
indueix una plaça d'habitatge residencial de potencial ús turístic, és a dir, que genera el 
mateix impacte econòmic una habitació d'un establiment reglat que tres habitatges per a 
tres persones i un apartament per a dos. Quant a l'ocupació, estima que dels 1,3 milions de 
persones ocupades en activitats relacionades amb el turisme en el litoral i les illes, 950.000 
corresponen a allotjaments reglats i la resta (351.000) a allotjament residencial. 
A més, però, l'estudi presentat ahir pondera que quan l'allotjament residencial es posa al 
mercat com a plaça turística però de forma alegal -transacció directa entre propietari i 
llogater sense declarar-ho a Hisenda- el govern espanyol deixa d'ingressar uns 400 milions 
d'euros anuals en concepte de pagament de l'IVA i de l'impost de societats. 
La massificació residencial, doncs, és un dels problemes actuals i, donada la rendibilitat que 
genera en els grans grups constructors, un problema de futur i a mitjà termini. L'elevada 
densitat urbanística s'explica sobretot per la construcció de places d'allotjament residencial ja 
que, segons dades del 2003, existeixen al litoral mediterrani i les illes gairebé 12 milions de 
places de segones residències i 1,6 places d'allotjament reglat. «D'aquí que el primer 
quilòmetre de sòl de la costa estigui totalment urbanitzat en gairebé el 40% del litoral i les 
illes, percentatge que supera el 50% en algunes províncies, i que 14 municipis turístics 
tinguin densitats d'urbanització superiors a les de les grans urbs espanyoles (19.000 
persones per km2 de sòl urbà) i 31 més hi estiguin molt a prop (entre 15.000 i 19.000 
persones per km2)», relata el document. 
Si s'aposta, doncs, pel model de creixement econòmic «equivocat», el turisme, que genera el 
12% del PIB de l'Estat espanyol, continuarà perdent competitivitat, considera Exceltur. 
També és preocupant «l'existència actualment de sòl qualificat com a edificable suficient per 
triplicar el nombre de places d'allotjament existents», que s'explica per la dificultat de 
finançament que tenen els municipis turístics. Així, Exceltur planteja la cessió als 
ajuntaments d'un tram de l'IVA recaptat en cada municipi i proposa plans renove per a la 
renovació integral de les destinacions més obsoletes. 
Les agències de viatge han de ser intermediàries actives 
L'actualitat turística va passar ahir també pel World Trade Center de Barcelona, on se 
celebrava el II Fòrum Hotusa, organitzat pel grup Hotusa (Hoteles Turísticos Unidos SA, que 
aplega 1.755 hotels) i que va acollir representants dels diferents subsectors turístics. El de 
les agències de viatge va estar àmpliament representat i va posar sobre la taula la 
«preocupació per la desintermediació», segons va destacar el director general de viatges d'El 
Corte Inglés, Jesús Nuño. De fet, Nuño advocava perquè les agències es converteixin en 
«intermediàries actives» i reforcin la seva posició d'assessors i consultors, en comptes de 
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simples distribuïdors, que aportin valor afegit a la venda, ofereixin servei i eficàcia «i no 
només descomptes» i que aprofundeixin en el coneixement del client. 
Certament, el sector turístic és plenament conscient que els temps estan canviant i també 
els hàbits de consum dels turistes. Per exemple, durant l'any passat el 30% de les compres 
que es van fer a l'Estat espanyol a Internet estaven relacionades amb el turisme. 
L'exministre i president del Consell Superior de Cambres de Comerç, Javier Gómez Navarro, 
avisava d'aquest canvi i advertia que «ara calen més viatgers per aconseguir que els 
ingressos s'estabilitzin i no caiguin.» 
Navarro reclamava ahir a les administracions públiques la creació d'un centre d'intel·ligència 
turística que analitzi la demanda del sector i permeti avançar-se a les necessitats futures. 

 




