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2. INTRODUCCIÓ. DELIMITACIÓ

DELS SECTORS D’ESTUDI

La importància del sector del turisme es fa palesa en les declaracions d’organitzacions internacionals, com l’Organització Internacional de Turisme, o nacionals, com l’Institut d’Estudis
Turístics i el Compte Satèl·lit del Turisme Espanya que publica l'INE.
L’Organització Mundial del Turisme va realitzar una campanya el 2004 amb el lema “El turisme és riquesa per a la persona, per a la família, per a la comunitat i per al món sencer”.
S’hi declaraven una llista breu dels beneficis econòmics que potencia el turisme:
o Beneficis per exportacions: el turisme internacional és el primer sector d’exportacions del
món i un factor important a la Balança de pagaments de molts països.
o Ocupació: el turisme és un important generador d’ocupació, que dóna feina a milions de
persones en el món. La majoria dels llocs de feina del turisme estan en empreses familiars de mida petita o mitjana.
o Oportunitats per a les zones rurals: els llocs de feina i les empreses de turisme es poden
crear a les regions menys desenvolupades, fet que ajuda a equipar les oportunitats econòmiques al llarg del país i incentiva els habitants a restar a les zones rurals.
o Inversió en infraestructures: els viatges i el turisme fomenten enormes inversions en
infraestructures, la majoria de les quals ajuden a millorar les condicions de vida dels residents locals, al mateix temps que la dels turistes. Els projectes de desenvolupament turístic sovint inclouen aeroports, carreteres, ports esportius, restauració de monuments culturals, museus o centres d’interpretació de la natura.
o Impostos i producte interior brut: l’activitat turística proporciona als governs milions de
dòlars/euros mitjançant els impostos que paguen els allotjaments i els restaurants, les
taxes d’aeroport, els impostos sobre les vendes, les entrades als parcs, els impostos dels
ocupats i altres instruments fiscals.
o La riquesa no és només econòmica, s’amplia la cultural i personal: el medi ambient i la
cultura local es promouen quan les autoritats restauren monuments, obren museus, creen
parcs naturals per atraure els visitants. Al temps que s’augmenta el turisme, augmenta la
necessitat dels destins de millorar la infraestructura. A més es promou l’enriquiment de les
persones en tenir contacte amb altres persones d’altres cultures.
Malgrat l’anterior, cal tenir present que, a part dels beneficis econòmics i la riquesa cultural
i personal que remarca l’esmentada campanya, no es poden obviar altres aspectes menys
favorables com ara les servituds i les càrregues que l’activitat turística pot comportar per a
la ciutadania, per altres sectors econòmics, així com per als poders públics i per a les administracions. Sens dubte, els increments de població estacional que genera el turisme en
algunes zones poden ocasionar molèsties i problemes diversos a la població autòctona, pro-
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vocar la necessitat d’incrementar la despesa pública per finançar l’augment de la demanda
de serveis, com són els sanitaris, els de seguretat o els de neteja, entre d’altres. A més,
també cal valorar i analitzar l’impacte mediambiental de l’activitat turística.
En l’àmbit català també es fa palesa la importància del sector turístic. El mateix Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana recull en la seva mesura 61 que: “Atès el pes del turisme en l'economia catalana, i
els efectes que sobre aquest provoquen els processos d'internacionalització, en el termini de
sis mesos es crearà l'Observatori de Turisme de Catalunya i, en el decurs del 2005, s'elaborarà un Pla estratègic del sector, comptant amb la col·laboració del món acadèmic i la participació dels agents socials. El Pla estratègic definirà el model turístic per als pròxims anys,
bo i seguint les directrius següents: una oferta diferenciada de qualitat, més competitiva i
més adaptada a la demanda, que sigui sostenible i territorialment equilibrada. El pressupost
2005 preveu unes dotacions de 400.000 euros per a l'Observatori de turisme i de 360.000
euros per a l'elaboració del Pla estratègic del sector.”
Actualment, s’ha definit el Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010 en el qual se
n’estableix la justificació, els criteris, l’estructura, el procés de treball, els objectius i el pla
d’acció, entre d’altres mesures. El pla d’acció es desenvolupa en 10 programes d’actuació:
territori, paisatge i societat; foment i integració de productes turístics; identificació i potenciació dels trets diferencials de l’oferta turística catalana; màrqueting i promoció; modernització
i millora de la informació turística; qualitat; formació i recursos humans en turisme; recerca
aplicada, tecnologia i innovació; enfortiment institucional i sectorial i marc normatiu i comunicació i sensibilització.
D’altra banda, en el sector econòmic l'Idescat i l’Observatori de Turisme de Catalunya, d’acord amb l’explotació per a Catalunya de les estimacions del Compte satèl·lit del turisme a
Espanya (CSTE), declaren que l’any 2001 la despesa turística fou de 8.504 milions d’euros
i generà un impacte total sobre la producció de 12.630 milions d’euros; de 6.362 milions
d’euros sobre el valor afegit i de 151.293 llocs de treball sobre l’ocupació. Les darreres
dades disponibles indiquen que a Catalunya el turisme absorbeix el 10,5% del PIB català,
segons dades del Servei d’Estudis i Assessorament de la Direcció General de Turisme el
2003, i es consolida el 2004 com la primera comunitat autònoma quant a la recepció de turistes estrangers, amb una despesa declarada de 1.650,99 milers d'euros, i la segona pel que
fa al turisme intern. En el període 2002-2004 el creixement de turistes s'ha situat en un significatiu 5%. La seva descomposició indica la prominència dels fluxos procedents de l'estranger, que haurien aportat el 3,6% en aquest increment. El turisme espanyol vindria en segon
lloc amb un 1,4% d'aportació al creixement total i el mercat català amb un reduït 0,4%.
L’activitat turística a Catalunya mostra un creixement continu els darrers anys. Cada vega-
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da són més persones les que viatgen, per vacances, per negocis, per fer activitats esportives, per assistir a reunions, per visitar familiars i amics, o simplement per sortir de la rutina.
No obstant això, la forma de viatjar, d’organitzar l’estada, les vies de transport o la destinació, entre d’altres, mostren algunes diferències respecte a anys enrere. Així, en aquest creixement han influït els canvis produïts en l’estructura del mercat turístic i les noves tendències dels darrers anys.
D’una banda, cal considerar els efectes de la implantació d’algunes companyies aèries de
baix cost a Catalunya (per exemple, Ryanair a Reus i Girona), que han promogut els fluxos
d’estrangers. Catalunya ha rebut durant l’any 2005 el 24,6% de les arribades de passatgers
en companyies de baix cost d’Espanya (3,8 milions de passatgers), experimentant una pujada interanual del 25,1%. El menor cost en els preus del transport aeri facilita l’accés dels
turistes al territori, encara que en algunes ocasions es tracti de viatges de curta durada, com
ara caps de setmana, que si bé pot ocasionar menors ingressos (reducció de les estades
mitjanes per turista), té un efecte positiu perquè afavoreix la distribució de l’activitat turística
al llarg de l’any i redueix els efectes de l’estacionalitat.
A més, el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
ha demostrat ser una eina eficaç per donar a conèixer marques i productes turístics, reduir
les despeses que genera la distribució i col·locar-los en el mercat mundial. Aquest fet ha
beneficiat l’expansió dels productes turístics catalans arreu, tot i que cal garantir un desenvolupament adient mitjançant aquestes vies, atès que els turistes són cada vegada més exigents tant en la informació que requereixen com en la qualitat dels serveis que genera la
demanda. Tanmateix, les noves tecnologies tenen un altre efecte sobre l’organització del
viatge. Així, cada vegada més s’opta per la no-contractació d’un paquet turístic i donar prioritat a una planificació de forma individualitzada i lliure del viatge a realitzar.
Igualment, no es pot obviar una tendència en el creixement del turisme rural, sobretot en el
cas dels viatgers catalans, que possibilita el gaudi d’un entorn natural, la realització d’esports
o activitats d’aventura. Aquesta opció permetrà potenciar i promocionar recursos naturals i
culturals catalans, sobretot d’algunes marques turístiques com la Catalunya Central, els
Pirineus o les Terres de Lleida. A més, suposa un exemple d’especialització de l’oferta turística que s’adequa a les noves necessitats de la demanda.
D’altra banda, la conjuntura econòmica internacional té una influència notable en el desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat turística que es pot veure afectada per l’evolució
dels preus de l’energia o les possibles pujades en els tipus d’interès o el tipus de canvi de
l’euro en relació amb el dòlar, entre d’altres exemples. En aquesta línia un motiu de preocupació per als productes turístics es troba en l’encariment del preu del petroli, que el 2005 ha
assolit un valor històric i les previsions assenyalen una tendència alcista. Davant d’aquesta
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situació es plantegen interrogants sobre la incidència en el cost del combustible aeri que, si
bé fins ara l’han anat controlant les companyies aèries, atesa la competitivitat del sector, pot
arribar a repercutir negativament en els preus dels viatges. A més, cal preveure l’efecte indirecte de l’encariment del petroli, atès que una pujada de preus generalitzada contribueix al
deteriorament de la situació econòmica dels territoris i, per tant, s’erosiona el poder adquisitiu dels consumidors, que pot fer disminuir la demanda de productes turístics.
Finalment, no es pot obviar fer una referència als mercats turístics emergents com ara les
noves destinacions europees en països de l’Est o bé l’àrea asiàtica, sobretot pel que fa a la
Xina.
Davant la rellevància del sector observada mitjançant les dades econòmiques que tenen un
impacte en l’economia catalana i davant la nova situació detectada arran de les noves tendències cap a on s’orienta el turisme actual, s’ha considerat adient fer una petita avaluació del sector. Però, per assolir aquest objectiu cal prèviament determinar què s’entén per turisme.
La dificultat de delimitació d’aquest concepte és notable perquè el turisme és un "sector o
activitat transversal", la qual cosa significa que múltiples empreses, de diferents branques
d'activitat, participen en l'oferta de serveis als turistes, al temps que realitzen la producció
d'altres béns o serveis que no tenen a veure amb l'activitat turística.
D’acord amb la definició de les Nacions Unides1, el turisme es defineix com “activitats que
realitzen les persones durant els seus viatges i estades en llocs diferents al del seu entorn
habitual, per un període de temps consecutiu inferior a un any, amb finalitats d’oci, per negocis o per altres motius”. Així, l’essència és que les persones es desplacen, són visitants, la
qual cosa des de la perspectiva del compte satèl·lit de turisme té tres aspectes fonamentals:
pernoctació a l’àrea visitada (turistes si pernocten o excursionistes si no ho fan); residència
del viatger (turisme intern, emissor, receptor...) i territori visitat i motiu del viatge (d’oci, coneixement de llocs diferents a l’habitual, visita a amics i familiars o negocis).
Així, si es quantifica la despesa turística els efectes directes repercuteixen sobre l'allotjament, la restauració, el transport i les agències de viatges o operadors turístics. I en un sentit més ampli, o de forma indirecta, s'inclourien les activitats recreatives, culturals i esportives, el consum de producció alimentària i tèxtil, el comerç o d'altres serveis. També es beneficiarien directament o indirectament del turisme altres activitats com la fabricació de mobles
o la producció i distribució de subministraments (aigua, gas, electricitat). Per altra banda,
destaquen també els efectes sobre activitats relacionades amb les prestacions de serveis:
serveis empresarials, serveis immobiliaris o de mediació financera.

1
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Fet aquest aclariment i atesa la dificultat per poder accedir a determinades dades estadístiques, pel que fa a aquest informe s'ha recollit la definició de les Nacions Unides, tot i
ampliant-la en allò que es refereix a l'oci i la cultura que també és objecte d'anàlisi d'aquest
informe.
La classificació segons la divisió econòmica s'ha realitzat segons els codis CCAE-93.
D'aquesta classificació, pel que fa l’anàlisi del turisme s'han estudiat de forma específica els
codis 55 hoteleria (allotjaments i restauració) i 63 activitats afins al transport i agències de
viatges, i el codi 92 activitats recreatives, culturals i esportives, per a l'estudi de l'oci i la cultura.
En general, cal dir que els codis es troben agregats en els esmentats conceptes, però en
algunes ocasions s'ha pogut disposar de les dades més desglossades, de la següent forma:
• 55 Hoteleria
• 551 Hotels i establiments hotelers
• 552 Càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
• 553 Restaurants
• 554 Establiments de begudes
• 555 Menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats
• 63 Activitats afins als transports i agències de viatges
• 631 Manipulació dipòsit de mercaderies
• 632 Altres activitats annexes al transport
• 633 Activitats d'agències de viatges, majoristes i minoristes del turisme i altres activitats
de suport turístic
• 92 Activitats recreatives, culturals i esportives
• 921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo
• 922 Activitats de ràdio i televisió
• 923 Altres activitats artístiques i d'espectacles
• 924 Activitats d'agències de notícies
• 925 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
• 926 Activitats esportives
• 927 Activitats recreatives diverses
Pel que fa a l'anàlisi de la demanda i l'oferta turística s'han utilitzat les operacions estadístiques de l'Institut d'Estudis Turístics que realitza les següents enquestes: els moviments
turístics dels espanyols, Familitur, els moviments turístics en frontera, Frontur, i l'enquesta
de la despesa turística, Egatur. L'objectiu bàsic de l'estadística Familitur és recollir informa-
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ció sobre els viatges que realitzen els espanyols dins d'Espanya i cap a l'estranger, sempre
que portin associada almenys una pernoctació fora del lloc de residència habitual, i independentment del motiu que va originar el viatge, ja siguin vacances, visita a familiars o amics,
treball, etc. Frontur és una estadística que estudia la demanda en allò referent als fluxos
turístics internacionals. Utilitza un sistema mixt per a l'obtenció de resultats: registres de
caràcter administratiu (per a tots els mitjans de transport utilitzats), i estableix recomptes
manuals a l'entrada a Espanya per les fronteres de carretera així com pels aeroports, i finalment, realitza una enquesta per mostreig, tant a l'entrada com a la sortida d'Espanya.
L'Egatur mostra les dades de la despesa realitzada pels turistes. Es fonamenta en les
enquestes realitzades en el Frontur.
Pel que fa al mercat de treball del turisme, l'oci i la cultura s'ha tractat d'utilitzar els codis
CCAE-93, malgrat que no ha estat possible en tots els casos, atès que la desagregació
segons aquests codis de les dades estadístiques no està disponible. En aquest punt s'han
tractat les dades de fonts estadístiques com l'INE, que desenvolupa l'EPA i l'Enquesta anual
de serveis, i l'Idescat, i registres administratius que aporten informació sobre l'atur registrat,
l'afiliació, els contractes o la sinistralitat dels sectors estudiats.
Pel que fa a l’estructura d’aquest informe, en els epígrafs primer i segon es fa una presentació i una introducció de l’estudi. En l’apartat tercer s’ha estudiat la situació actual respecte
al turisme intern, receptor i emissor, les infraestructures hoteleres, el nombre de pernoctacions, l’origen i el destí dels viatges. Igualment, s’analitzen les infraestructures d’oci i cultura, l’ús dels serveis culturals i la despesa pública en cultura. Al punt quart es realitza una
caracterització econòmica del sector turisme, oci i cultura tenint en compte el nombre d’empreses, el valor de la producció, el valor afegit a preus de mercat i segons el cost dels factors, el volum de negoci, les despeses de personal i la inversió bruta en béns materials. A
continuació, en l’epígraf cinquè, a partir de la informació facilitada per l’Observatori de
Turisme de Catalunya, es presenta una anàlisi detallada dels efectes de l’activitat turística
sobre la generació de valor afegit, d’ocupació i de llocs de treball a Catalunya. En l’apartat
sisè s’analitza la situació del mercat de treball. S’han estudiat la població activa al sector
turisme, oci i cultura, la població ocupada, la població aturada, l’atur registrat, l’afiliació, la
contractació i la sinistralitat. Finalment, l’apartat de conclusions i consideracions i reptes de
futur tracta de fer un recull sintètic de les problemàtiques i els aspectes més rellevants que
s’han detectat en l’estudi de les dades, tant pel que fa a l’evolució com respecte a la situació actual del sector del turisme, l’oci i la cultura. L’informe també disposa d’un annex compost per una relació de taules i gràfics més explicatius d’alguns apartats tractats al llarg del
text.
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3. SITUACIÓ

DE LA DEMANDA

3.1. TURISME
3.1.1. DEMANDA TURÍSTICA
El 2004 Catalunya va ser la comunitat autònoma que més turistes estrangers va rebre
(12.575 milers), que van generar un total de 111.291 milers de pernoctacions, seguida de les
illes Canàries, amb un total de 10.109 milers de turistes i 103.136 milers de pernoctacions i
les Balears, amb 10.109 milers de turistes i 91.151 milers de pernoctacions. En total, per al
2004, el nombre de turistes a Catalunya representà gairebé el 24% del total espanyol.

El 2005, Catalunya també va ser la primera destinació del turisme estranger a l’Estat espanyol amb el 25,25% del volum total de turistes estrangers de l’Estat, amb un increment del
12,3%, el doble del registrat per al conjunt d’Espanya (6%). Així, el 2005 els turistes no residents que han escollit com a destinació principal Catalunya han estat 14.036 milers, amb
114.718 pernoctacions2.
L’evolució del flux turístic va ser la següent: fins al mes de setembre (període on es concentra el màxim volum), l’afluència de turisme estranger va ser d’11,9 milions de turistes (9,4%
2

Font: Moviments turístics en fronteres (Frontur) de l’Institut d’Estudis Turístics. Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç.
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increment interanual), que van generar 95,1 milions de pernoctacions (3,5% increment interanual). Els principals països emissors van ser França, Regne Unit, Bèlgica, els Països
Baixos i Alemanya. En conjunt, aquests països van aportar el 64,2% del total de turistes i el
70,1% del total de pernoctacions.
Les principals destinacions dels estrangers van ser les marques Costa Brava i Barcelona,
entre ambdues van concentrar al voltant del 67% del total de turistes i pernoctacions del
turisme estranger a Catalunya i les marques més beneficiades pel creixement generalitzat
del mercat estranger van ser, pel que fa a turistes: Pirineus-Prepirineus, Costa Daurada i
Costa del Maresme.

El nombre de visitants estrangers a Catalunya, que inclou els que hi pernocten (turistes) i els
que hi passen el dia (excursionistes o de pas), també ha experimentat un creixement els
darrers cinc anys, que mostra un increment del 18,02%. Per al 2004 destaquen França amb
13.210 milers de visitants, el Regne Unit amb 2.156 milers de visitants, Alemanya amb 1.708
milers de visitants i un total de 3.593 milers provenint d’altres països3.
Pel que fa als turistes espanyols, el 2005, es van realitzar 5.221 milers de viatges amb destinació a Catalunya que van generar 31.698 milers de pernoctacions. El 50% dels turistes
espanyols que va rebre Catalunya procedeixen de les comunitats autònomes d’Aragó,
Madrid i la Comunitat Valenciana, encara que l’afluència de turistes va augmentar de manera considerable entre el turisme procedent de la resta de comunitats autònomes, en relació
amb l’any 2004.
L’evolució de les pernoctacions va ser diferent. La resta de comunitats autònomes del nord
també va experimentar un importat increment interanual (9,6%), però la resta de comunitats
3
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autònomes del sud va presentar un lleuger descens interanual (-1,5%), com a conseqüència d’una significativa reducció de l’estada mitjana.

Font: Generalitat de Catalunya.
Departament de Comerç, Turisme i Consum

Les principals destinacions dels espanyols van ser les marques Barcelona i Costa Daurada,
ambdues han concentrat el 65% dels turistes i pernoctacions dels espanyols a Catalunya.
Per marques, les més beneficiades pel creixement generalitzat del mercat espanyol han
estat, pel que fa a turistes: la Costa del Maresme, Catalunya Central i Barcelona i pel que fa
a pernoctacions: Pirineus-Prepirineus i Catalunya Central.
L’any 2005 els turistes catalans han realitzat 22.599 milers de viatges, els quals van generar 106.547 milers de pernoctacions. El 51% d’aquests viatges han estat a segona residència i d’aquests la gran majoria (95%) han tingut com a destinació Catalunya. El 49% dels
viatges que no han estat a segona residència s’han dirigit a Catalunya (40%), a la resta
d’Espanya (39%) i a l’estranger (21%).
Pel que fa a les pernoctacions, durant l’any 2005 el 37% han estat a segona residència, de
les quals el 89% han estat a Catalunya. Del total de pernoctacions registrades a no segona
residència, gairebé la meitat (49%) han tingut com a destinació la resta d’Espanya i un 23%
s’han dut a terme a l’estranger.
Dins de l’Estat espanyol, durant la temporada d’estiu 2005, les principals comunitats autònomes de destinació dels catalans, a no segona residència, van ser: Andalusia, Comunitat
Valenciana i Castella-Lleó (entre les tres han rebut el 45,8% dels turistes catalans).
França, Andorra i Itàlia van ser les principals destinacions a l’estranger dels catalans que van
viatjar a no segona residència (45,7% dels turistes catalans). S’aprecia, doncs, una preferència del turisme català pels països propers.
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El mitjà de transport més utilitzat pels turistes que viatgen a Catalunya, segons dades de
l’INE (2003), és el cotxe, elegit per un total de 21,1 milions (69,4%). El segon mitjà de
transport més utilitzat és l'avió amb un 17,6%, mentre que l'autobús i un altre tipus de
transports es converteixen en opcions minoritàries elegides per un 5,3% i 7,7% dels turistes respectivament.
En relació amb l'elecció d'un o un altre mitjà de transport, és en aquest punt on s’observen
les majors diferències entre els turistes nacionals i els turistes procedents de països estrangers. Mentre que el cotxe apareix gairebé com l'única opció entre els turistes nacionals, la
majoria dels turistes estrangers es reparteixen entre el cotxe i l'avió. D'aquesta forma el
cotxe és elegit pel 86,8% dels turistes nacionals i per un 42,2% dels turistes estrangers.
L'avió, tanmateix, és monopoli dels turistes estrangers, ja que és elegit pel 42,7% davant un
1,5% dels turistes nacionals. L'opció de l'autobús també té un major pes entre els turistes
estrangers (8,6%) que entre els turistes procedents de dins de les nostres fronteres (3,1%).
La principal motivació que porta els turistes estrangers a viatjar a Catalunya és el gaudi de
lleure i vacances, esmentat pel 76,7% d’aquests; a aquest el segueixen motius relacionats
amb temes personals (14,8%), de treball (6,4%) i altres (1,8%).
Pel que fa al motiu dels viatges, mentre que una major proporció de turistes nacionals viatgen a Catalunya per temes personals (un 9,0% més), el motiu de treball i negocis té major
pes entre els turistes estrangers (10,9%).
Quant a l'organització del viatge, el 76,4% dels turistes que viatgen a Catalunya durant
l'any 2003 ho fan sense paquet turístic, mentre que el 22,9% dels turistes viatgen amb reserva completa. Dels 3,9 milions de turistes que sí que contracten un paquet turístic abans de
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viatjar a la destinació, el 82,7% són estrangers. Això significa que la major part dels turistes
que contracten paquets turístics amb destinació a Catalunya són estrangers no residents en
el nostre país.
Malgrat que tant entre turistes nacionals com estrangers el més freqüent és viatjar a
Catalunya sense contractar paquets turístics, aquests tenen un major pes entre els turistes
estrangers, que en contracten un 27,6%, mentre que tan sols un 12,6% dels turistes nacionals viatgen a la Comunitat amb paquet turístic.
3.1.2. OCUPACIÓ HOTELERA
L’ocupació hotelera per al 2005 va ser del 58,57%, lleugerament superior que la dels anys
2004 (56,98%), 2003 (55,17%) i 2002 (57,16%). El grau d’ocupació màxima es va assolir el
mes d’agost amb un 78,4% d’ocupació, mentre que la mínima es va donar el mes de desembre amb un 43,6%. Pel que fa a l’origen dels viatgers segons el nombre de pernoctacions
realitzades, el 63,81% de l’ocupació era d’origen estranger, el 17,07% era d’origen espanyol
i el 19,13% era d’origen català.
El 2005, l’ocupació hotelera de la temporada d’estiu va ser superior a la del 2004, sobretot al mes de juliol, en el qual l’increment quasi assoleix els cinc punts percentuals. El mes
de juny mostra un augment de 3,4% el 2005, la qual cosa fa que quasi s’absorbeixi el descens registrat el 2004 respecte al 2003 (-3,9%). Un altre mes on s’observa una major ocupació hotelera que el 2004 és el mes de maig, que incrementa la seva ocupació en 4 punts
percentuals.
Respecte a la categoria dels establiments hotelers els turistes, estrangers, espanyols i catalans, han escollit preferentment els de tres estrelles d’or, tant pel que fa al nombre de viatgers (4.312 milers) com pel que fa a nombre de pernoctacions (18.259 milers). A més, és en
aquesta categoria on l’estada mitjana és més elevada, 4 nits. Els establiments de quatre
estrelles d’or són els segons escollits per un gran nombre de turistes, 3.584 milers, que van
realitzar 11.366 milers de pernoctacions. En aquesta categoria destaca que l’estada mitjana
és menor, de quasi tres nits. Tot i això, cal remarcar que respecte al 2004 mostren uns increments percentuals registrats respecte al nombre de turistes del 10,3% i respecte al nombre
de pernoctacions del 15,3%. Les variacions interanuals més fortes han estat assolides pels
hotels de cinc estrelles d’or, 15,5% en el nombre de turistes i 17,5% en el nombre de pernoctacions. Malauradament l’estada mitjana és inferior, de dues nits.
En conjunt s’observa que el nombre de pernoctacions dels establiments hotelers de categoria inferior als de tres estrelles d’or han disminuït respecte al 2004, que han mantingut una
tendència que ja es donava el 2004 respecte a l’any anterior segons la qual les preferències
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dels turistes s’orienten cap a establiments de categoria superior. Aquestes preferències influiran posteriorment en la despesa mitjana diària que, sens dubte, es veurà incrementada.
Quant a la destinació dels viatgers s’observa que en el 35% dels casos s’escull la marca
turística de Barcelona, que registra 10.482 milers de pernoctacions el 2005. Però en aquesta marca turística l’estada mitjana és de les més baixes, 2,5 nits de mitjana. L’estada mitjana més elevada es dóna a la Costa del Maresme, quasi sis nits (5,6), tot i que el nombre de
viatgers només assoleix el 7,6% del total. La Costa Brava i la Costa Daurada absorbeixen
conjuntament el 37% dels viatgers amb unes estades mitjanes als hotels de 3,9 i 4,4 nits
respectivament.
Un altre factor important en l’anàlisi de l’ocupació hotelera es troba en la tipologia dels viatgers. El 2005 el 54,52% dels viatgers que han fet ús dels establiments hotelers són estrangers, que assoleixen el 62,91% de les pernoctacions totals (25.151 milers). L’estada mitjana, en conjunt, dels estrangers se situa en 3,8 nits, tot i que pel que fa als turistes procedents de Bèlgica i Països Baixos (5,1), Regne Unit (4,7) i Alemanya (4,3) les estades són
superiors. Cal tenir en compte que els viatgers francesos ocupen el segon lloc, després del
Regne Unit, tant en nombre com en pernoctacions, però l’estada mitjana és inferior, modificant d’aquesta manera la mitjana general.
L’ocupació hotelera dels turistes espanyols assoleix el 22% quant a viatgers i el 19% pel que
fa a les pernoctacions, però l’estada mitjana és de 2,8 nits. Principalment són els viatgers
procedents de Madrid i València els que registren majors nombres absoluts en nombre de
turistes i en pernoctacions, tot i que en estada mitjana són els gallecs i els bascos els qui
mostren dades més altes.
Els catalans constitueixen el 23,43% dels viatgers que fan ús d’establiments hotelers amb
7.280 milers de pernoctacions. En aquest cas l’estada mitjana és lleugerament inferior, el
2,6%.
El grau d’ocupació en els establiments d’acampada l’any 2005 va ser lleugerament inferior als resultats de l’any anterior, 39,2% enguany i 40,5% l’any 2004. Tot i això, les dades
mostren que l’estada mitjana el 2005 és superior en totes les tipologies dels turistes, estrangers, espanyols i catalans. En conjunt el nombre de turistes ha estat de 2.589 milers de
viatgers, que han realitzat 13.844 milers de pernoctacions, amb una estada mitjana de 5,3
pernoctacions.
Tant en els establiments d’acampada com en el cas dels allotjaments de turisme rural
s’observa que el nombre de viatgers catalans és molt superior al dels turistes estrangers o
espanyols. Però, de la mateixa manera que els establiments hotelers l’estada mitjana dels
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catalans registra dades inferiors. Així, els viatgers estrangers als càmpings tenen una estada mitjana de 7,5 nits enfront de les 4 nits dels catalans i en l’allotjament de turisme rural les
mitjanes són de 5,6 nits i 2,8 nits, respectivament.
Malgrat aquest fet, l’evolució dels darrers anys mostra que un major nombre de catalans
escull aquesta opció com a forma de turisme, atès que el nombre de viatgers es va incrementar el 22,6% el 2004 i l’11,1% el 2005.
El grau d’ocupació dels establiments de turisme rural encara se situa en percentatges baixos, el 24,2% el 2005.
Respecte al nombre de viatgers en establiments de turisme rural (229 milers el 2005), la
variació interanual mostra un increment respecte al 2004 de 10,5%, any que va presentar un
augment de 16,4% respecte al 2003. Pel que fa al nombre de pernoctacions l’evolució dels
darrers anys mostra que, si bé el 2004 es van incrementar en 28 punts percentuals, el 2005
només han crescut en el 6%. En nombres absoluts representen 718 milers de pernoctacions.
Per marques turístiques, el 46% dels viatgers van escollir com a destinació establiments
rurals situats als Pirineus, mentre que la Costa Brava va concentrar el 20% del total de viatgers fins a assolir el 23% de les pernoctacions totals (amb el 15% de creixement interanual).
En conjunt el turisme rural comença a constituir una nova oferta turística encara emergent,
però amb una demanda creixent que mostra tendències positives vers la seva consolidació.
3.1.3. DESPESA DELS TURISTES
Catalunya, Balears, Canàries, Andalusia, la Comunitat Valenciana i Madrid, per aquest ordre
concentren el 90% de les arribades de turistes internacionals el 2005. Tot i que la distribució territorial de la despesa total dels turistes estrangers a Espanya està molt relacionada
amb la del nombre de turistes que visita cada comunitat, es presenten excepcions com el
cas de Catalunya, primera destinació nacional en nombre de turistes però segona en termes
de despesa. Un factor explicatiu d’aquest comportament s’orienta a la major importància que
a Catalunya té el turisme que accedeix per carretera, el qual realitza una despesa inferior (el
2005 el 41,3% dels turistes no residents han utilitzat com a via d’accés al nostre territori el
cotxe). Un exemple d’ús d’aquest mitjà de transport es troba en els turistes francesos, principal mercat emissor del nostre turisme, que es veuen beneficiats per una proximitat geogràfica que, sens dubte, propicia els desplaçaments en cotxe davant d’altres formes.
La despesa total dels turistes estrangers a Catalunya el 2005 ha estat de 9.378 milions d’euros, a preus constants, amb un increment respecte al 2004 del 6,9%, any aquest que alhora
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mostrava un augment del 7% respecte al 2003. Aquest volum de despesa el 2005 només és
superat per Canàries (9.750 milions d’euros), tot i que aquesta Comunitat Autònoma ha experimentat un augment inferior, del 2,3%, respecte a l’any anterior4. En l’àmbit estatal la despesa
dels turistes no residents ha estat de 46.060, que assoleix un creixement interanual del 4,3%.

En termes de despesa mitjana per persona, les principals destinacions nacionals se situen
per sobre de la mitjana estatal (855 €, a preus constants): Canàries (1.033 €), Madrid (983
€), Balears (913 €) i Andalusia (910 €), mentre que Catalunya, amb 690 € de despesa mitjana i la Comunitat Valenciana (814 €) se situen per sota.
Respecte a la despesa mitjana per persona i dia el 2005 s’observa que a nivell estatal ha
estat de 85 € i a Catalunya de 82 €, el 3,6% més que l’any anterior.
Així, les dades mostren que el 2005 Catalunya ha rebut un nombre més elevat de turistes
que l’any anterior, que han realitzat una despesa mitjana diària major, però que han restat
menys temps al territori.
La despesa dels turistes espanyols residents a la resta d’Espanya a Catalunya va ser per
al 2005, de 1.684 milions d’euros5, un 2% més que l’any anterior. Per marca turística, la despesa més elevada es va donar a Barcelona, amb un total de 698 milions d’euros, seguida
de la Costa Daurada (450 milions d’euros) i la Costa Brava (181 milions). Percentualment,
les variacions interanuals més fortes es donen als Pirineus i a la Costa del Maresme, que ha
augmentat en 21,8% i 14% les despeses declarades totals de turistes espanyols. Quant a la
procedència dels turistes, les comunitats d’Aragó (860 milers de turistes), Madrid (844
milers) i València (826 milers) representen el 49%, mentre que respecte a les pernoctacions
4

5
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van representar el 41% del total. Catalunya el 2005 va rebre 5.221 milers de turistes de la
resta d’Espanya, que van realitzar 31.698 milers de pernoctacions.
La taula següent mostra l’evolució de la despesa dels turistes espanyols entre els anys 2000
i 2004. S’observa que les variacions interanuals més fortes van tenir lloc entre els anys
2002-2003 (el 7,5%) i el 2003-2004 (l’11,2%). L’evolució de la despesa els cinc anys estudiats mostra una tendència positiva, amb un increment del 22,63% l’any 2004 respecte del
2000. L’increment més important s’ha donat a la marca turística de Barcelona, amb un
23,30%.

La despesa realitzada pels turistes catalans, exclosos els viatges a segona residència, és
de 3.759,8 milions d’euros6 el 2005. Aquesta despesa es distribueix entre els viatges realitzats a: Catalunya 706 milions, a la resta d’Espanya 1.523,1 milions i a l’estranger 1.530,7
milions. La variació interanual mostra un creixement de l’11,3% respecte al 2004.
La despesa declarada per persona i viatge mostra valors molt dispars en funció de la destinació dels viatges realitzats. Així, si el destí és Catalunya la despesa mitjana és de 336,3 €,
si és a la resta d’Espanya 348,8 € i a l’estranger de 669,3 €, més de quatre vegades la despesa a Catalunya.
3.2. OCI I CULTURA
Catalunya és, amb un total de 12.865 empreses (el 21,2% del total), la segona comunitat
autònoma amb més empreses culturals d’Espanya, dada que va molt lligada al consum cultural de les llars catalanes amb un total de 1.654,2 milions d’euros de despesa l’any 2004,
just per sota de la despesa de la Comunitat de Madrid, amb 1.758,1 milions d’euros. Com a
mitjana cada llar catalana va destinar el 2004 191,6 euros en serveis culturals, 66,6 euros
en llibres (sense comptar els de text) i 148,9 euros amb diverses publicacions de premsa,
fet que situa la despesa per persona en béns i serveis culturals en una mitjana de 250,2
euros, per sota del País Basc, que és la comunitat autònoma amb un consum mitjà per persona més elevat (258,4 euros).

6

Font: Direcció General de Turisme i Idescat.
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De fet, Catalunya és, amb un total de 1.092,5 milers de viatges, la segona comunitat autònoma amb més viatges turístics realitzats principalment per motius culturals i la que més
despesa en valors absoluts realitza en aquests (494,4 milions d’euros el 2004). D’altra banda
Catalunya va ser, amb un total de 3.687,9 milers d’entrades, la primera comunitat autònoma
amb major entrada de turistes estrangers realitzades per motius culturals seguida de la de
Madrid (1.191,6 milers) i la d’Andalusia (870,5 milers).
Pel que fa a la despesa pública en cultura per administracions i àmbit d’actuació, l’import
total destinat l’any 2004 va ser de 721.684,10 milers d’euros, desglossats en 199.039,31
euros de la Generalitat, 5.877,21 milers dels consells comarcals, 82.862,09 milers de les
diputacions i 433.905,49 milers dels ajuntaments. Per al període 2000-2004 la despesa
pública en cultura va incrementar-se el 39,2%.

Dels equipaments culturals, principalment museus, col·leccions i biblioteques, el dos primers
apartats sumen un total de 462 a tot Catalunya, dels quals 178 (el 38,5%) es troben dins
l’àmbit metropolità. Pel que fa a les biblioteques es disposa d’un total de 835 instal·lacions,
de les quals gairebé la meitat (412 biblioteques) són públiques. Per províncies, la majoria es
troben a la de Barcelona (535 biblioteques), seguida de la de Tarragona (110 biblioteques),
Lleida i Girona amb 98 i 92 biblioteques, respectivament.
En termes d’expansió cultural i per comunitats autònomes, l’any 2005 a Espanya es van editar un total de 237.427 milers de llibres corresponents a 15.150 títols, dels quals el 28,5%
corresponien a Catalunya, comunitat només superada per la de Madrid amb el 33,5% del total.
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En relació amb els recursos musicals, del total de 551 festivals realitzats arreu d’Espanya
destaca la Comunitat Autònoma de Catalunya amb un total de 126 festivals realitzats, seguida de la d’Andalusia amb 82 i la Valenciana amb 64.
De l’activitat de les sales de projecció cinematogràfica, el total d’Espanya era de 1.126 cines
i 4.390 sales de projecció amb un total de 143.932 milers d’espectadors (19.282 de pel·lícules espanyoles i 124.649 de pel·lícules estrangeres) amb una recaptació total de 691.607
milers d’euros, dels quals el 15,5% corresponia a pel·lícules espanyoles. En termes d’espectadors, Catalunya és la comunitat autònoma amb més espectadors de cinema, amb un total
de 29.049 milers l’any 2004, seguida de la de Madrid amb 28.433 milers i una recaptació en
ambdues comunitats de 149.821 i 147.356 milers d’euros respectivament.
Dins l’àmbit teatral per al conjunt d’Espanya, l’any 2004 es van realitzar 59.415 representacions vistes per un total de 12.732.522 espectadors, fet que va representar una recaptació
de 131.771,26 milers d’euros. A Catalunya es van realitzar 10.624 representacions, de les
quals 5.701 (53,6%) eren en català i 3.058 (28,7%) eren en castellà amb un total de
2.478.912 espectadors i una recaptació de 30,93 milions d’euros.
Pel que fa a les pràctiques culturals de Catalunya, les dades més recents són de l’any 2001,
malgrat això, en incorporar ja les darreres tecnologies tant en aparells audiovisuals com referents a les TIC (ús d’internet i ordinador) podem considerar que són prou vigents i, per tant,
representatives de les pràctiques culturals actuals. En aquest aspecte cal destacar que la
majoria de catalans utilitza el temps dedicat en cultura dins l’àmbit audiovisual –televisió
(91,5%), música (87%) i ràdio (83%)–, seguit de les arts escèniques, concretament el cinema, amb el 63% (el teatre representa el 29,9%) junt amb la lectura de llibres (61,2%) i diaris (76,7%). Darrerament, cal esmentar l’auge de les tecnologies de la informació, és a dir,
l’ús de l’ordinador i internet, amb el 50,3% i el 39,4% d’ús, respectivament. La resta de pràctiques culturals es concentren en biblioteques (35,3%), museus (39,2%), exposicions
(35,4%), monuments (41,1%) i pràctiques d’associacionisme (31,3%).
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4. CARACTERITZACIÓ ECONÒMICA
OCI I CULTURA A CATALUNYA

DEL TURISME,

4.1. EL SECTOR TURISME A CATALUNYA. DIMENSIÓ ECONÒMICA
El sector turístic està format per 43.912 empreses i 228.429 ocupats que generen un valor
afegit brut a cost dels factors de 4.486.569 milers d’euros l’any 2004. L’evolució d’aquestes
magnituds entre 1998 i 2004 ha estat força expansiva en termes de valor afegit (taxa de creixement anual acumulatiu del 9,71%) i de personal ocupat (5,1%) i bastant més moderada
pel que fa al nombre d’empreses (1,03%). En els darrers anys d’aquest període, entre el
2000 i el 2004, s’ha donat un alentiment del creixement del valor afegit (6,44%) i del personal ocupat (4,09%) i una petita acceleració de l’increment del nombre d’empreses (1,5%). La
inversió bruta en béns materials és de 804.086 milers d’euros i ha crescut a una taxa del
4,67% entre el 1998 i el 2004 i del 5,01% entre el 2000 i el 2004. (Vegeu la taula de
“Principals magnituds turístiques. Catalunya 1998-2004” a l’Annex).
A nivell estadístic, el sector turístic es compon de les tres activitats següents: hoteleria
(CCAE-93 55.1 i 55.2), restauració (CCAE-93 55.3, 55.4 i 55.5) i agències de viatge (CCAE93 63.3).
La restauració és el sector més important en totes les variables analitzades, excepte en la
inversió bruta en béns materials. La restauració representa el 89,6% del nombre total d’empreses turístiques, el 73% del personal ocupat, el 68,1% de la producció, el 62,1% del valor
afegit brut a cost dels factors i el 63,2% de les despeses de personal. La seva participació
en termes d’inversió es redueix al 30,9% del total. (Vegeu la taula “Distribució sectorial de
les principals magnituds turístiques. Catalunya 1998-2004” a l’Annex).
L’hoteleria ocupa la segona posició en el sector turístic. Contribueix amb el 7,5% del nombre total d’empreses turístiques, el 23,9% del personal ocupat, el 28,3% del valor de la producció, el 33,1% del valor afegit i el 31,7% de les despeses de personal. En canvi, l’hoteleria és el sector més destacat en termes d’inversió i l’any 2004 arriba a representar el 67,5%
de tota la inversió turística.
Per últim, les agències de viatge són el sector més reduït dels que integren les activitats
turístiques. Representen el 2,9% del nombre total d’empreses, el 3,1% del personal ocupat,
l’1,7% de la inversió, el 3,6% del valor de la producció, el 4,8% del valor afegit i el 5,1% de
les despeses de personal.
En referència a l’evolució sectorial de les magnituds analitzades destaquem les següents
observacions:
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1. No s’altera l’ordre d’importància dels diferents sectors turístics durant tot el període seleccionat 1998-2004 per cap de les magnituds analitzades.
2. L’evolució que han seguit les variables del conjunt del sector turístic ha estat marcada per
l’evolució de les mateixes variables en el sector restauració, amb l’excepció de la inversió, l’evolució de la qual ha estat marcada per la inversió hotelera.
3. L’evolució recent de la inversió de les agències de viatge és l’única magnitud que mostra
una taxa de creixement negativa amb un valor del – 4,47% per al període 2000-2004.
Tal com es desprèn de l’Enquesta anual de serveis de l’INE (vegeu taula “Indicadors turístics. Catalunya 1998-2004”), considerant el conjunt del sector turístic comprovem que està
format per microempreses, amb una mida mitjana de 5,2 ocupats per empresa, amb una productivitat de 19.640,98 euros per ocupat, unes depeses de personal mitjanes de 16.084,25
euros i unes taxes d’assalariats, despeses de personal i valor afegit de 0,80, 0,65 i 0,45
punts, respectivament. Entre 1998 i 2004 ha augmentat el nombre d’ocupats per empresa
(1,1 ocupats més), la productivitat (taxa de creixement anual acumulatiu del 4,38%), les
depeses mitjanes de personal (5,09%) i les taxes d’assalariats (0,05 punts) i de despeses
de personal (0,06 punts). No hi ha hagut cap variació referent a la taxa de valor afegit.
Les empreses hoteleres són empreses petites amb una dimensió mitjana de 16,59 ocupats,
superior a la del conjunt del sector turístic. Tenen una productivitat de 27.218,07 euros, unes
despeses de personal mitjanes de 17.898,86 euros i unes taxes d’assalariats, despeses de
personal i valor afegit de 0,95, 0,62 i 0,53 punts, respectivament. Entre el 1998 i el 2004 les
empreses hoteleres han augmentat la grandària (2,31 ocupats més per empresa), la productivitat (taxa de creixement anual acumulatiu del 3,7%), les despeses de personal mitjanes
(4,83%) i les taxes d’assalariats (0,01 punts) i de despeses de personal (0,05 punts). La taxa
de valor afegit ha disminuït 0,01 punts.
En el sector de la restauració les empreses tenen una dimensió mitjana de 4,24 ocupats i
generen la productivitat més baixa del sector turístic amb 16.707,04 euros. Les despeses de
personal mitjanes són de 14.943,43 euros i les taxes d’assalariats, despeses de personal i
valor afegit són de 0,74, 0,66 i 0,41 punts, respectivament. La restauració ha augmentat entre
1998 i 2004 el nombre d’ocupats per empresa (0,97 ocupats més), la productivitat (taxa de
creixement anual acumulatiu del 5,34%), les despeses de personal mitjanes (5,66%) i les
taxes d’assalariats (0,06 punts), despeses de personal (0,07 punts) i valor afegit (0,02 punts).
Finalment, els indicadors estudiats revelen que en el sector d’agències de viatge les empreses tenen una dimensió mitjana de 5,44 ocupats amb una productivitat de 30.368,85 euros,
que és la més elevada del sector turístic, unes depeses de personal mitjanes de 23.519,25
euros i unes taxes d’assalariats, despeses de personal i valor afegit de 0,9, 0,7 i 0,6 punts,
respectivament. Entre el 1998 i el 2004 les agències de viatge han reduït la seva mida (0,41
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ocupats menys), la productivitat (taxa de creixement anual acumulatiu del -0,26%) i les taxes
d’assalariats (-0,02 punts) i valor afegit (-0,07 punts). Les agències de viatge han augmentat les depeses de personal mitjanes (taxa de creixement anual acumulatiu del 2,86%) i la
taxa de despeses de personal (0,1 punts).
L’evolució més recent, en el darrer o darrers anys del període analitzat, dels indicadors turístics revela aquestes tendències destacades per subsectors:
1. La restauració mostra un comportament expansiu ja que augmenta el nombre d’empreses, el personal ocupat i el valor afegit. La productivitat millora lleugerament en els darrers
anys, tot i que la inversió bruta experimenta una caiguda considerable el 2004.

2. A l’hoteleria la majoria de les magnituds tenen una lleugera tendència de creixement, en
què destaca el fort increment de la inversió en els darrers anys del període analitzat.
També s’ha de dir que la productivitat es redueix considerablement l’any 2004.
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3. Les agències de viatge tendeixen a contraure’s en termes de nombre d’empreses, personal ocupat i valor afegit. Disminueixen la seva mida mitjana i redueixen la seva taxa de
despeses de personal. Pateixen una reducció de la taxa de valor afegit.

En l’epígraf 4 es presenta una anàlisi més detallada de l’impacte de l’activitat turística, en el
sentit més ample possible del terme, sobre la generació de valor afegit, d’ocupació i de llocs
de treball a Catalunya.
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4.2. EL SECTOR CULTURAL A CATALUNYA. DIMENSIÓ ECONÒMICA
El sector cultural a Catalunya representa l’1,11% del VAB total de l’any 2003 i prop de l’1%
dels ocupats, amb un valor d’1.484.620 milers d’euros i 30.428 ocupats, respectivament.
Per subsectors destaquen el de l’audiovisual, que representa el 33,91% del total del VAB,
seguit del subsector del llibre (32,73%) i el de la premsa (26,12%). Els subsectors amb una
aportació menor són el de les arts escèniques (3,98%), el dels fonogrames (2,51%) i el de
les galeries d’art (0,74%). L’aportació total de les indústries de la cultura i la comunicació per
al 2003 (darrera dada disponible) al VAB català va ser d’1.484.620 milers d’euros, dada que
significa un increment en l’aportació del 19% respecte del total del 1999.
Tots els subsectors han tingut un increment del seu pes en el total del VAB els darrers quatre anys. Així, el subsector de les arts escèniques ha duplicat gairebé la seva aportació amb
el 99,49% d’increment. Destaquen a continuació els increments del subsector de les galeries d’art amb un increment del 42,38% i l’audiovisual amb el 41,66%. Les variacions del sector del llibre i la premsa han tingut un increment menor amb el 6,22% i el 7,78%, respectivament. El sector dels fonogrames, d’altra banda, ha tingut una disminució en la seva aportació del 12,99%.

En relació amb el valor de la producció, el subsector del llibre aporta, amb el 48,05%, gairebé la meitat del valor de la producció, seguit del subsector de la premsa (26,29%), l’audiovisual (18,4%), els fonogrames (4,27%), les arts escèniques (2,29%) i les galeries d’art
(0,68%). Respecte del 1999 l’increment més gran s’ha donat en el sector de l’audiovisual
amb el 50,83% d’increment. El valor de la producció per a l’any 2003 va ser de 3.238.090
milers d’euros.
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El subsector que més persones ocupava, l’any 2003, era el del llibre amb un total d’11.414
treballadors (el 37,51% de les indústries de la cultura i la comunicació), seguit del de la
premsa (8.068 treballadors) i l’audiovisual (7.696 treballadors). Per altra banda, la ràtio
VAB/treballadors, per l’interval 1999-2003, s’ha mantingut força constant en cada subsector
(48,79 milers d’euros l’any 2003), essent el valor més alt en el subsector de l’audiovisual
amb un valor de 65,42 milers d’euros, seguit dels subsectors de la premsa (48,07 milers) i
el llibre (42,57 milers).

35

36

Informe sobre el sector del turisme,
l’oci i la cultura a Catalunya

5. ANÀLISI

DELS EFECTES ECONÒMICS DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A
PARTIR DE LES TAULES INPUT-OUTPUT DE L’ECONOMIA CATALANA

L’Observatori de Turisme de Catalunya en col·laboració amb l’Idescat ofereixen una estimació de l’impacte del turisme sobre l’economia que es presenten tot seguit. L’estudi inclou la
quantificació de la despesa turística7 i la valoració del seu impacte sobre l’economia catalana en termes de producció, valor afegit i ocupació tenint en compte la seva distribució per
branques d’activitat. Per valorar aquest impacte l’estudi utilitza la informació que proporciona la darrera Taula Input-Output de l’economia catalana publicada per l’Idescat, que és per
a l’any 2001. Per aquest motiu, les dades de l’impacte de l’activitat turística, en el sentit més
ample possible del terme, sobre la generació de valor afegit, d’ocupació i de llocs de treball
a Catalunya que es comenten a continuació són referides a aquest any.
Pel que fa als principals resultats del treball es comprova que la despesa turística és de 8.504
milions d’euros i genera un impacte total sobre la producció de 12.630 milions d’euros, sobre
el valor afegit de 6.362 milions d’euros i sobre l’ocupació de 151.293 llocs de treball. Vegeu
la taula “Efectes de la despesa turística sobre la producció, el valor afegit i l’ocupació per
branques d’activitat. Catalunya 2001”. (Vegeu també a l’Annex les taules “Efectes de la despesa turística sobre la producció per branques d’activitat. Catalunya 2001”, “Efectes de la
despesa turística sobre el valor afegit per branques d’activitat. Catalunya 2001” i “Efectes de
la despesa turística sobre l’ocupació per branques d’activitat. Catalunya 2001”).
El 13% de la despesa turística procedeix de residents de la resta d’Espanya i el 87% restant
prové de residents de la resta del món. Aquests resultats segons la procedència de la despesa es reprodueixen quan es consideren els efectes totals sobre la producció, el valor afegit i
l’ocupació i sobre la distribució sectorial. (Vegeu a l’Annex les taules “Distribució dels efectes
de la despesa turística sobre la producció de l’economia segons procedència de la despesa
per branques d’activitat. Catalunya 2001”, “Distribució dels efectes de la despesa turística
sobre el valor afegit de l’economia segons procedència de la despesa per branques d’activitat. Catalunya 2001” i “Distribució dels efectes de la despesa turística sobre l’ocupació de l’economia segons procedència de la despesa per branques d’activitat. Catalunya 2001”).
Els sectors turístics tradicionals, que estan compostos per la Restauració, l’Hoteleria i les
Agències de viatge, en els quals podem incloure els Transports, reben el 61,87% de la despesa turística (5.262 milions d’euros). Quan es valora l’impacte total de la despesa turística
sobre el conjunt d’aquests sectors comprovem que aquesta participació és del 44,54% en
7

Segons Nota metodològica de l’Observatori de Turisme la despesa turística correspon a la despesa
corrent que han fet els turistes i que ha revertit a Catalunya. No inclou ni la despesa turística d’inversió (especialment, la despesa immobiliària dels turistes) ni tampoc la part de la despesa turística que
roman en els països o zones d’origen dels turistes. Les xifres de despesa no inclouen la despesa del
turisme dels residents a Catalunya dins del mateix territori.
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termes de producció (5.625 milions d’euros), del 46,18% en valor afegit (2.938 milions d’euros) i del 43,54% en ocupació (65.873 llocs de treball). (Vegeu la taula “Distribució dels efectes de la despesa turística sobre la producció, el valor afegit i l’ocupació de l’economia per
branques d’activitat. Catalunya 2001” i els gràfics “Distribució de la despesa turística per
agrupacions de sectors. Catalunya 2001”, “Distribució dels efectes de la despesa turística
sobre la producció de l’economia per agrupacions de sectors. Catalunya 2001”, “Distribució
dels efectes de la despesa turística sobre el valor afegit de l’economia per agrupacions de
sectors. Catalunya 2001” i “Distribució dels efectes de la despesa turística sobre l’ocupació
de l’economia per agrupacions de sectors. Catalunya 2001”). (Vegeu a l’Annex les taules
“Distribució dels efectes de la despesa turística sobre la producció de l’economia per branques d’activitat. Catalunya 2001”, “Distribució dels efectes de la despesa turística sobre el
valor afegit de l’economia per branques d’activitat. Catalunya 2001” i “Distribució dels efectes de la despesa turística sobre l’ocupació de l’economia per branques d’activitat.
Catalunya 2001”).

Font:
Observatori del Turisme,
Generalitat de Catalunya.
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La restauració és el sector més beneficiat per l’impacte global de la despesa turística amb
quotes superiors al 26% en producció, valor afegit i ocupació. L’hoteleria presenta participacions a l’entorn del 8% en termes de producció i valor afegit i del 10% en ocupació, mentre
que els transports participen per sobre del 8% dels efectes totals sobre la producció i el valor
afegit i participen amb el 6% en termes d’ocupació. Les agències de viatge són el sector
menys afavorit dels quatre, ja que en cap magnitud analitzada assoleix l’1% de participació.
El comerç i les reparacions representen el 10,77% de la despesa turística (916 milions d’euros) i és el segon sector més afavorit per l’efecte total d’aquesta despesa. Participa dels
efectes globals sobre la producció amb 1.523 milions d’euros (el 12,06% del total), dels efectes sobre el valor afegit amb 906 milions d’euros (14,24%) i dels efectes sobre l’ocupació
amb 28.331 llocs de treball (18,73%).

Font: Observatori del Turisme,Generalitat de Catalunya.

Hi ha un conjunt de sectors que fabriquen productes o presten serveis de contingut fortament turístic i que podem considerar que configuren amb els anteriors l’oferta turística en
sentit ampli. Aquest conjunt de sectors està format per les indústries següents:
Activitats recreatives, culturals i esportives,
Serveis immobiliaris,
Educació; activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials i personals,
Indústries tèxtils; confecció, pelleteria; cuir i calçat,
Indústries càrnies; altres productes alimentaris i tabac; làcties i begudes, i agricultura, ramaderia, etc.; silvicultura, etc.; pesca, etc.
El conjunt d’aquests sectors representa el 20,28% de la despesa turística (1.725 milions
d’euros). Participen de l’impacte global sobre la producció amb 3.092 milions d’euros (el
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24,48% del total), de l’impacte sobre el valor afegit amb 1.412 milions d’euros (22,2%) i de
l’efecte sobre l’ocupació amb 32.891 llocs de treball (21,74%).

Font: Observatori del Turisme, Generalitat de Catalunya.
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Les dues indústries que reben l’efecte multiplicador més elevat de la despesa turística són
els serveis empresarials; correus i telecomunicacions; mediació financera i la Producció i
distribució d’energia elèctrica, gas i aigua. Reben un efecte directe de la despesa turística
de 205 milions d’euros (2,41%) i participen de l’efecte global d’aquesta amb 1.262 milions
d’euros (9,99%) en termes de producció, amb 727 milions d’euros en termes de valor afegit
(11,43%) i amb 12.542 llocs de treball (8,29% del total). (Vegeu taula “Efecte multiplicador
de la despesa turística sobre la producció, el valor afegit i l’ocupació de l’economia per branques d’activitat. Catalunya 2001”). (Vegeu a l’Annex les taules “Efecte multiplicador de la
despesa turística sobre la producció de l’economia per branques d’activitat. Catalunya
2001”, “Efecte multiplicador de la despesa turística sobre el valor afegit de l’economia per
branques d’activitat. Catalunya 2001” i “Efecte multiplicador de la despesa turística sobre l’ocupació de l’economia per branques d’activitat. Catalunya 2001”).
Hi ha dues grans agrupacions d’activitats en les taules que s’han elaborat que recullen
indústries importants de l’economia catalana i que s’analitzen tot seguit. Són les indústries
manufactureres de productes metàl·lics i les Indústries del paper, etc.; químiques; cautxú i
matèries plàstiques. Representen el 3,35% de la despesa turística (285 milions d’euros) i
participen de l’impacte global d’aquesta amb el 5,87% de la producció activada (741 milions
d’euros), el 3,82% del valor afegit (243 milions d’euros) i el 3,63% dels llocs de treball activats (5.492 llocs de treball).
Per últim, s’identifiquen els sectors que s’han beneficiat poc dels efectes directes i indirectes del turisme. Són les altres indústries; construcció8 i els altres serveis9. Els turistes es gasten en aquests sectors 111 milions d’euros (l’1,31% de la despesa turística total). Participen
de l’impacte global de la despesa turística amb 389 milions d’euros en termes de producció
(3,08% del total), amb 137 milions d’euros en termes de valor afegit (2,15%) i amb 6.158
llocs de treball (4,07% del total).

8

9

Inclou productes energètics i altres minerals, fusta, suro, cistelleria, esparteria, refinació de petroli,
productes minerals no metàl·lics, mobles, etc.
Inclou els serveis de l’Administració pública, defensa, Seguretat Social obligatòria i els serveis de les
llars que ocupen personal domèstic.
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6. PRINCIPALS TRETS DE L’EVOLUCIÓ
TURISME, L’OCI I LA CULTURA

DEL MERCAT DE TREBALL DEL

Tot seguit s’analitzarà el mercat de treball del sector turístic per analitzar les seves característiques, l'estat actual i els problemes que s'hi detecten. D'entre elles es destaca una tendència creixent a la creació d'ocupació, sobretot la femenina, i altres particularitats del sector com l'estacionalitat, la temporalitat, la rotació i la manca de mà d'obra qualificada.
També cal esmentar l'alt nombre de petites empreses i autònoms, sobretot en el sector de
l'hoteleria.
Per tant, com a primer pas cal determinar què es considera com a turisme. Es consideren
activitats pròpies del turisme les d’hoteleria, que comprenen tant l’allotjament en hotels, càmpings i altres allotjaments de curta durada, com la restauració, que inclou restaurants, establiments de begudes i menjadors col·lectius, i també les agències de viatge, majoristes i
minoristes (codis 55 i 633 de la CCAE-93).
Però, tal com s’ha explicat en el primer apartat de l’informe hi ha altres activitats que estan
relacionades amb el turisme d’una forma transversal. Són els transports i les comunicacions,
el comerç, les activitats artístiques, les cinematogràfiques i d’espectacles, les esportives, les
biblioteques i els arxius, i les recreatives diverses, entre d’altres. Aquestes activitats són pròpies de l’oci i la cultura de la població resident però també dels visitants.
Així, en l’estudi de les variables d’aquest punt trobarem que en alguns casos les fonts estudiades permeten desglossar els diferents conceptes, mentre que en d’altres es troben agrupats. D'aquesta manera, en general, s’intentarà diferenciar les dades dels diversos apartats
en els codis CCAE-93 següents:
• 55 Hoteleria: hotels, establiments hotelers i restauració
• 63 Activitats afins als transports i agències de viatges
• 92 Activitats recreatives, culturals i esportives
Tot i això, en alguns apartats no s'han pogut tractar tots els codis CCAE esmentats, perquè
les fonts estadístiques no els publiquen i en d'altres s'ha disposat de les dades més desglossades encara.
En aquest punt es tractaran de forma específica els següents apartats: població activa,
població ocupada, població aturada, atur registrat, afiliació, contractació i sinistralitat.
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6.1. POBLACIÓ ACTIVA
Prèviament a l’estudi de la població activa cal esmentar que les dades de l'EPA no es mostren desagregades, per la qual cosa en aquest epígraf només es podrà fer menció de les
dades de l'hoteleria. Resten excloses d'aquest informe, per no estar disponibles, les dades
d'activitats afins al transport i agències de viatges i les activitats recreatives culturals i esportives. Això dificulta que es pugui fer un seguiment de l’evolució del mercat de treball i de la
detecció de les seves necessitats i, molt menys, proposar actuacions de millora (plans de
formació, orientació, recerca, etc.).
D’altra banda, cal tenir en compte que, com a conseqüència de l'entrada en vigor del
Reglament 1897/2000 de la CE, sobre la consideració d'aturat, a partir del 2001 les dades
sobre aturats i inactius no són directament comparables amb les dels períodes anteriors.
Això provoca una ruptura en la sèrie de les dades de l'EPA de la població activa. A més, el
primer trimestre del 2005 s’han introduït diversos canvis en l’EPA que tornen a produir una
ruptura en la sèrie. Aquests canvis són:
1. S’han incorporat les noves variables exigides per Eurostat (Oficina d’Estadística de la
Unió Europea) en el Reglament 2257/2003.
2. S’ha implantat un nou procediment centralitzat per a la realització de les enquestes telefòniques.
3. S’han reformulat les preguntes del qüestionari amb la finalitat d’estandarditzar més el procés de l’enquesta.
Per tant, en els apartats de població activa, ocupada i aturada quan s’analitzi l’evolució es
farà esment de les dades corresponents a una mateixa sèrie, a partir del 2001 fins al 2004,
atès que encara no es disposa de les dades actualitzades per a tot el període en una mateixa metodologia.
Fets aquests aclariments metodològics l’anàlisi de les dades disponibles mostra que segons
l’EPA al llarg de l’any 2005 el nombre d’actius total estimat de Catalunya va ser de 3.537,1
milers de persones.
La distribució de la població activa per sectors econòmics mostra que el 61,13% del total
correspon al sector serveis (2.162,2 milers de persones), el 23,18% al sector de la indústria,
el 10,44% a la construcció i el 2,36% a l’agricultura. L’EPA també registra un 2,89% de la
població que cataloga com a no classificables i que fa referència en la nova metodologia als
desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d’un any.
La terciarització del mercat de treball cada cop es fa més palesa, atès que el sector serveis
l’any 2004 absorbia el 60,4% de la població activa i enguany ha augmentat quasi un punt
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percentual. Però, no es pot obviar que aquest fet també pot ser el resultat de la nova metodologia emprada a l’EPA.

Font: elaboració pròpia segons dades de l'Idescat i del Departament de Comerç, Turisme i Consum.

• Hoteleria
Les dades mostren que com a mitjana anual el 2005, 203.700 persones conformen la població activa en la branca de l’hoteleria (allotjaments i restauració). Aquesta xifra és superior,
més del doble, al nombre de persones estimades en l’agricultura (83.400 persones a l’agricultura). La branca de l'hoteleria absorbeix el 5,76% de la població activa de Catalunya el
2005.
Aquest fet és significatiu, atès que mostra l'alt nombre de persones que estan disposades a
treballar, o que ja hi treballen en aquest sector, enfront d'altres sectors més tradicionals de
l'economia catalana.
Si s’analitza la població activa del sector serveis de forma independent s’observa que l’hoteleria assoleix el 9,42% de la població activa però com ja s’ha esmentat el turisme també
forma part o està relacionat amb d’altres serveis.
L'hoteleria el 2005 absorbeix el 5,76% de la població activa catalana i el 9,42% de la població activa del sector serveis. L’expansió d’aquesta branca d’activitat es mostra en comparar
les dades del 2005 amb les de l’any anterior. El 2004 l’hoteleria absorbia el 5,3% de la població activa catalana i el 8,8% de la població activa del sector serveis.
Comparativament amb les principals comunitats autònomes turístiques, Catalunya assoleix el segon lloc, després d’Andalusia, en nombre de població activa en el sector turístic. El
rànquing en el pes de la població activa de cadascuna de les comunitats respecte a la total
d’Espanya es manté relativament constant al llarg dels anys estudiats.
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Cal esmentar que els canvis de l’EPA afecten principalment la recollida d’informació, les
variables disponibles i la forma d’estimar-les, així com les estimacions de població utilitzades. També, la impossibilitat d’entrevistar la població estrangera ha obligat a modificar el càlcul dels factors d’elevació per tenir en compte el total d’aquesta població en cada comunitat
autònoma. Atès que aquests canvis afecten totes les comunitats autònomes analitzades i
que, a més, es tracta totes elles de comunitats que registren els més alts índexs d’immigració, factor aquest que no ocasiona diferències entre elles, en el cas de la comparativa de l’evolució del seu pes relatiu possiblement les modificacions no afectin de la mateixa manera
que en d’altres anàlisis.
Així, les dades mostren que les comunitats que han guanyat cert pes el 2005 són: la
Comunitat de Madrid, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana (percentualment han augmentat el seu pes en l’1,66%, el 0,32% i el 0,23% respectivament). Cal destacar que les
comunitats de Madrid i Valenciana ja van augmentar el seu pes al 2004 en el 0,81% i l’1,42%
respectivament. Per contra, les comunitats que han vist reduït lleugerament el seu pes són:
les altres comunitats turístiques, Catalunya, Canàries i Andalusia (l’1,54%, el 0,36%, el
0,23% i el 0,06%, respectivament). Respecte al 2004 continuen perdent pes relatiu les
comunitats de Catalunya, quasi un punt percentual si se sumen els dos anys analitzats
(0,72% al 2004 més 0,23% el 2005), i Andalusia. Pel que fa a les Canàries, el 2004 va experimentar un creixement del pes relatiu del 0,76% i una reducció el 2005 del 0,23%.

Pel que fa a l’anàlisi de l’evolució de la població activa segons les dades estimades, nombres absoluts o percentualment, el canvi metodològic afecta de forma directa. Per aquest
motiu s’estudia la població activa entre els anys 2001 i 2004.
En nombres absoluts a Catalunya el 2003 va suposar la incorporació d’aproximadament
20.000 persones més, la qual cosa representa una variació interanual del 12,1%. Un increment percentual de la població activa similar es va registrar a Canàries, amb l’11,4%, tot i
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que en nombres absoluts van ser 10.000 persones. Les Illes Balears havien registrat un
increment percentual similar l’any 2002, concretament va ser l’11%. I la Comunitat de Madrid
ho va fer l’any 2004, que registrà un augment del 10% en la seva població activa del sector
turisme.
6.2. POBLACIÓ OCUPADA
En relació amb la població ocupada, les fonts consultades ofereixen dades força diferents.
Segons l’EPA la població ocupada el 2005 en l’activitat econòmica de l’hoteleria a Catalunya
va ser de 189,2 milers de persones10 (159 milers el 2004). D’altra banda, l’enquesta anual de
serveis del 2003, darrera enquesta disponible, recull 197,1 milers de persones ocupades a
l’hoteleria a Catalunya (de les quals 149,7 milers són assalariades)11.
6.2.1. EPA
Tal com ja s’ha esmentat, les dades de l'EPA només recullen de forma desglossada la branca de l’hoteleria. Resten excloses de l'estudi d'aquest apartat, perquè no estan disponibles,
les dades d'activitats afins al transport i agències de viatges i les activitats recreatives culturals i esportives.
• Hoteleria
Les dades de l’EPA 2005 mostren que dels 189,2 milers de persones ocupades a l’hoteleria,
el 49,23% són homes i el 50,74% dones. El 2004 la distribució, tot i ser també equitativa
entre els dos gèneres, mostrava valors contraris, el 53,22% eren homes i el 46,78% dones.

10

11

Dades de l’Evolució de l’activitat turística, informació conjuntural del Departament de Comerç,
Turisme i Consum.
Idescat.

49

La comparativa amb d’altres comunitats autònomes turístiques mostra que el nombre de
persones ocupades a Catalunya en allotjaments i restauració és dels més alts d’Espanya.
Només es troba superat per Andalusia.
Evolutivament, des de l’any 2001 fins al 2004, el nombre de persones ocupades a l’hoteleria a Espanya ha crescut el 43,39%, però a Catalunya només el 28,75%, fet que la situa molt
allunyada de la mitjana estatal. Tot i això, el pes relatiu de Catalunya continua sent alt, encara que ha decrescut en un 0,12% (1,55% al 2004). Les comunitats que han registrat un major
augment de la seva població ocupada han estat València, amb el 73,13%, i Madrid, amb el
78,84%. El menor increment registrat ha estat per a Balears, que en sis anys només augmenta el 2,57%.
Pel que fa a la taxa d’ocupació per trimestres el 2005, s’observa que, atesa l’estacionalitat
que registra aquest sector, al segon trimestre el nombre d’ocupats creix respecte a l’anterior
i se situa en els valors més alts; al tercer trimestre decau lleugerament, i al quart se situa en
els valors més baixos. Aquest comportament és relativament diferent a l’experimentat altres
anys, quan la taxa d’ocupació més alta coincidia amb el tercer trimestre, després d’augmentar al segon per decaure, finalment, al quart trimestre amb nivells inferiors als calculats per
al primer trimestre. En qualsevol cas els mesos forts en tots els anys en turisme són d’abril
a setembre.

Font: elaboració pròpia segons les dades del Departament de Comerç, Turisme i Consum.

El gràfic anterior mostra que la taxa d’ocupació total en mitjana anual el 2005 és del 92,68%
enfront del 87,4% del 2004 o el 87,6% el 2003. Per sexes, la taxa d’ocupació major correspon als homes en qualsevol dels tres anys als quals s’ha fet referència.
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La taxa de temporalitat al quart trimestre del 2005 ha estat del 42%, només superada pel
sector de la construcció (44,1%).
L’estacionalitat del sector està provocada per una concentració temporal de la demanda
turística. Per aquest motiu, davant del domini de la petita empresa familiar, es consoliden les
pautes de contractació de personal eventual per cobrir les èpoques de major demanda.
L'estacionalitat del sector condiciona en forta mesura l'estructura del mercat de treball del
sector.
Malgrat que al sector del turisme l’estacionalitat és un tret diferencial que s'anirà detectant
en tots els apartats de l'estudi del mercat de treball, cal tenir en compte que les darreres polítiques aplicades al sector estan orientades a resoldre-ho, o minimitzar-lo.
Per una banda, un dels principals objectius de la política turística del Govern de la
Generalitat ha estat assolir una xifra més gran de turistes procedents de la resta de l'Estat,
com a instrument per reduir la dependència del mercat estranger, així com l'estacionalitat.
En relació amb el pes de cada mercat, es configuren tres mercats principals del turisme a
Catalunya: Madrid, Aragó i València, tal com s'ha vist en apartats anteriors.
D'altra banda, s'ha intentat potenciar un turisme més enllà del tradicional sol i platja que ofereixen les costes catalanes. D'aquesta manera sembla que un dels destins preferits tant dels
turistes estrangers com dels nacionals és Barcelona. Barcelona compta amb una oferta molt
variada i molt distribuïda al llarg de tot l'any. Això passa gràcies a les activitats que s'hi desenvolupen i els diferents esdeveniments que s'hi han produït (any Gaudí el 2002 i el Fòrum
de les cultures o la commemoració de l’any Dalí, el 2004), però també és una marca atractiva per la seva oferta de congressos i fires, així com tot el que està relacionat amb el turisme de negocis.
6.2.2. ENQUESTA ANUAL DE SERVEIS
Tal com ja s’ha esmentat, una altra font estadística consultada és l’Enquesta anual de serveis que publica l’INE. La darrera dada que es mostra fa referència al 2003, encara que algunes dades poden no estar actualitzades anualment.
Les dades publicades a nivell estatal permeten fer una comparativa del nombre de persones
ocupades al sector del turisme (hoteleria i agències de viatge) distribuïdes segons la comunitat autònoma on es troba la seu central de l’empresa turística. Cal dir que en aquest cas
s’incorporen a l'hoteleria les activitats de les agències de viatge i que les darreres dades
publicades corresponen al 30 de setembre del 2003.
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Segons les dades estudiades, Catalunya té el major percentatge de població ocupada al
sector turisme de tot l’Estat espanyol, el 18%. Li segueixen les comunitats de Madrid i
d’Andalusia, Ceuta i Melilla, que es troben agrupades en la classificació, amb el 16% i el
13% de la població ocupada, respectivament. Destaca força la diferència que s’estableix
entre Catalunya amb el 18% i altres comunitats com Cantàbria, Extremadura, Navarra i la
Rioja, que assoleixen cadascuna un 1% de la població ocupada total.

Font: elaboració pròpia segons les dades de l’Enquesta anual de serveis 2003 de l’INE. Són resultats
segons la seu central de l’empresa turística (hotels i allotjaments de curta durada, restauració i agències de viatge). Darreres dades disponibles a 30 de setembre del 2003.

Les dades de l’Enquesta anual de serveis 2003, a 30 de setembre, també mostren que el
76% de la població ocupada en el sector del turisme és assalariada. Per a Catalunya aquest
percentatge és del 77%. Altres comunitats autònomes amb el percentatge per sobre de la
mitjana estatal són: Illes Balears, amb el 91% de la població ocupada assalariada, Madrid,
amb el 86% i Canàries, amb el 85%. Per contra, comunitats com Extremadura, amb el 55%,
Galícia, amb el 59%, Castella-la Manxa, amb el 62% i Castella i Lleó, amb el 63%, assoleixen nombres d’assalariats molt allunyats de la mitjana estatal.
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• Hoteleria, agències de viatges i activitats recreatives, culturals i esportives
L’explotació de l’Enquesta anual de serveis que realitza l’Idescat específicament sobre
Catalunya permet veure l’evolució de la població ocupada en les branques d’activitat econòmica que s’inclouen al sector turisme. En aquest cas s’inclouen també algunes dades de la
branca d’activitats recreatives, culturals i esportives que, sens dubte, tenen una relació directa amb el sector del turisme, tot i que malauradament no es disposa de totes les necessàries per fer-ne un estudi conjunt.
Si s’exclou l’esmentada branca d’activitats recreatives, culturals i esportives pels motius
expressats, la resta de branques mostren un creixement mitjà entre l’any 2000 i el 2003 del
8,62%. Aquesta xifra està condicionada pel fet que el major nombre de persones ocupades
al turisme està inclòs a la branca de la restauració, que arriba aproximadament al 74% del
total d’ocupats al llarg dels quatre anys estudiats. Aquesta branca d’activitat ha incrementat
els ocupats en quatre anys en un 7,63%, mentre que d’altres com els hotels, càmpings i altres
allotjaments de curta durada ho han fet en el 10,31% i les agències de viatges en el 17,76%.

Igualment, aquest increment en el nombre d’ocupats al sector està condicionat per l’increment que es va produir el 2002, que va tenir una variació respecte a l’any anterior del 4,78%.
De l’any 2000 al 2001 l’increment va ser de l’1,92% i de l’any 2002 al 2003 de l’1,72%.
(Vegeu taula ampliada de l’“Evolució de la població ocupada per branques d’activitat econòmica. Catalunya 2000-2003” a l’Annex).
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L’evolució del nombre d’ocupats en hotels, càmpings i altres allotjaments de curta durada mostra un increment mitjà del 10,31%, però cal tenir en compte que el darrer any estudiat, el 2003,
va patir un decreixement del 5,51%, que trenca, doncs, la tendència de creixement dels últims
anys. Tanmateix, el comportament de la branca hotels i la de càmpings i allotjaments de curta
durada no és igual. Els ocupats en hotels registren l’esmentat creixement fins al 2003, en el
qual redueixen el seu nombre en quasi un 6%, després d’un augment de quasi l’11% el 2002.
Per contra, el nombre d’ocupats en els càmpings i allotjaments de curta durada és l’any 2002,
quan comencen a decréixer. Aquest fet provoca que l’any 2003 el nombre d’ocupats és lleugerament inferior al dels ocupats l’any 2000 (6.938 i 6.945 persones, respectivament).
La restauració, tal com ja s’ha esmentat, és la branca que assoleix un major nombre d’ocupats de tot el sector. El nombre d’ocupats es distribueixen majoritàriament entre els restaurants i els establiments de begudes, i és una mica inferior el nombre d’ocupats en menjadors
col·lectius i provisió de menjars preparats. Serveixi com a exemple que el 2003 el nombre
d’ocupats en restaurants va ser de 82.897 persones, el d’establiments de begudes 52.066 i,
finalment, el de menjadors de 18.643. Pel que fa a la seva evolució s’observa que ha crescut en el 7,63%. Però, de la mateixa manera que a la branca anterior, el comportament dels
ocupats als restaurants i els d’establiments de begudes és oposat. Els ocupats en establiments de begudes disminueixen el 2001 i el 2003, mentre que els ocupats a restaurants és
en aquests anys com més fort és el seu increment.
Les agències de viatges han augmentat el nombre d’ocupats en el 17,76%, fet que representa en nombres absoluts un increment de 1.461 persones.

Font: Enquesta anual de serveis de l’INE.
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L’anàlisi de l’Enquesta anual de serveis del 2003 també permet fer una breu menció sobre
l’ocupació de les dones en aquest sector segons les diferents branques. El 2003 destaca l’alta proporció de dones a la branca de les agències de viatge, on assoleixen el 67,63% dels
ocupats totals. Per contra, a la restauració la distribució dels ocupats s’orienta més cap a un
sector masculí, atès que només el 47,66% són dones, però aquest percentatge queda reduït
al 44% en els restaurants i en els establiments de begudes. Són, aleshores, els menjadors
col·lectius i la provisió de menjars preparats els que fan incrementar el percentatge total,
atès que el nombre de dones en aquesta activitat s’apropa al 71%. A la branca dels hotels
el sector femení absorbeix el 53,78% dels ocupats i en els càmpings i altres tipus d’allotjaments de curta durada el 48,82%, la qual cosa fa que la mitjana de la branca se situï en el
52,99%. (Vegeu taula ampliada de l’“Evolució de la població ocupada per branques d’activitat econòmica. Catalunya 2000-2003” a l’Annex).
Amb caràcter general s’observa que la tendència del sector s’orienta a una major feminització de la població ocupada, atès que any rere any el nombre i la proporció de dones ocupades a les diferents branques és cada cop major.
6.3. POBLACIÓ ATURADA
• Hoteleria
Segons les dades de l’EPA, el 12,31% de la població aturada del sector de l’hoteleria el 2005
és catalana, fet que representa que 14.500 persones del sector estan aturades.
Aquesta xifra és el resultat de l’aplicació de la nova metodologia de l’EPA. Però si s’analitzen les
dades fins al 2004 s’observa que el nombre de població aturada a la branca de l’hoteleria s’ha
anat incrementant any rere any. Així, per poder extreure conclusions més acords amb la realitat
caldrà disposar de les dades actualitzades i comprovar si la nova estimació de l’EPA produeix per
si mateixa aquesta reducció tan sorprenent en la població aturada estimada en aquesta branca
o bé s’ha produït una disminució real. Es pot observar, per contra, com la Comunitat de Madrid
en comptes de registrar una reducció, experimenta un augment de la seva població aturada.
Comparativament amb les altres comunitats autònomes turístiques, Catalunya se situa
com una de les comunitats amb més població aturada en nombres absoluts. La precedeix
Andalusia, amb 25.100 persones.
Pel que fa a l’evolució des de l’any 2001 al 2004, s’observa que l’any 2003 va suposar un
augment de 3.500 aturats estimats a Catalunya que va suposar una variació interanual de
l’11,76%. Malgrat que l’increment percentual de l’any 2003 guarda correspondència amb la
població activa en la qual es va donar el mateix increment.
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Comparativament, Canàries ha experimentat un increment molt similar al català i en les
situacions extremes es troben les Illes Balears, que han quasi doblat el nombre de població
aturada i Madrid, que l’ha reduït a la meitat.
La taxa d’atur de la població activa en l’hoteleria a Catalunya el 2005 va ser en mitjana
anual de 7,1%. Cal tenir en compte que la taxa d’atur a Catalunya, per al total de població
activa, és del 7,0%, però a Espanya és del 9,2%.
Pel que fa a la distribució segons el gènere, s’observa que la taxa d’atur masculina és del
5% en mitjana anual, mentre que la femenina és del 9%. Aquestes xifres són força significatives perquè comparades amb la taxa d’atur per tot Catalunya destaca que en el cas dels
homes estan per sota de la mitjana catalana (el 5% a l’hoteleria davant del 5,8% a
Catalunya), i en el cas de les dones per sobre (el 9% a l’hoteleria davant del 8,4% a
Catalunya).
Comparativament amb altres comunitats autònomes turístiques s’observa que la mitjana
estatal de la taxa d’atur el 2005 a l’hoteleria està situada en els 8,35 punts percentuals. La
comunitat amb una taxa d’atur més baixa és Madrid (5,84%) i la més alta Andalusia
(10,16%). Canàries i Balears també se situen per sobre de la mitjana estatal (9,76% i 8,89%,
respectivament) i per sota es troba la Comunitat de València (7,64%).
Per trimestres el 2005, són el primer i el quart els que registren dades més altes (el 6,8% i
el 8,9%, respectivament), i es mantenen el segon i el quart entre els mateixos percentatges
(el 6% i el 6,6%, respectivament).
6.4. ATUR REGISTRAT
A les dades de l’atur registrat a Catalunya el 2005, torna a fer-se palesa l’estacionalitat del
sector. Els mesos de maig a setembre són els que registren les dades inferiors d’atur, men-
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tre que els mesos d’hivern constaten una menor activitat al sector. A les activitats afins al
transport que inclou les agències de viatges i a les activitats culturals i esportives, aquesta
estacionalitat no és tan remarcable, tot i que també es dóna.

• Hoteleria
Dels 20.853 registres d’aturats en l’hoteleria, en mitjana anual del 2005. La distribució
segons el gènere mostra que 13.845 corresponen a les dones i 7.008 als homes (el
33,75%). Aquesta proporció tan alta d’atur de les dones s’ha mantingut quasi constant en els
darrers anys, atès que en els últims cinc anys només ha experimentat un lleuger descens
del 67,83% el 2001 al 66,39% el 2005, fet que suposa una disminució d’aproximadament un
punt i mig percentual.
Segons l’àmbit geogràfic12 la distribució dels 20.853 aturats registrats com a mitjana anual
va ser la següent:
-

12

Àmbit metropolità: 11.796
Comarques gironines: 3.869
Camp de Tarragona: 3.023
Terres de l’Ebre: 383
Àmbit de Ponent: 636
Comarques centrals: 890
Alt Pirineu i Aran: 257

Anuari estadístic de Catalunya 2006, Idescat.
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Segons províncies, la major part dels aturats estan registrats a Barcelona, 12.663 persones, seguida de Girona, 3.922, Tarragona, 3.406 i, amb molta diferència, Lleida, 862 aturats.
El grau d’estacionalitat afecta, tal com ja s’ha esmentat, en major mesura a la branca de
l’hoteleria. El següent gràfic de l’evolució de l’atur registrat a l’hoteleria a Catalunya al llarg
dels anys 2000-2005 mostra que aquest comportament presenta una tendència bastant
constant, incloent-hi les lleugeres variacions experimentades en alguns mesos. Així, els
mesos entre març/abril i agost/setembre el nombre d’aturats registrats és menor que en els
altres mesos de l’any. Els períodes vacacionals influeixen, sens dubte, en gran mesura en
aquesta branca, on fins i tot els dies festius del mes de desembre redueixen les xifres d’aturats registrats respecte al mes anterior.

Font: elaboració pròpia segons les dades del Departament de Treball i Indústria.

D’altra banda, aquest gràfic reflecteix el canvi de metodologia13 que recullen les dades d’atur registrat. El 4 de maig del 2005 va entrar en funcionament el nou model de gestió SISPE
(Sistema d’informació dels serveis públics d’ocupació), que permet recollir millor la informació que s’utilitza per a l’elaboració estadística de l’atur registrat i que aboca dades de qualitat estadística molt superior i molt més fiables que les anteriors. Les dues modificacions més
importants són les següents:
1. Els encreuaments amb els fitxers d’afiliació a la Seguretat Social, que permetran actualitzar la situació de diversos col·lectius de persones considerades inicialment com a ocupats que hagin estat donades de baixa a la Seguretat Social i que, per tant, puguin pas13
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Segons nota metodològica del Departament de Treball i Indústria de les estadístiques d’atur registrat
a Catalunya.
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sar a la situació d’atur registrat; és a dir, produirà l’actualització immediata dels canvis de
situació dels demandants.
2. Els demandants estrangers no s’exclouran directament de l’atur pel simple fet de ser-ho,
com passava amb el sistema anterior, sinó que s’analitzarà, com en el cas dels nacionals,
si reuneixen els requisits per ser classificats com a aturats.
Aquest canvi de metodologia es fa palès a l’anterior gràfic on s’observa que les dades, encara que mantenint les mateixes línies tendencials pel que fa a la temporalitat, mostren un
increment en els nombres absoluts d’aturats registrats el 2005, que permet identificar amb
més exactitud la realitat que experimenta aquesta branca d’activitat, on el nombre de treballadors estrangers és elevat. Així, a més de l’actualització de les dades amb la Seguretat
Social de forma constant, l’augment es pot reflectir amb el fet que el mes de desembre del
2005 hi ha registrats 5.059 aturats estrangers i 6.899 demandes d’ocupació a l’hoteleria a
Catalunya i al mes de desembre del 2004, amb la metodologia anterior (SILE), hi ha 6.224
demandes d’ocupació, però no se’n registraven els aturats.
En el moment d’elaboració d’aquest informe encara no es disposen de les dades estadístiques, per al conjunt de les comunitats autònomes unificades, al llarg de tot l’any 2005 en
el model de gestió SISPE, per la qual cosa la distribució percentual de l’atur registrat a l’hoteleria a Espanya s’ha analitzat segons les dades de l’any 2004. Aquesta classificació mostra que, en general, l’atur registrat està molt repartit entre les diferents comunitats autònomes. Pel que fa a Catalunya s’observa que assoleix l’11% de l’atur registrat a Espanya.

Font: elaboració pròpia segons les dades d’explotació de l’EPA.
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Per edats el 2004, darrera dada disponible que relaciona l’atur registrat amb l’edat, a l’hoteleria el col·lectiu que més atur va registrar va ser el de majors de 25 anys i menors de 45,
que va absorbir el 51,31% del total d’atur registrat. Li segueix els de 45 anys o més, que van
representar el 35,44%. Aquest darrer grup és el que presenta una situació més difícil cada
any. Des de l’any 2001 augmenta la seva proporció en aproximadament un punt percentual
per any. Per contra, els aturats registrats d’entre 25 i 44 anys van reduint progressivament
el seu pes. Els menors de 25 anys registren un atur entre el 13 i el 14% depenent dels anys,
però es manté relativament constant.
Una altra variable analitzada és el nivell d’estudis dels aturats registrats, però de la mateixa manera que en el cas de l’edat només es disposa de dades del 2004. La classificació del
nivell d’estudis està establerta per les estadístiques que treballa el Departament de Treball i
Indústria i cal tenir en compte que cada nivell pretén assolir diferents sistemes educatius que
s’han donat al nostre país en funció del seu contingut.
Fet aquest aclariment, cal dir que una mica més del 82% dels aturats registrats el 2004 a
l’hoteleria tenen estudis bàsics, certificat d’escolaritat o EGB –batxillerat elemental– graduat
escolar. Entre aquests dos nivells el que s’observa que cada any augmenta és el que comprèn el graduat escolar (en ESO o en EGB o el batxillerat elemental), mentre que el nombre
d’aturats amb certificat d’escolaritat disminueix lleugerament cada any. Els aturats amb els
altres estudis també disminueixen amb l’excepció dels titulats de grau superior, que mostren
un increment del 0,11% entre els quatre anys estudiats.

En aquesta taula també destaca que el nombre d’aturats amb estudis de formació professional cada vegada és menor. Cal tenir en compte que per millorar l’oferta dels productes turístics és imprescindible, entre altres mesures, impulsar la formació professional que s’adapti
a les necessitats del sector, tant des del punt de vista de l’oferta de treballadors en el mercat com de la seva demanda per oferir millors serveis. La formació d’una ocupació qualifica-
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da pot aportar un valor afegit que garantirà de major manera qualsevol política que es vulgui aplicar al sector com aposta de futur.
• Activitats afins al transport i agències de viatges
A la branca d’activitats afins al transport i agències de viatges l’atur registrat, en relació amb
el gènere dels aturats, pels homes i les dones manté una proporció més equilibrada. El 2005
va ser del 52,82% per als homes i el 47,18% per a les dones. Per contra, el 2001, 2002 i
2004 la distribució de l’atur per gènere estava més equiparada, una mica més del 50% per
als homes i lleugerament superior al 49% per a les dones (50,34% per als homes i 49,66%
en el cas de les dones el 2004). Així, els valors del 2005 tornen a mostrar una distribució
similar a l’establerta el 2003, però de manera contraposada, atès que aleshores va ser la
següent: el 47,80% per als homes i el 52,20% per a les dones.
A les branques d’activitats afins al transport i agències de viatges i de les activitats recreatives, culturals i esportives, el comportament dels col·lectius respecte a la seva edat és similar. El gruix d’aturats registrats es troba en els majors de 25 i menors de 45 anys que absorbeix més del 60% dels registres (el 62,84% i el 60,60% respectivament). En relació amb els
de 45 anys i més, s’observa que a la branca d’activitats afins al transport i agències de viatges des del 2001 cada any anaven disminuint el seu pes, però l’any 2004 van tornar a augmentar-lo. Aquest col·lectiu mostra a la branca d’activitats culturals i esportives una tendència relativament cíclica, atès que l’augment o disminució de la seva proporció s’alterna entre
els quatre anys estudiats.
En relació amb el nivell d’estudis dels aturats d’aquesta branca s’observa que n’hi ha
58,51% amb estudis iguals o inferiors al graduat escolar. Destaca que aquest percentatge
és inferior al registrat en la branca de l’hoteleria. Igualment, cal remarcar que el nombre d’aturats que disposen d’una titulació de grau mitjà o superior és molt elevat respecte a l’anterior branca i lleugerament inferior al que es registra a la branca d’activitats recreatives, culturals i esportives.
Malauradament no es disposen de les dades sobre el nivell formatiu dels treballadors ocupats d’aquesta branca. Aquest fet permetria analitzar si, en general, el nivell d’estudis dels
treballadors és superior que a la branca anterior i que és per aquest motiu que el nombre
d’aturats amb estudis inferiors també és més baix.
Pel que fa a l’evolució al llarg dels darrers quatre anys les dades mostren que el nombre
d’aturats amb certificat d’escolaritat ha disminuït, així com el de titulats de grau superior,
amb un descens del 2,47% i el 0,26% respectivament. Els nivells que han incrementat el
nombre són els equivalents als estudis primaris, el graduat escolar, el batxiller superior, els
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que han cursat formació professional i els titulats de grau mitjà (0,26%, 1,53%, 0,60% i
0,44%, respectivament).

En aquesta branca destaca que el nombre d’aturats registrats amb el nivell d’estudis de formació professional és força més elevat que a l’anterior, i assoleix l’11,15% del total. Per
aquest motiu, són igualment aplicables els arguments que proposen un impuls d’una formació professional adaptada a les necessitats del sector.
• Activitats recreatives, culturals i esportives
L’atur registrat el 2005 a Catalunya a la branca d’activitats recreatives, culturals i esportives
es va distribuir, segons el gènere, en el 41,34% en el cas dels homes i el 58,66% per a les
dones, la qual cosa representa un lleuger augment respecte a l’any anterior (un punt percentual), tot i que als darrers anys s’observa una tendència a la reducció de l’atur de les dones.
Aquesta tendència percentualment s’ha reflectit en una baixada de quasi el 3% respecte al
2004 i del 2% respecte el 2005.
Respecte a l’edat dels aturats d’aquesta branca, ja s’ha fet esment en el punt anterior.
En relació amb el nivell d'estudis dels aturats en aquesta branca, les dades mostren una
situació similar a la detectada a la branca d’activitats afins al transport i agències de viatges.
S’observa que el nombre d’aturats amb estudis bàsics assoleix el 57,23% del total dels aturats, i com s’esmentava abans força inferior al detectat a la branca de l’hoteleria.
A més, el nombre d’aturats que disposen de la titulació de BUP –batxiller superior– COU és
més alt tant en la branca d’activitats afins al transport i agències de viatges com en la branca d’activitats culturals i esportives, atès que sobretot en aquesta darrera són més del 20%
dels aturats (a l’hoteleria són el 8,66%). Igualment, els titulats de grau mitjà són més nombrosos i assoleixen el 6,5% i el 4% respectivament en les dues branques (l’1,68% a l’hote-
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leria). Finalment, destaca el nombre d’aturats amb titulació de grau superior de la branca
d’activitats culturals i esportives, que absorbeix el 8,2% dels aturats.

Pel que fa a l’evolució dels darrers anys, s’observa que el nivell d’estudis que més ha incrementat el nombre ha estat l’equivalent al graduat escolar, seguit dels batxillers i els d’estudis primaris (augmenten l’1,11%, el 0,58% i el 0,47% respectivament). Igualment, destaca un
lleuger augment del nombre d’aturats amb titulació superior.
6.5. AFILIACIÓ
El nombre d’afiliats en mitjana anual el 2005 és de 302.432 persones, de les quals 235.599
estan afiliats al règim general de la Seguretat Social i 66.833 al règim especial de treballadors autònoms. Aquesta dada inclou en el sector turisme les branques de l’hoteleria, d’activitats afins al transport i agències de viatges i d’activitats culturals, esportives i recreatives.
6.5.1. RÈGIM GENERAL
El nombre d’afiliats al règim general el 2005 en el sector turisme és de 235.599 en mitjana
anual. D’aquestes, 144.866 afiliats corresponen a l’hoteleria, que és la branca que assoleix
un nombre més alt de treballadors. Li segueix la branca d’activitats culturals, esportives i
recreatives amb 51.196 afiliats i la d’activitats de transport i agències de viatges amb 39.537.
Cal tenir en compte que el nombre d’afiliats del sector turisme està molt proper al registrat
per a la construcció, en el règim general, el 2005. El sector de la construcció a Catalunya el
2005 tenia, en mitjana anual, 251.142 treballadors afiliats enfront dels 235.599 del sector
turisme.

63

Font: elaboració pròpia segons les dades del Departament de Treball i Indústria.

Evolutivament les dades també són significatives. La creació d’ocupació del sector del
turisme, l’oci i la cultura es fa palesa si s’observen les dades d’afiliació dels treballadors que
augmenten any rere any.
La taula següent mostra l’evolució del nombre de treballadors afiliats a les tres branques a
Catalunya al llarg dels anys 2000 a 2005. Destaca que, del creixement en l’afiliació registrada que experimenta aquest sector cada any, el 2005 el seu nombre ha augmentat considerablement en totes les branques, mentre que les dades registrades el 2003 mostraven un
augment lleuger o fins i tot un breu descens a la branca d’activitats afins al transport i agències de viatges (el 0,02% que representa en nombres absoluts només 7 afiliats menys).
Amb caràcter general, s’observa que els registres d’afiliació analitzats de forma conjunta de
les tres branques mostren un increment el 2005 respecte al 2004 del 8,28%. El més alt dels
registrats els sis anys analitzats. Altres augments importants van tenir lloc el 2001 i el 2002,
el 5,31% i el 4,47% respectivament. Per contra, l’any 2003 tan sols va créixer l’afiliació del
total de treballadors en el 0,64%
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La branca que més increment registra entre l’any 2000 i el 2005 és l’hoteleria, que inclou els
allotjaments i la restauració (el 26,17%). La branca d’activitats recreatives, culturals i esportives
mostra un augment del 22,80% i la d’activitats de transport i agències de viatge del 15,58%.
Però, sens dubte, aquests increments no s’han produït d’una forma uniforme dins de les pròpies branques d’activitat. Malauradament no es disposen de les dades desglossades en els
diferents epígrafs de les branques d’activitat per al 2005, per la qual cosa caldrà tenir en
compte l’increment en el nombre d’afiliats registrat entre el 2004 i el 2005.
La taula següent mostra l’evolució del nombre de treballadors afiliats en els diferents epígrafs de les tres branques d’activitat entre els anys 2000 al 2004 a Catalunya.

En els cinc anys estudiats l’hoteleria ha incrementat el nombre de treballadors afiliats
en el 15,75%. Destaca que dels diferents epígrafs que componen l’hoteleria, els que
més han augmentat són el dels menjadors col·lectius, en el 21%, i els hotels, amb el
19%. Però, si es tracten les dades en nombres absoluts l’increment més alt és el dels
restaurants, que han augmentat el nombre d’afiliats en 8.084 persones més, fet que
suposa en punts percentuals el 15,79%. Val a dir que aquest increment sembla soste-
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nible en el temps, atès que s’ha produït de forma gradual al llarg dels anys, sense fluctuacions perceptibles.
L’altre sector que ha incrementat força el nombre d’afiliats és el d’activitats recreatives, culturals i esportives, que ha experimentat un augment del 14,33%, atès l’increment de 5.975
afiliats més.
Finalment, el sector d’activitats de transport i agències de viatges ha augmentat en conjunt
un 10,07%, però les agències de viatges específicament s’incrementen en l’11,75%. Destaca
que aquest increment no és paral·lel a l’experimentat pels hotels i la restauració.
L’estacionalitat del sector es fa palesa a la branca de l’hoteleria, atès que registra un fort
increment del nombre d’afiliats (en nombres absoluts 19.218) al segon trimestre, que disminueix una mica al tercer (-6.694) i, molt més, al quart trimestre (-14.502). El mateix comportament es pot aplicar a la branca de transport i agències de viatge. Per contra, l’afiliació
registrada a la branca d’oci i cultura té una tendència fluctuant als quatre trimestres.

A la taula anterior s’observa que les diferents activitats incloses a l’hoteleria no tenen els
mateixos comportaments. Així, els hotels, els càmpings i allotjaments de curta durada i els
menjadors col·lectius finalitzen el quart trimestre amb un nombre d’afiliats menors que en el
primer trimestre.
Per contra, els restaurants i els establiments de begudes, tot i disminuir el nombre d’afiliats
al quart trimestre, mantenen nombres superiors als registrats al primer trimestre. Aquest fet
pot estar provocat perquè aquestes activitats són compartides amb les persones residents i
no estan tan influïdes com els altres per l’arribada de turistes.
Si s’analitzen les dades segons la grandària de l’empresa el 2004, és a dir, el nombre de
treballadors que componen el compte de cotització, s’observa que una gran part dels treba-
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lladors estan en empreses petites, d’1 a 10 treballadors. Aquest percentatge està força condicionat pel nombre de treballadors afiliats de la branca de l’hoteleria, i dins d’aquesta, pels
treballadors de la restauració.
El nombre de petites empreses al sector turístic és molt important. Només a la branca hotelera se’n registren 22.096 comptes de cotització, dels quals 19.815 corresponen a comptes
de cotització de menys de 10 treballadors. Entre aquestes petites empreses destaca que les
que tenen entre 1 i 5 treballadors són 17.258.
Si s’analitza amb més profunditat la branca de l’hoteleria, que és la que acaba determinant
les característiques del sector, s’observa que la major part d’aquests comptes de cotització
són d’activitats de restauració (restaurants, establiments de begudes i menjadors col·lectius
i menjars preparats). La restauració, en mitjana anual el 2004, té 16.042 comptes de cotització amb menys de 6 treballadors i 2.235 amb menys d’11 treballadors.
Pel que fa al nombre de treballadors a l’hoteleria el 27,03% treballen en empreses d’1 a 5
treballadors (35.927, en mitjana anual), el 14,31% en empreses de 6 a 10 treballadors
(19.022) i el 17,52% d’11 a 25 (23.283). Així, s’observa que aproximadament el 69% dels treballadors de l’hoteleria desenvolupen el seu treball en empreses de màxim 25 treballadors.
El nombre de treballadors de la petita empresa, fins a 50 treballadors, és el 72,27% del total
dels afiliats.
Les empreses mitjanes, de 51 a 250 treballadors, absorbeixen el 19% dels afiliats.
A les grans empreses només estan registrats el 8,72% dels afiliats. Analitzant les dades concretes de les grans empreses l’hoteleria i el seu comportament als diferents trimestres, s’observa que l’empresa de major grandària dels hotels i establiments hotelers ha registrat el
2004 entre 566 i 514 treballadors al primer i darrer trimestre, respectivament. Pel que fa als
càmpings i allotjaments de curta durada, l’únic compte de cotització amb un nombre més elevat de treballadors corresponen a màxim 500 treballadors, tot i que el nombre d’afiliats reals
varien entre 318 treballadors el primer trimestre i 296 el quart. En el cas dels restaurants hi
ha un compte de cotització que al segon trimestre va registrar 800 treballadors. Pel que fa
als establiments de begudes als quatre trimestres del 2004 s’ha registrat un compte de cotització amb un volum de treballadors segons el trimestre de 765, 921, 921 i 792, respectivament. D’inferior grandària també s’ha registrat un altre compte amb un nombre més de 650
treballadors. Finalment, la major empresa de menjadors col·lectius i menjars preparats
absorbeix més de 1.300 treballadors, en què són 1.601 el primer trimestre. Però no es disposen registres al segon trimestre.
Estudiades específicament les agències de viatges de la branca d’activitats del transport i
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agències de viatges, les dades mostren que percentualment el nombre de treballadors està
lleugerament més repartit entre les diferents grandàries de les empreses. Però les dades
segons catalogació de les petites, mitjanes i grans empreses mostren que el 65% són petites empreses, el 18% mitjana empresa i el 17% restant grans empreses. D’aquestes darreres destaca que els comptes de cotització majors de les agències de viatges són com a
màxim de 500 treballadors. En el tipus d’empreses d’entre 251 i 500 treballadors hi treballen
com a mitjana anual 1.466 persones. Cal remarcar que al llarg dels quatre trimestres s’han
registrat 4 comptes de cotització d’aquestes característiques a cada un dels trimestres.
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Font: elaboració pròpia segons les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria.
Branques d'activitat corresponents als codis CCAE-93 números 55, 633 i 92.
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La branca d’activitats culturals, esportives i recreatives mostra característiques diferenciades
respecte a les anteriors. En primer lloc, les petites empreses absorbeixen menys treballadors, aproximadament el 60%, i, per contra, les grans empreses són més nombroses. Les
empreses mitjanes registren el 23% dels treballadors.
El gràfic anterior mostra el nombre de treballadors en mitjana anual segons l’activitat econòmica i la grandària de l’empresa segons el nombre de treballadors. Tot i que es disposa de
dades sobre alguns grans comptes de cotització, que s’han anat esmentat, el gràfic no ho
mostra perquè el seu comportament dins d’un grup de grandària determinada no ha estat
constant al llarg dels quatre trimestres, la qual cosa pot provocar que el gràfic mostri dades
desvirtuades.
6.5.2. AUTÒNOMS
Respecte a la totalitat del sector serveis a Catalunya el 2005 el turisme absorbeix el
17,50% dels autònoms registrats, corresponent a l’hoteleria el 13,07% del total d’autònoms
d’aquest sector. Concretament, al sector serveis català hi ha 381.815 autònoms i al sector
turisme, oci i cultura 66.833 com a mitjana anual del 2005. Destaca que, tot i que el nombre
d’autònoms registrats en aquest sector ha augmentat respecte al 2004 en 1.268 persones,
el pes relatiu respecte al total dels serveis ha disminuït el 2005 en el 0,14% (abans corresponia a 17,64%).
Pel que fa al sector turisme destaca que el percentatge d’autònoms és força elevat, el
22,1% del total d’afiliats al sector (23,1% al 2004). En nombres absoluts, els afiliats al règim
general són 235.599 persones i els autònoms, tal com s’ha esmentat, 66.833 persones. Així,
es pot dir que 1 de cada 5 treballadors del sector és autònom.
Analitzats els tres subsectors conjuntament, s’observa que la major part dels autònoms
corresponen a la branca de l’hoteleria, el 74,64%, però també és remarcable l’alt nombre de
la branca d’activitats culturals, esportives i recreatives, el 21,74%. A més, l’hoteleria constitueix per si sola el 9,17% dels autònoms registrats a Catalunya, independentment del sector al qual estiguin adscrits. Per tant, quasi 1 de cada 10 treballadors autònoms realitza les
seves tasques en la branca de l’hoteleria.
Si s’analitza el nombre d’autònoms per demarcacions s’observa que el major nombre d’ells
en totes les branques està afiliat a la demarcació de Barcelona (el 70,42%). Aquest tret no
és significatiu perquè succeeix d’igual manera en molts altres sectors, però el que sí que
destaca és que quasi la totalitat dels autònoms de la branca d’activitats culturals estigui afiliat en aquesta demarcació. Barcelona absorbeix el 84,21% dels afiliats (12.233 persones en
mitjana anual), mentre que Lleida només té 408 autònoms.
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En relació amb l’hoteleria, la distribució percentual situa al 66% dels autònoms a Barcelona,
el 14% a Tarragona, el 12% a Girona i a Lleida el 7%. Per contra, el percentatge registrat a
Barcelona està per sota del que es registra per a aquesta demarcació si s’analitza el sector
serveis en general. Pel sector serveis la distribució és la següent: Barcelona el 74%, Girona
el 10%, Tarragona el 9% i Lleida el 6%.

Font: elaboració pròpia segons les dades del Departament de Treball i Indústria.

L’estacionalitat del sector es fa palesa de forma rellevant en la branca de l’hoteleria, que
registra alguns augments al segon i al tercer trimestre, per després al quart disminuir el nombre de treballadors afiliats. Aquest comportament també s’observa a la branca de les activitats afins al transport i agències de viatge però en menor nivell. La branca d’activitats recreatives, culturals i esportives ha anat augmentat progressivament el nombre d’autònoms afiliats des de principi d’any.
Pel que fa a l’evolució dels darrers anys s’observa que el nombre d’autònoms només ha
augmentat en nombres absoluts 4.371 persones des de l’any 2000 fins al 2005, el 7% més.
Tot i que la distribució percentual entre les branques el 2000 era la mateixa que l’esmentada per al 2005 (75% hoteleria, 22% activitats recreatives, culturals i esportives i 4% activitats afins al transport i agències de viatges, aquesta darrera un punt superior), l’increment
entre aquestes ha estat significativament diferent. Així, l’augment en el nombre de treballadors autònoms registrats a l’hoteleria en aquests anys analitzats és del 6,83%, amb 3.187
treballadors més, fet aquest que, sens dubte, pel seu volum condiciona de forma notable el
resultat final del sector. Però, és la branca de les activitats afins al transport i agències de
viatges la que registra un increment més rellevant, que assoleix el 26,82% d’augment, la
qual cosa en nombres absoluts representa 512 treballadors.
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6.6. CONTRACTACIÓ
6.6.1. NOMBRE DE CONTRACTES REGISTRATS
Segons dades del Departament de Treball i Indústria, entre el mes de gener i desembre del
2005, el nombre de contractes comptabilitzats amb lloc de treball a Catalunya sumen
2.667.843, dels quals el 12,8% són indefinits (341.822 contractes) i el 87,2% restant, temporals (2.326.021).
Dels 2.667.843 contractes registrats, 2.097.409 s’han localitzat al sector serveis (el 78,6%
dels contractes), 292.865, a la construcció (l’11;0%), 220.328, a la indústria (el 8,3%) i
57.241, a l’agricultura.
Respecte al 2004, el nombre de contractes ha crescut a tots els sectors, tret de la indústria,
on se n’han comptabilitzat 10.383 menys (el -4,5%). Als serveis ha augmentat de 120.987
contractes (el 6,1% més), a la construcció, de 18.588 (el 6,8%) i a l’agricultura, de 5.018 (el
48,3% més).
L’any 2005 s’han registrat 364.894 contractes al sector turisme (336.920 el 2004). D’aquests
238.547 corresponen a l’hoteleria, 31.584 a activitats afins al transport i agències de viatges
i 97.763 a activitats recreatives, culturals i esportives (220.108, 28.015 i 88.797 respectivament el 2004).
Així, el sector turisme en conjunt assoleix el 13,68% dels contractes registrats a Catalunya i
el 17,40% dels contractes del sector serveis.
Respecte al 2004, el nombre de contractes s’ha incrementat en 27.974, el 65,91% corresponen a l’hoteleria (18.439 contractes), el 12,76% a les activitats afins al transport i agències
de viatges (3.659) i el 21,33% a les activitats recreatives, culturals i esportives (5.966). Per
tant, el nombre de contractes ha crescut a les tres branques estudiades, si bé el major increment es registra a la branca d’activitats afins al transport i agències de viatge (el 12,74%) i
el menor a la branca d’activitats recreatives, culturals i esportives (el 6,72%). La branca de
l’hoteleria és la que en nombres absoluts més augment registra, però percentualment la
variació interanual és del 8,38%.
6.6.2. CONTRACTES INDEFINITS I CONTRACTES TEMPORALS
Les dades dels contractes registrats al llarg de l’any 2005 mostren que per al conjunt del sector el 14,63% dels contractes són indefinits (53.393 contractes). El nombre de contractes
temporals ha estat 311.501.
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Percentualment, el nombre de contractes indefinits registrats en aquest subsector supera la
xifra de contractació indefinida per a Catalunya, atès que, tal com ja s’ha esmentat, la contractació indefinida representa el 12,8% del total de contractació a Catalunya.
El nombre de contractes indefinits al turisme representa el 16% de la contractació indefinida
de tots els sectors de l’economia catalana.
Respecte al 2004, l’augment en la contractació indefinida és del 10,12% mentre que la temporal s’ha incrementat el 8%. A l’àmbit català la tendència és la mateixa, tot i que l’augment
en ambdós casos ha estat més moderada. La contractació indefinida a Catalunya s’ha incrementat en el 7,6% i la temporal ha experimentat un creixement del 5,6%.
Per branques d’activitat qui mostra una major tendència al creixement interanual de la contractació indefinida el 2005 són les activitats afins al transport i agències de viatges, amb el
12,28% d’augment. L’hoteleria mostra un creixement de l’11,57%. Les activitats recreatives,
culturals i esportives incrementen el nombre de contractes indefinits en el 2,6%, fet que les
situa molt per sota de la mitjana catalana.
Si s’analitza l’evolució de la contractació segons les branques d’activitat, s’observa que el
comportament vers la durada dels contractes segueix comportaments lleugerament diferents. Per a aquesta anàlisi només es disposen de les dades dels contractes temporals desagregades segons la durada fins al 2004.
• Hoteleria
Dels 220.108 de l’hoteleria 35.934 són de durada indefinida i 184.174 temporals. Aquestes
dades suposen que el 84% dels contractes registrats en aquesta branca són temporals. Els
més nombrosos corresponen a una durada d’entre 1 i 3 mesos, atès que s’han registrat
55.919 contractes d’aquestes característiques. Amb un percentatge similar es troben els
contractes de fins a 1 mes, en nombres absoluts van ser 46.727, i els de 3 a 6 mesos, en
nombres absoluts 47.472.
Si s’estudia l’evolució del nombre de contractes registrats des de l’any 1998 s’observa
que han experimentat un increment del 31,43%. Pel que fa als contractes indefinits s’han
incrementat un 75,60% mentre que els temporals només el 25,28%. La tendència és que
cada vegada la contractació sigui més estable. A més, en els contractes temporals els
que han doblat el nombre han estat els de 6 a 12 mesos, que augmenten de 4.700 a
9.099 contractes, i que guanyen pes respecte a altres contractes temporals de durada
inferior. Per anys, els majors increments es van registrar el 1999, el 2001 i, sobretot, el
2004.
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Segons un estudi realitzat per l'Observatori Ocupacional del servei públic d'ocupació estatal
(SPEE-INEM), les ocupacions que més ocupació generen en aquest sector de l'hoteleria
són: cambrer, cuiner i recepcionista d'hotel. En aquest estudi es destaca que a l'hoteleria els
factors que incideixen en la dificultat de cobrir els llocs de feina es troben el baix reconeixement de la professió i unes condicions laborals (horaris partits, treball en festius, etc.) molt
particulars. Un altre factor que es remarca és la temporalitat de gran part dels contractes,
com ja s'esmenta en aquest apartat, i la jornada laboral, superior a la d'altres sectors. La
rotació es produeix molt més en aquesta activitat a causa de la menor qualificació dels treballs que es realitzen. En general, en totes les ocupacions d'aquest sector s'observa una
falta de mà d'obra preparada, fet que suposa la manca de disponibilitat del personal, amb
preparació o sense.
Segons aquest estudi, les ocupacions específiques amb possibilitats de generar ocupació
són: cambrer de pisos, recepcionista d'hotel, cuiner en general, ajudant de cuina, cambrer
en general i ajudant de serveis. Respecte a cambrer de pisos s'observa que és l'activitat que
més alta contractació registra. Per totes aquestes activitats es preveu en els propers anys
un increment del nombre de treballadors. Aquest fet, que fóra positiu, resta minvat quan s'analitza el tipus de contractació registrada, atès que en totes les activitats el contracte que
predomina és l'eventual o per circumstàncies de la producció que absorbeix entre el 63% i
el 82%, segons el cas, dels contractes registrats els darrers anys.
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• Activitats afins al transport i agències de viatges
Les activitats afins al transport i agències de viatges han registrat 28.015 contractes, 4.390
de durada indefinida i 23.625 de durada determinada. També en aquesta branca d’activitat
el nombre de contractes temporals absorbeix el 84% del total de contractes. Tot i això la distribució dels contractes temporals segueix línies lleugerament diferents, atès que els més
nombrosos corresponen a una durada de fins a 1 mes, 8.024 contractes, seguidament es
troben els de durada entre 1 i 3 mesos, 5.428 contractes, i en quanties similars els de 3 a 6
mesos i durada indeterminada, 4.830 i 4.432 contractes respectivament.
Quant a la seva evolució, les dades mostren que l’increment de la contractació no ha estat
tant positiu com a la branca anteriorment analitzada. El total de la contractació es va veure
incrementat en set anys en el 27,95%. Per categories contractuals és la dels temporals la
que més augmenta, el 31,17% i de forma poc significativa la dels indefinits només en el 13%.
S’observa que el pes de la contractació indefinida va augmentant cada any, però atès que
el 2004 l’increment dels temporals és molt fort, les dades evolutives resten desvirtuades. La
contractació indefinida el 1998 assolia el 17,74% del total de contractes registrats i el 2004
el 15,67%, però el 2001 el percentatge d’indefinits era el 23,78% del total i el 2000 i 2003
s’aproximava al 20%.
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• Activitats recreatives, culturals i esportives
Pel que fa a activitats culturals i esportives, dels 88.797 contractes registrats el 2004, 8.160
són de durada indefinida i 80.637 de durada temporal. Destaca que el percentatge de contractes temporals és força alt i arriba al 91% del total registrat. La distribució dels temporals
registrats també és diferent, atès que la major proporció correspon als contractes de fins a
1 mes, 35.236 contractes, però els segueixen els de durada indeterminada, 20.957 contractes, i amb diferència els contractes d’1 a 3 mesos, 13.842 contractes.

Respecte a l’evolució des de l’any 1998, les dades mostren que el nombre de contractes
temporals s’ha doblat, amb un increment del 102%. Per contra, l’increment del nombre de
contractes indefinits ha estat del 29,46%. El total de contractes augmenta en el 92%.
S’observa que en aquesta branca la tendència contractual s’orienta més a la contractació
temporal que a la indefinida. El pes de la contractació indefinida ha passat del 13,64% el
1998 al 9,19% el 2004, tot i que el nombre absolut de contractes s’hagi incrementat. Aquest
comportament és contrari a l’observat a la branca de l’hoteleria.
6.6.3. CONTRACTES SEGONS GÈNERE
En relació amb el gènere de les persones contractades s’observa que les tres branques
d’activitat tenen un comportament diferenciat.
Pel que fa a l’hoteleria el 2005 el nombre de dones és superior als dels homes. Percentualment, els contractes de les dones són el 52,65% del total de contractes. Tot i que podria
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pensar-se que aquest fet podria venir provocat per un major nombre de contractes temporals, les dades mostren que no és així, atès que el percentatge de contractes amb dones
indefinits absorbeix el 52,08% del total d’aquesta categoria.

Les dades registrades al conjunt de l’economia catalana mostren que el 52,2% dels contractes registrats durant l’any 2005 han estat signats per homes i el 47,8% per dones. La participació de la dona a Catalunya és inferior a la dels homes.
Comparativament, a la branca de l’hoteleria les dades estan quasi invertides, i posen de
manifest una certa feminització de la branca.
Malgrat les valoracions esmentades respecte a cada categoria de contractes, les dades
mostren que 8 de cada 10 persones tenen un contracte temporal a l’hoteleria (el 83,19% del
total). La temporalitat laboral afecta quasi de la mateixa manera homes que dones, tot i que
una mica més aquestes (el 16,6% dels seus contractes són indefinits davant del 17% en el
cas dels homes).
Tot i que la temporalitat registrada al subsector pot considerar-se força elevada, cal tenir en
compte les dades que s’exposaven al principi d’aquest apartat, conforme al llarg de l’any
2005 a Catalunya es van registrar 2.667.843, dels quals el 12,8% són indefinits (341.822
contractes) i el 87,2% restant, temporals (2.326.021).
En el cas de les activitats afins al transport i agències de viatges el nombre contractes amb
les dones és inferior al dels homes. En aquesta branca els dos gèneres estan clarament diferenciats, en què el percentatge de contractes amb les dones és el 42,14% del total. Els contractes amb els homes són més nombrosos tant en el cas de durada indefinida, on assoleixen el 55,06% del total, com en els de durada temporal, on assoleixen el 58,38% del total.
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Comparativament amb les dades per al conjunt de Catalunya, aquesta branca mostra un
major nombre de contractes amb homes que la mitjana registrada (el 52,2% a Catalunya
enfront del 57,86% en aquesta branca).
En aquest subsector, també 8 de cada 10 contractes dels treballadors són temporals (el
84,39% del total).
A les activitats recreatives, culturals i esportives la igualtat entre els dos gèneres està una
mica més propera que en el cas anterior, però no arriba a ser completa. En aquesta branca
hi ha més contractes registrats amb els homes que amb les dones, el 53,82% i el 46,18%
respectivament. Però, s’observa que aquest percentatge no es manté, sinó que s’inverteix,
en els contractes indefinits on el nombre de contractes amb les dones és superior al dels
homes que registren el 53,76% del total de contractes d’aquesta categoria. Per contra, als
contractes temporals les dades mostren que són més nombrosos en el cas dels homes, el
54,55%.
Per tant, la distribució entre els gèneres i els valors percentuals registrats en aquesta branca s’apropa més a les dades comptabilitzades per al conjunt de Catalunya.
A les activitats recreatives, culturals i esportives 9 de cada 10 contractes són temporals (el
91,16% del total). En aquest cas la proporció de contractes temporals és superior a la mitjana registrada a Catalunya, en quatre punts percentuals.
Analitzada la distribució entre els dos gèneres als darrers anys s’observa que a la branca de
l’hoteleria el nombre d’homes cada vegada guanya més pes, mentre que succeeix al contrari a la branca d’activitats afins al transport i agències de viatge. En relació amb les activitats
culturals i esportives la tendència no resta definida, atès que es detecten variacions entre els
dos gèneres en cadascun dels anys estudiats.
6.6.4. CONTRACTES AMB TREBALLADORS ESTRANGERS
Dins del sector turístic cal destacar l’alt nombre de contractes registrats amb estrangers.
Cal recordar que la major part de la població estrangera que treballa a Catalunya ho fa en
el sector agrari, la construcció i l’hoteleria. Per aquest motiu s’han analitzat les dades sobre
contractació d’estrangers en aquest subsector.
A Catalunya entre gener i desembre del 2005 s’han registrat 613.134 contractes de treball a
persones estrangeres. Aquesta xifra suposa un increment interanual del 31,9% (148.341
contractes més). El pes dels treballadors estrangers en el total de la contractació també ha
augmentat, en passar del 18,4% l’any 2004 al 23%.
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Al subsector del turisme, oci i cultura s’han formalitzat 97.285 contractes amb estrangers, fet
que representa el 15,86% de la contractació registrada amb aquest col·lectiu.
El 2005 el nombre de contractes registrats a l’hoteleria amb estrangers va ser de 81.160
contractes. Aquests representen el 34,02% del total de contractes registrats a Catalunya en
aquesta branca. La major part de la contractació amb estrangers és de caràcter temporal,
que és en nombres absoluts de 67.365 contractes enfront dels 13.795 contractes indefinits
registrats amb aquest col·lectiu.
Malgrat els nombres absoluts, les dades mostren que la major part dels contractes amb
estrangers són temporals. Tot i això, el pes dels indefinits amb estrangers sobre la contractació indefinida del subsector a Catalunya és del 29%.
Així, el 34,41% de la contractació indefinida a Catalunya a l’hoteleria es va registrar amb treballadors estrangers.
Dins del conjunt de contractes formalitzats per estrangers al llarg del 2005, els registrats en
aquesta branca representen el 13% dels 613.134 comptabilitzats.
A les altres branques d’activitat la presència de treballadors estrangers no és tan nombrosa.
En el cas de les activitats afins al transport i agències de viatges assoleixen el 18,30% de la
contractació total. Així, percentualment el nombre de contractes registrats en aquesta branca per al conjunt de contractes en estrangers només representa quasi l’1%. Pel que fa a la
branca de les activitats recreatives, culturals i esportives el nombre encara és menor, i assoleix el 10,92% de la seva contractació, tot i que en nombres absoluts el volum de contractes
és major, 10.345.
D’altra banda, les dades mostren que la temporalitat contractual els afecta en més o menys
igual grau que als residents. Així, 8 de cada 10 contractes, en mitjana anual, són contractes
temporals. Concretament, en el cas de l’hoteleria el 83,19% dels contractes són temporals,
una mica més en el cas de les dones, el 84,32%. En les activitats afins al transport i agències de viatge els temporals assoleixen el 87,4% del total de contractes registrats; i en les
activitats recreatives, culturals i esportives el 88,41%.
En general, pel que fa a la contractació a Catalunya, s’observa que així com el pes dels
contractes indefinits sobre el total de la contractació el 2005 és del 12,8%, en el cas dels
treballadors estrangers aquest percentatge és una mica inferior, el 10,35%. Aquest fet és
molt significatiu perquè el nombre de contractes indefinits registrats en els tres subsectors
se situen per sobre de la mitjana catalana. Respectivament, el pes de la contractació indefinida amb els treballadors estrangers és del: 17,00% per a l’hoteleria, 12,89% per a les
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activitats afins al transport i agències de viatge i 11,59% per a les activitats recreatives, culturals i esportives.
Pel que fa a la distribució entre el gènere dels treballadors estrangers s’observa que el
51,53% dels contractes de l’hoteleria van ser formalitzats amb homes. Aquesta tendència és
molt significativa en la contractació indefinida, on es van registrar 7.626 contractes amb
estrangers homes, fet que representa el 55,28% del total d’estrangers indefinits.
Comparativament amb les dades exposades en aquesta branca per al total de Catalunya
s’observa que la distribució entre els gèneres es troba invertida, tot i la feminització del sector a nivell general.
A les altres branques d’activitat la proporció de contractes amb treballadors estrangers
homes augmenta, i s’aproxima al 60%, en el cas de les activitats culturals i esportives i, al
60,57%, en el cas d’activitats afins al transport i agències de viatges.
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6.7. SINISTRALITAT
Previ a l’anàlisi estadística, cal tenir en compte que les dades sobre accidents de treball i malalties professionals, elaborades a partir de les comunicacions d’accidents i de malalties professionals, és obligatori presentar-les davant l’autoritat laboral. Per tant, es recullen els accidents
de treball i les malalties professionals de treballadors, afiliats a algun dels règims de la
Seguretat Social que tinguin coberta de forma específica aquestes contingències, ja que són
els únics obligats a presentar els documents i comunicacions esmentats. Aleshores, la cobertura estadística és parcial en alguns sectors econòmics, situacions professionals i ocupacions.
Tal és el cas del sector turisme, oci i cultura, que com ja s’ha analitzat, té un percentatge
força elevat de treballadors per compte propi, el 22% del total de treballadors del sector
(66.833 persones, que representen 1 de cada 5 treballadors del sector), que no tenen coberta aquesta contingència de forma obligatòria, si bé poden acollir-se de forma voluntària14.
Però, com és obvi, no tots els treballadors hauran optat per aquesta opció, la qual cosa provocarà que els possibles accidents de treball o malalties professionals patides per ells no
restin reflectits a les estadístiques que a continuació s’estudiaran. Al mateix temps, les conclusions que es puguin extreure estaran condicionades per aquesta situació.
El nombre d’accidents amb baixa el 2005 al sector turisme, oci i cultura va ser en total
d’11.699. Per branques d’activitat la majoria es concentren a l’hoteleria, que absorbeix el
64% del total. En l’anàlisi de les dades no es pot oblidar que es tracta d’un sector productiu
en el qual predominen els contractes temporals i l’estacionalitat que, juntament amb personal poc qualificat i amb poca experiència professional, afavoreixen el desconeixement dels
riscos i de les mesures preventives a prendre en el seu lloc de treball.

14
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La Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social va introduir
una nova disposició addicional al text refós de la Llei general de la Seguretat Social, en virtut de la qual
s’estén l’acció protectora per contingències professionals als treballadors inclosos en el règim especial
de treballadors per compte propi o autònoms. D’aquesta forma els treballadors poden millorar voluntàriament l’àmbit d’acció protectora que aquest règim els dispensa, incorporant la corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, sempre que, prèviament o simultàniament,
hagin optat per incloure dins d’aquest àmbit la prestació econòmica per incapacitat temporal.
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Però, tot i que els nombres absoluts reflecteixen l’alta sinistralitat de l’hoteleria si es calcula
l’índex incidència, nombre d’accidents en funció dels afiliats a la Seguretat Social amb la
contingència d’accident de treball específicament coberta, les dades marquen la branca
d’activitats afins dels transports i agències de viatges com la que més accidents registra. Els
índexs d’incidència calculats per quantificar els accidents laborals que es produeixen per
cada 100.000 treballadors assalariats d’aquestes branques dóna uns resultats respectius de:
5.157,86 per a l’hoteleria (5.613,33 el 2004); 6.548,33 per a les activitats afins al transport i
agències de viatges (6.792,39 el 2004), i 3.199,47 per a les activitats culturals i esportives
(3.813,39 el 2004).
Pel que fa al tipus de contracte dels accidents amb baixa registrats s’observa que, en
general, a les tres branques d’activitat són més nombrosos en el cas de contractes fixos, el
58%, que en eventuals. A l’hoteleria aquest percentatge d’accidents dels fixos és una mica
inferior, el 55%, mentre que a les activitats afins al transport i agències de viatges és del
63%. Aquest resultat no implica que la incidència de l’accidentabilitat entre els treballadors
amb contracte temporal sigui inferior que entre els que tenen contracte de durada indefinida, ja que, malgrat l’esmentada distribució de l’accidentabilitat, cal tenir en compte que el
nombre de contractes indefinits és superior al de temporals i que, per aquest motiu, en nombres absoluts sempre seran superiors el nombre d’accidents en aquest tipus de contracte.
Segons dades de l’EPA, la taxa de temporalitat al quart trimestre del 2005 ha estat del 42%.

Segons les demarcacions Barcelona absorbeix el 72,5% dels accidents registrats, li
segueix Tarragona amb l’11,81%, Girona amb l’11,66% i, finalment, Lleida amb el 4,03%
restant.
Segons gènere, els accidents registrats majoritàriament corresponen als homes, el 58%,
però a la branca de l’hoteleria són les dones les que més accidents registren, el 63%.
Pel que fa als accidents en jornada de treball sense baixa, s’observa que el 2005 la major
part corresponen a l’hoteleria, amb 5.402 accidents registrats, la segueix la branca d’activitats afins al transport i agències de viatge, amb 2.364 accidents, i la d’activitats recreatives,

83

culturals esportives, amb 1.686. Aquesta gradació segueix la mateixa tendència que la registrada en els accidents en jornada laboral amb baixa però destaca que, encara que l’hoteleria assoleix la major part dels accidents, en aquest cas l’hoteleria té un menor pes relatiu.
L’hoteleria assoleix el 57% dels accidents sense baixa (el 64% en el cas d’accidents amb
baixa), les activitats afins al transport i agències de viatges el 25% (el 22% en accidents amb
baixa) i les activitats recreatives, culturals i esportives el 18% restant (el 14% en el cas d’accidents amb baixa).
Però la branca de l’hoteleria és la que té més pes dins del sector turisme, atès que totes les
activitats que l’integren hi tenen referència. Per contra, les activitats afins al transport i agències de viatges inclouen activitats de manipulació i dipòsit de mercaderies i la seva organització, que restarien excloses de l’estudi. Però com ja s’ha esmentat, les dades disponibles
no permeten un desglossament més acurat.
Per aquest motiu l’evolució de la sinistralitat segons la gravetat s’ha analitzat a l’hoteleria.
• Hoteleria
El nombre d’accidents amb baixa s’ha reduït en el 15% aproximadament en els cinc anys
estudiats. Per anys el major descens es va registrar del 2002 al 2003, amb una reducció del
8% i el 2005 ha tingut lloc un lleuger increment del 0,15%.

Font: elaboració pròpia segons les dades del Departament de Treball i Indústria.

Pel que fa al nombre d’accidents lleus amb baixa, les dades mostren que ha decrescut al
llarg dels darrers sis anys, tot i que als anys 2001 i 2005 han registrat alguns augments.
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Font: elaboració pròpia segons les dades del Departament de Treball i Indústria.

Per contra, el nombre d’accidents amb baixa greus s’han incrementat en els sis anys analitzats en el 8%. En el cas dels accidents amb baixa greus s’observa que des de l’any 2001 hi
ha una tendència a la reducció que resta trencada al 2004 i, sembla que torna a recuperarse el 2005. Les dades del 2005 són positives i mostren un descens dels accidents greus del
16%.
Pel que fa als accidents mortals la tendència va anar patint increments anuals fins al 2003,
que va registrar la seva xifra més alta, 5 accidents mortals, i va decréixer el 2004 i 2005.
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7. CONCLUSIONS,

CONSIDERACIONS I REPTES DE FUTUR

De l’anàlisi de les dades exposades al llarg de l’informe referents a la caracterització econòmica, el mercat de treball i la situació actual del sector del turisme, l’oci i la cultura se’n desprenen les següents:
7.1. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS
1. Generals
o L’ampliació de la UE-25 obre la via de nous mercats turístics que ofereixen activitats a
menor preu, a més dels mercats emergents de l’Est asiàtic.
o El tipus de canvi de l’euro en relació amb el dòlar podria provocar un encariment dels
viatges per a certs col·lectius i fer disminuir la demanda.
o L’aparició de les companyies aèries de baix cost ha creat una nova modalitat de turisme. S’incrementen els viatges curts però relativament constants al llarg de l’any.
Disminueix el nombre de pernoctacions però s’incrementa el nombre de viatges anuals,
la mitjana de despesa per visitant disminueix, tot i augmentar la despesa mitjana diària.
o L’increment del preu del petroli pot afectar els preus finals dels productes turístics i
afectar-ne la demanda.
o L’ús de les TIC està modificant la demanda dels turistes, atès que es pot potencia la
promoció des productes turístics arreu, alhora que facilita que l’organització del viatge
sigui realitzada directament pel consumidor.
2. Situació de la demanda
o El 2005 Catalunya va ser la comunitat autònoma que més turistes estrangers va rebre
(14.036 milers), que van generar un total de 114.718 milers de pernoctacions.
o Els turistes espanyols, procedents principalment d’Aragó, Madrid i València, opten per
Barcelona i la Costa Daurada com a destinació prioritària.
o França, Andorra i Itàlia van ser les principals destinacions a l’estranger dels catalans
que van viatjar a no segona residència (45,7% dels turistes catalans). S’aprecia,
doncs, una preferència del turisme català pels països propers.
o El mitjà de transport més utilitzat pels turistes que viatgen a Catalunya, segons dades
de l’INE (2003), és el cotxe, elegit per un total de 21,1 milions (69,4%). El segon mitjà
de transport més utilitzat és l'avió amb un 17,6%.
o L’ocupació hotelera el 2005 ha estat del 58%, que manté la tendència sobre la preferència d’establiments de categoria superior.
o El grau d’ocupació dels establiments d’acampada ha estat lleugerament inferior, tot el
contrari dels allotjaments de turisme rural, que s’incrementa.
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o La despesa total dels turistes estrangers a Catalunya el 2005 ha estat de 9.378 milions
d’euros i la dels turistes espanyols de 1.684 milions.
o El 2005 Catalunya ha rebut un nombre més elevat de turistes estrangers, que han realitzat una despesa mitjana diària major, però que han restat menys temps al territori.
3. Caracterització econòmica del sector turisme.
o L'increment total del volum de negoci va ser en el període 2000-2003 del 19,88%. Amb
un valor de 12.571.872 milers d’euros, Madrid va ser la Comunitat Autònoma que més
volum de negoci va generar, seguida de Catalunya amb 10.874.482 milers d’euros.
o Pel que fa a l'evolució del valor afegit a preus de mercat, Catalunya és, amb un valor
de 4.305.376 milers d’euros, la comunitat autònoma que més valor afegit genera.
D’altra banda, Catalunya també va ser la comunitat autònoma que més valor de la producció va generar per al 2003 (9.320.444 milers euros).
o Les 43.912 empreses de turisme a Catalunya el 2004 representen el 15,28% del total
d’empreses turístiques d’Espanya. En nombre d’empreses Catalunya només és superada per Andalusia (conjuntament amb Ceuta i Melilla), que absorbeix el 16,73% del
total. L’any 2003 Catalunya concentrava el 17,58% del personal ocupat d’aquest sector, el percentatge més alt dels registrats per totes les comunitats autònomes.
o El 2003 la comunitat autònoma amb un valor d’inversió bruta més elevat va ser
Catalunya amb 835.873 euros.
o S'observa un increment constant a partir de l'any 2000 en les despeses de personal
fins assolir un import de 2.922.765 milers d’euros al 2004.
4. Efectes econòmics de l’activitat turística a partir de les taules input-output de l’economia
catalana.
o Segons es desprèn de la informació subministrada per l’Observatori de Turisme de
Catalunya, i procedent de l’explotació per a Catalunya del Compte Satèl·lit del Turisme
d’Espanya, l’any 2001, la despesa turística fou de 8.504 milions d’euros i generà un
impacte total sobre la producció de 12.630 milions d’euros (el 4,68% del total), sobre
el valor afegit de 6.362 milions d’euros (el 5,14% del total) i sobre l’ocupació de
151.293 llocs de treball (el 4,72% del total).
o El 13% de la despesa turística procedia de residents de la resta d’Espanya i el 87%
restant prové de residents de la resta del món.
o Els sectors turístics tradicionals, que estan compostos per la Restauració, l’Hoteleria i
les Agències de viatge, en els quals podem incloure els Transports, reberen el 61,87%
de la despesa turística (5.262 milions d’euros).
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5. Incidència al mercat de treball
o En general, al mercat de treball del turisme, l’oci i la cultura destaca la creixent creació d’ocupació, sobretot femenina, l’estacionalitat, la temporalitat i la manca de mà d’obra qualificada per a algunes ocupacions.
o Catalunya és la segona comunitat d’Espanya pel que fa a la població activa i ocupada
a l’hoteleria.
o L’ocupació del sector s’incrementa cada any, però el mercat de treball està condicionat
per l’estacionalitat dels serveis i la temporalitat. Per tant, cal establir mesures que
redueixin aquest efecte.
o L’afiliació al règim general de sector augmenta any rere any. Proporcionalment, dins de
l’hoteleria, s’incrementa en major mesura en els hotels, però són els restaurants els
que tenen un augment més alt en nombres absoluts.
o La major part dels treballadors afiliats al règim general estan en comptes de cotització
d’1 a 10 treballadors, sobretot a l’hoteleria, a agències de viatge i culturals estan més
distribuïts, tot i que predominen les petites empreses.
o A l’hoteleria és on es registra un nombre total d’autònoms més alt. En general al sector turisme hi ha un 22% d’autònoms.
o La contractació que predomina és la temporal però, sorprenentment, en percentatges
lleugerament inferiors a la mitjana catalana.
o Cal garantir una oferta de formació professional que s’adapti a les necessitats del sector i emmarcada dins del Pla estratègic del sector. Aquesta planificació ha de partir de
la detecció de les necessitats per establir les prioritats formatives amb inclusió d’itineraris formatius per a nous col·lectius emergents i per als professionals actuals.
o Pel que fa al gènere a l’hoteleria predominen els contractes a les dones i a les activitats afins al transport i agències de viatges i les activitats culturals els homes.
o A l’hoteleria 1 de cada 3 contractes es va fer a treballadors estrangers.
o En nombres absoluts la sinistralitat de l’hoteleria és força alta, però si es calcula l’índex d’incidència, nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors afiliats amb la contingència d’accident de treball coberta, les activitats afins dels transports i agències de
viatges registren una sinistralitat més elevada.
o L’excessiva temporalitat també té uns efectes negatius en la qualitat del servei i, juntament amb la precarietat laboral, esdevé la causa principal de l’alta sinistrabilitat.
7.2. REPTES DE FUTUR
1. Generals
o Es fa palesa la necessitat de sumar i coordinar les diferents iniciatives públiques i privades que es posin en valor a través de l’Agència Catalana de Turisme per a la pro-
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moció de la marca Catalunya com a destí turístic de referència internacional. Per això,
és imprescindible una major dotació pressupostària per a la promoció i publicitat de la
marca Catalunya.
o Es fa necessari un increment de la inversió en R+D+I per tal de possibilitar la innovació del sector a partir de la transferència tecnològica en tots els àmbits: disseny, processos, organització aplicació de les noves tecnologies, publicitat etc.
o Potenciar més el turisme rural, actualment ja en creixement, com a forma de contacte
amb la natura per una major sostenibilitat del territori, ajudant al desenvolupament d’oportunitats en zones menys desenvolupades.
2. Vers l’estacionalitat
o Promocionar el turisme de la resta de comunitats de l’Estat espanyol, que juntament
amb el dels propis catalans, pot distribuir-se de millor manera al llarg de l’any.
o Fomentar el turisme de cap de setmana amb ofertes culturals, lúdiques i esportives
atractives i mitjançant, entre d’altres, l’ús de les companyies de baix cost.
o Potenciar més activitats culturals, lúdiques, esportives i de contacte amb la natura que
redueixin la percepció de que només hi ha turisme de sol i platja. En general, plantejar una oferta que ofereixi un ampli ventall d’alternatives, de més qualitat que aportin
major valor afegit i que facin més atractiva Catalunya per al turisme al llarg de tot l’any.
3. Vers les condicions de treball i temporalitat
o S’han de millorar les condicions de treball així com les expectatives dels treballadors
a partir de la concreció d’itineraris professionals vinculats a les necessitats de modernització de les empreses i acompanyats dels plans de formació escaients.
o Les característiques tant especials del sector respecte a la jornada i els calendaris
laborals obliguen a la concreció de mesures extraordinàries per garantir la conciliació
de les obligacions familiars i laborals.
4. Vers la formació
o Per poder millorar la qualitat de l’oferta dels productes, és imprescindible, entre d’altres mesures, impulsar la formació professional en les diferents modalitats i les polítiques actives d’ocupació en general.
o L’entrada dels nous col·lectius s’està produint sens cap mena de formació, ni itinerari
formatiu, cosa que repercuteix negativament en la professionalitat i en la qualitat del
servei.
o S’ha de tenir també en compte que no existeix un sistema de qualificació professional
del sector cosa que impossibilita als treballadors per poder fer valer la seva experièn-
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cia professional per poder accedir a una certificació o titulació professional.
o Trobar un bon equilibri entre l’estabilitat en l’ocupació i adaptació a les característiques
del mercat amb una formació especialitzada i polivalent que es gestionin amb criteris
organitzatius flexibles per garantir una oferta variada de productes durant tot l’any, evitar els efectes negatius de l’estacionalitat i al mateix temps incrementar el seu valor
afegit.
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8. ANNEX
Relació de taules i gràfics:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principals magnituds turístiques. Catalunya 1998-2004
Distribució sectorial de les principals magnituds turístiques. Catalunya 1998-2004
Efectes de la despesa turística sobre la producció per branques d’activitat. Catalunya 2001
Efectes de la despesa turística sobre el valor afegit per branques d’activitat. Catalunya
2001
Efectes de la despesa turística sobre l’ocupació per branques d’activitat. Catalunya 2001
Distribució dels efectes de la despesa turística sobre la producció de l’economia segons
procedència de la despesa per branques d’activitat. Catalunya 2001
Distribució dels efectes de la despesa turística sobre el valor afegit de l’economia segons
procedència de la despesa per branques d’activitat. Catalunya 2001
Distribució dels efectes de la despesa turística sobre l’ocupació de l’economia segons procedència de la despesa per branques d’activitat. Catalunya 2001
Distribució dels efectes de la despesa turística sobre la producció de l’economia per branques d’activitat. Catalunya 2001
Distribució dels efectes de la despesa turística sobre el valor afegit de l’economia per branques d’activitat. Catalunya 2001
Distribució dels efectes de la despesa turística sobre l’ocupació de l’economia per branques d’activitat. Catalunya 2001
Efecte multiplicador de la despesa turística sobre la producció de l’economia per branques
d’activitat. Catalunya 2001
Efecte multiplicador de la despesa turística sobre el valor afegit de l’economia per branques d’activitat. Catalunya 2001
Efecte multiplicador de la despesa turística sobre l’ocupació de l’economia per branques
d’activitat. Catalunya 2001
Evolució de la població ocupada per branques d’activitat econòmica. Catalunya 2000-2003
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