
Una Una Una Una economiaeconomiaeconomiaeconomia política del política del política del política del 
turismeturismeturismeturisme a a a a EspanyaEspanyaEspanyaEspanya

Curs: Economia i Ecologia Política del Turisme



AbansAbansAbansAbans de de de de començarcomençarcomençarcomençar ambambambamb el cas el cas el cas el cas 
espanyolespanyolespanyolespanyol, , , , anemanemanemanem a a a a plantejarplantejarplantejarplantejar algunesalgunesalgunesalgunes
qüestionsqüestionsqüestionsqüestions sobre sobre sobre sobre l’economial’economial’economial’economia i i i i ecologiaecologiaecologiaecologia
política del política del política del política del turismeturismeturismeturisme



El El El El turismeturismeturismeturisme! Quina ! Quina ! Quina ! Quina alegriaalegriaalegriaalegria aixòaixòaixòaixò de de de de 
viatjarviatjarviatjarviatjar, , , , conèixerconèixerconèixerconèixer mónmónmónmón…..…..…..…..

Els relalts del turisme han estat els relats de la 

industria/el capital i predomina una narrativa edulcorada 

de la qüestió turística.



L’esquerraL’esquerraL’esquerraL’esquerra social i social i social i social i acadèmicaacadèmicaacadèmicaacadèmica
s’encarregas’encarregas’encarregas’encarrega de les coses de les coses de les coses de les coses seriosesseriosesseriosesserioses!!!!

Els enfocaments radicals s’han centrat en l’anàlisi de les lògiques del capital productiu

(industrial o agrari per exemple), els seus conflictes, etc.

En general, s’ha considerat la cosa turística com un tema menor, una frivolitat a la qual

no s’han dedicat esforços analítics critics.



La La La La visióvisióvisióvisió orientalistaorientalistaorientalistaorientalista de bona de bona de bona de bona partpartpartpart delsdelsdelsdels
estudisestudisestudisestudis críticscríticscríticscrítics del del del del turismeturismeturismeturisme

• Les mirades crítiques es podrine emmarcar

dins de l’escola del desenvolupament

desigual – Colonialisme i turisme-.

• Destaca l’anàllisi crítica a les perifèries del 

Sistema Món (Sud Global).

• Anàlisi dels impactes socio-culturals associats

a la penetració turística. Enfocament reforçat

amb el gir culturalista.



EmperòEmperòEmperòEmperò, , , , turismeturismeturismeturisme s’has’has’has’ha d’analitzard’analitzard’analitzard’analitzar particularmentparticularmentparticularmentparticularment
comcomcomcom una una una una potentpotentpotentpotent viaviaviavia d’acumulaciód’acumulaciód’acumulaciód’acumulació del capital.del capital.del capital.del capital.

Dimensió poc explorada: entendre el capital turístic com un 

procés complex que és a l’hora un laboratori mundial de les 

lògiques d’organització tècnica i social de la producció

capitalista. 

Els Taveller’s Cheque (American Express, 

1891): els inicis de la financiarització

contemporània. El capital turístic és pioner

en les lògiques financeres d’acumulació.



El predomini d’una lectura lectura lectura lectura dolçadolçadolçadolça que es centra 
en la demandademandademandademanda, ha fet que la qüestió de 
l’explotació laboral i el mónmónmónmón del del del del treballtreballtreballtreball quedin
exclososexclososexclososexclosos de l’anàlisi del turisme (inclosa la 
crítica).



Una altra qüestió ocultada és el nexenexenexenexe
turismeturismeturismeturisme----naturalesanaturalesanaturalesanaturalesa

Les emissions de GEH del turisme
mundial equivalen a 5 vegades les de 
l’Estat espanyol!



A més, el capital turístic ha esdevingut el gran 
mestre de l’acumulaciól’acumulaciól’acumulaciól’acumulació per per per per despossessiódespossessiódespossessiódespossessió i s’ha
eregit com la promesa del capitalismecapitalismecapitalismecapitalisme verdverdverdverd!

Iberostar Praia do Forte (Bahia, Brasil)



CanviCanviCanviCanvi substancial en les substancial en les substancial en les substancial en les lògiqueslògiqueslògiqueslògiques
espacialsespacialsespacialsespacials del capital del capital del capital del capital turísticturísticturísticturístic
• Turisme fordista i especialització turística de l’espai en la 

producció en massa: Sol i Platja.



CanviCanviCanviCanvi substancial en les substancial en les substancial en les substancial en les lògiqueslògiqueslògiqueslògiques
espacialsespacialsespacialsespacials del capital del capital del capital del capital turísticturísticturísticturístic

• Amb la crisi del capitalisme regulat, la desindustrializació i la 

globalització, les ciutats dels països del capitalisme avançat s’han

convertit progressivament en mercaderies turístiques. 

• En la gestió empresarialista de la ciutat, si no s’adopta la via

turística d’acumulació, quina estrategia s’adopta en la lluita

competititva interterritorial?



Ara, ja Ara, ja Ara, ja Ara, ja entramentramentramentram a mirar al cas a mirar al cas a mirar al cas a mirar al cas 
espanyolespanyolespanyolespanyol. . . . 

EL MIRACLE (TURÍSTIC) DEL EL MIRACLE (TURÍSTIC) DEL EL MIRACLE (TURÍSTIC) DEL EL MIRACLE (TURÍSTIC) DEL 
DESENVOLUPISME FEIXISTA!DESENVOLUPISME FEIXISTA!DESENVOLUPISME FEIXISTA!DESENVOLUPISME FEIXISTA!



Des del Des del Des del Des del FranquismeFranquismeFranquismeFranquisme, la , la , la , la qüestióqüestióqüestióqüestió turística turística turística turística 
ha ha ha ha ocupatocupatocupatocupat un un un un lloclloclloclloc central de central de central de central de l’agendal’agendal’agendal’agenda
política.política.política.política.



La La La La ràpidaràpidaràpidaràpida expansióexpansióexpansióexpansió turística en turística en turística en turística en xifresxifresxifresxifres
(milions de visitants)



Un Un Un Un aspecteaspecteaspecteaspecte sovintsovintsovintsovint oblidatoblidatoblidatoblidat, les divises , les divises , les divises , les divises turístiquesturístiquesturístiquesturístiques
oxígenoxígenoxígenoxígen financerfinancerfinancerfinancer del del del del capitalismecapitalismecapitalismecapitalisme espanyolespanyolespanyolespanyol. . . . PaperPaperPaperPaper clauclauclauclau
en equilibrar la en equilibrar la en equilibrar la en equilibrar la balançabalançabalançabalança comercialcomercialcomercialcomercial

Les divises turístiques foren la palanca financera del règim

feixista



Un Un Un Un aspecteaspecteaspecteaspecte sovintsovintsovintsovint oblidatoblidatoblidatoblidat, les divises , les divises , les divises , les divises turístiquesturístiquesturístiquesturístiques
oxígenoxígenoxígenoxígen financerfinancerfinancerfinancer del del del del capitalismecapitalismecapitalismecapitalisme espanyolespanyolespanyolespanyol. . . . PaperPaperPaperPaper clauclauclauclau
en equilibrar la en equilibrar la en equilibrar la en equilibrar la balançabalançabalançabalança comercialcomercialcomercialcomercial
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EspanyaEspanyaEspanyaEspanya deixadeixadeixadeixa de ser un de ser un de ser un de ser un destídestídestídestí baratbaratbaratbarat: el final : el final : el final : el final 
de la de la de la de la pessetapessetapessetapesseta barata, barata, barata, barata, l’entradal’entradal’entradal’entrada de de de de l’eurol’eurol’eurol’euro i la i la i la i la 
bombollabombollabombollabombolla immobiliàriaimmobiliàriaimmobiliàriaimmobiliària....

Els anys del boom 

immobiliari i final de la platja

barata



EvolucióEvolucióEvolucióEvolució recentrecentrecentrecent del del del del turismeturismeturismeturisme internacionalinternacionalinternacionalinternacional: : : : 
el el el el nounounounou boom boom boom boom turísticturísticturísticturístic (2016) (2016) (2016) (2016) 

((((milionsmilionsmilionsmilions de de de de turistesturistesturistesturistes))))



EvolucióEvolucióEvolucióEvolució recentrecentrecentrecent del del del del turismeturismeturismeturisme internacionalinternacionalinternacionalinternacional: : : : 
el el el el nounounounou boom boom boom boom turísticturísticturísticturístic (2016) (2016) (2016) (2016) 

((((milionsmilionsmilionsmilions de de de de turistesturistesturistesturistes))))



I, si a I, si a I, si a I, si a mésmésmésmés hi hi hi hi afegimafegimafegimafegim elselselsels movimentsmovimentsmovimentsmoviments turísticsturísticsturísticsturístics
delsdelsdelsdels espanyolsespanyolsespanyolsespanyols la cosa es desborda! la cosa es desborda! la cosa es desborda! la cosa es desborda! 

((((MilionsMilionsMilionsMilions de de de de turistesturistesturistesturistes internacionalsinternacionalsinternacionalsinternacionals i i i i domèsticsdomèsticsdomèsticsdomèstics, 2016), 2016), 2016), 2016)



I, si a I, si a I, si a I, si a mésmésmésmés hi hi hi hi afegimafegimafegimafegim elselselsels movimentsmovimentsmovimentsmoviments turísticsturísticsturísticsturístics
delsdelsdelsdels espanyolsespanyolsespanyolsespanyols la cosa es desborda! la cosa es desborda! la cosa es desborda! la cosa es desborda! 

((((MilionsMilionsMilionsMilions de de de de turistesturistesturistesturistes internacionalsinternacionalsinternacionalsinternacionals i i i i domèsticsdomèsticsdomèsticsdomèstics, 2016), 2016), 2016), 2016)



PeròPeròPeròPerò no no no no nomésnomésnomésnomés es es es es tractatractatractatracta delsdelsdelsdels guirisguirisguirisguiris. . . . L’expansióL’expansióL’expansióL’expansió de les de les de les de les 
factoriesfactoriesfactoriesfactories turístiquesturístiquesturístiquesturístiques ((((dadesdadesdadesdades en en en en milionsmilionsmilionsmilions de places)de places)de places)de places)



La La La La distribuciódistribuciódistribuciódistribució geográfica de les geográfica de les geográfica de les geográfica de les fàbriquesfàbriquesfàbriquesfàbriques
turístiquesturístiquesturístiquesturístiques, 1975, 1975, 1975, 1975----2016 2016 2016 2016 

((((unitatsunitatsunitatsunitats: : : : milersmilersmilersmilers de places)de places)de places)de places)



On s’alltogen els turistes segons
FRONTUR, 2016.



Els amos del negoci



Els amos del negoci

Les 6 primeres cadenes hoteleres a l’Estat espanyol en número d’habitacions

1997 2000 2005 2010

Sol Meliá 29.100 Sol Meliá

35.30

7 Sol Meliá 37.068

Meliá 

International 27.823

Riu 12.022 Riu

14.37

7 Riu 15.093 NH Hoteles 21.283

NH Hoteles 7.305 NH Hoteles

10.10

1 NH Hoteles 12.570 Barceló 13.366

Fiesta 

Hotels 6.980 Fiesta Hotels 8369 Barceló 10.982 Riu 10.128

Barceló 5.445 Iberostar 8.173 Iberostar 10.552

Marriott 

Hotels 10.104

Iberostar 5.441 Barceló 7.743 H 10 9.574 Accor Hotels 8.795



Dimensió financera de les cadenes i 
l’entrada de nous actors

Les constructores i immobiliàries

també crearen les seves cadenes

en els anys del boom

1.Room Mate (Sarasola)

2.Hospes (Alicia Koplovitz)

3.Drac Hotels (Grup Drac)

Intensificació del procés financer de les cadenes. Entrada dels fons d’inversió



Les cadenes s’estenen globlament, però amb la crisi
reformulen les seves estratègies d’internacionalització



Les cadenes s’estenen globlament, però amb la crisi
reformulen les seves estratègies d’internacionalització

Un cop superada una primera fase i establertes noves al·liances, les 

cadenes es tornen a llançar a les platges del Sud Global



Formes de Formes de Formes de Formes de produccióproduccióproduccióproducció ((((allotjamentallotjamentallotjamentallotjament) cada ) cada ) cada ) cada copcopcopcop
mésmésmésmés intensivesintensivesintensivesintensives en capital i recursos en capital i recursos en capital i recursos en capital i recursos naturalsnaturalsnaturalsnaturals, , , , 
peròperòperòperò ambambambamb ““““evaporacióevaporacióevaporacióevaporació” (” (” (” (aparentaparentaparentaparent) del ) del ) del ) del treballtreballtreballtreball

Treball +++ (condicions -)    /Treball + (condicions -) / Treball --- (condicions -)

Bombolla financero-immobiliària: producció

de la ciutat turística

Crack financero-immobiliari:

mercantilització turística de la ciutat.



Fortes relacionsrelacionsrelacionsrelacions entre la producción entre la producción entre la producción entre la producción 
turística i el turística i el turística i el turística i el mónmónmónmón financierofinancierofinancierofinanciero----immobiliariimmobiliariimmobiliariimmobiliari....

Durant els anys del tsunami urbanitzador (1994-2008): elevat ritme constructor, 

augments constants de preus i alta concentració a les zones turístiques litorals



Fortes relacionsrelacionsrelacionsrelacions entre la producción entre la producción entre la producción entre la producción 
turística i el turística i el turística i el turística i el mónmónmónmón financierofinancierofinancierofinanciero----immobiliariimmobiliariimmobiliariimmobiliari....

Durant els anys del tsunami urbanitzador (1994-2008): elevat ritme constructor, 

augments constants de preus i alta concentració a les zones turístiques litorals

Què feim amb tot aquest

parc constrüït un cop s’ha

trencat el circuit especulatiu?



Fortes relacionsrelacionsrelacionsrelacions entre la producción entre la producción entre la producción entre la producción 
turística i el turística i el turística i el turística i el mónmónmónmón financierofinancierofinancierofinanciero----immobiliariimmobiliariimmobiliariimmobiliari

L’estoc d’habitatges a l’Estat espanyol (1950-2015) (Font: 

Ministerio de Fomento)



Fortes relacionsrelacionsrelacionsrelacions entre la producción entre la producción entre la producción entre la producción 
turística i el turística i el turística i el turística i el mónmónmónmón financierofinancierofinancierofinanciero----immobiliariimmobiliariimmobiliariimmobiliari

L’estoc d’habitatges a l’Estat espanyol (1950-2015) (Font: 

Ministerio de Fomento)

El lloguer turístic al rescat del capital financiero-

immobiliari i mutació de la mercantilització de l’habitatge

des de l’esfera financera a la turística



El tsunami El tsunami El tsunami El tsunami urbanitzadorurbanitzadorurbanitzadorurbanitzador ha ha ha ha estatestatestatestat fonamentalfonamentalfonamentalfonamental un un un un 
tusnamitusnamitusnamitusnami costanercostanercostanercostaner (= (= (= (= turísticturísticturísticturístic).).).).

Mapa d’habitatges a partir del Cens 2011 (Font: INE)



Fortes relacionsrelacionsrelacionsrelacions entre la producción entre la producción entre la producción entre la producción 
turística i el turística i el turística i el turística i el mónmónmónmón financierofinancierofinancierofinanciero----immobiliariimmobiliariimmobiliariimmobiliari....

El mapa de l’estoc d’habitatges nous (habitatges construïts

des del 2008), 2015  (Font: TINSA)



Fortes relacionsrelacionsrelacionsrelacions entre la producción entre la producción entre la producción entre la producción 
turística i el turística i el turística i el turística i el mónmónmónmón financierofinancierofinancierofinanciero----immobiliariimmobiliariimmobiliariimmobiliari....
Què ocorre amb el parc d’habitatges? Una part molt important es diu

que no surt al mercat per diverses raons (23% esperant el moment

especulatiu) (Tinsa) 



El “El “El “El “miraclemiraclemiraclemiracle espanyolespanyolespanyolespanyol” ” ” ” nomésnomésnomésnomés ha ha ha ha estatestatestatestat posible posible posible posible 
gràciesgràciesgràciesgràcies a la a la a la a la intensificacióintensificacióintensificacióintensificació de de de de l’úsl’úsl’úsl’ús de de de de materialsmaterialsmaterialsmaterials i i i i 
energía…. energía…. energía…. energía…. desfermantdesfermantdesfermantdesfermant conflictesconflictesconflictesconflictes arreuarreuarreuarreu



Fortes relacionsrelacionsrelacionsrelacions entre la producción entre la producción entre la producción entre la producción 
turística i el turística i el turística i el turística i el mónmónmónmón financierofinancierofinancierofinanciero----immobiliariimmobiliariimmobiliariimmobiliari....
Pas dels conflictes socioespacials dels temps de la bombolla



Fortes relacionsrelacionsrelacionsrelacions entre la producción entre la producción entre la producción entre la producción 
turística i el turística i el turística i el turística i el mónmónmónmón financierofinancierofinancierofinanciero----immobiliariimmobiliariimmobiliariimmobiliari....
Als nous conflictes socioespacials derivats de la crisi, aturada del boom 

constructor i nous usos turístics del parc d’habitatges (i acumulació per 

despossessió de tot l’espai urbà)



Un Un Un Un apuntapuntapuntapunt sobre el sobre el sobre el sobre el paperpaperpaperpaper del del del del turismeturismeturismeturisme i les i les i les i les 
crisis. Es disparen crisis. Es disparen crisis. Es disparen crisis. Es disparen elselselsels ingresos ingresos ingresos ingresos hotelershotelershotelershotelers



Un Un Un Un apuntapuntapuntapunt sobre el sobre el sobre el sobre el paperpaperpaperpaper del del del del turismeturismeturismeturisme i les i les i les i les 
crisis. Es disparen crisis. Es disparen crisis. Es disparen crisis. Es disparen elselselsels ingresos ingresos ingresos ingresos hotelershotelershotelershotelers



Anem a treballar… mirem plegats
aquestes dades

Salaris

hoteleria

Treball

allotjament

hoteleria

(milers)

Pernoctacions

(Milers)

Pernoctacions/

treballador

Salari/

pernoctació

(euros/

pernoctació)

Revpar (agost) 

(euros/

habitació)

2008 13.795 298 344.745 1.155 11,94 58,89

2009 13.850 296 318.035 1.075 12,89 53,15

2010 13.657 306 334.071 1.093 12,49 55,93

2011 13.573 300 358.207 1.195 11,36 59,31

2012 13.247 288 351.332 1.219 10,86 59,24

2013 13.313 301 357.836 1.189 11,20 61,65

2014 13.355 323 369.424 1.142 11,69 66,39

2015 13.542 368 385.582 1.049 12,91 73,10

2016 414.537 79,57



I, continua!!!!



I, continua!!!!


