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PRESENTACIÓ
El present treball és una actualització del realitzat
l’any 2008 amb el títol: Impacte socioeconòmic del
turisme al Berguedà i, com a l’estudi inicial, s’ha optat per una visió àmplia, que permet copsar la importància del turisme en la seva globalitat i l’impacte
que la crisi està tenint sobre les seves estructures.

Finalment, en el tercer capítol s’elabora una anàlisi
de prospectiva, utilitzant el mètode dels escenaris,
per mostrar el potencial de l’activitat turística en un
futur proper.
Per últim, s’han elaborat unes conclusions i propostes finals.

És també un treball prospectiu, que avança en els
escenaris futurs d’aquest sector a la comarca, en
funció de les estratègies que s’adoptin davant els
reptes als quals s’enfronta. Per tal de fer aquesta
reflexió, l’informe s’estructura en base a tres grans
apartats.
El primer actualitza els trets socioeconòmics del
Berguedà, posant l’accent en els elements més significatius, les ràtios globals sectorials, les específiques i la informació estadística disponible.
El segon quantifica la importància del turisme en el
PIB i l’ocupació de la comarca, en base a l’actualització de les dades de les estructures d’acolliment turístic (hotels, càmpings, turisme rural, segona residència) i sobre els visitants.
S’utilitza la metodologia input-output per avaluar la
despesa que fan els turistes a la comarca i també
els impactes sobre d’altres activitats econòmiques,
en base a un model que permet territorialitzar
aquests efectes i distribuir quina part de la riquesa
generada pel sector resta dins la comarca i quina
s’estén per altres territoris.
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I. TRETS SOCIOECONÒMICS RELLEVANTS DEL BERGUEDÀ
Una comarca de transició

Mapa 1. Unitats territorials del Berguedà

Situada al nord de Catalunya, la comarca del Berguedà ocupa un lloc de transició entre la Depressió
Central i el Prepirineu. De fet, administrativament,
pertany a la Catalunya Central, mentre que, en canvi,
la seva marca turística està vinculada als Pirineus.
Limita amb les comarques de la Cerdanya al nord, a
l’est amb el Ripollès i Osona, al sud amb el Bages i a
l’oest amb el Solsonès i l’ Alt Urgell. (Veure Mapa 1).
El Berguedà s’estén per una superfície de 1.182 Km2
que té la conca alta del riu Llobregat com eix vertebrador. Es diferencien dues grans àrees, d’una
banda l’alt Berguedà, de caràcter muntanyós i característiques pirinenques (Serra de Moixeró, la
Tossa i el Puigllançada) i prepirinenca (Serra de
Cadí), i d’una altra, el baix Berguedà, amb un perfil
molt més planer. Berga actua com a frontissa entre
aquestes dues zones, que il·lustren ben clarament el
paper de transició que compleix el Berguedà entre
la Catalunya Central i la pirinenca. (Veure Taua 1).
Tot i que la comarca pertany a la província de Barcelona, inclou també el municipi lleidatà de Gósol.
Una demografia complexa

Font: Carta del Paisatge del Berguedà, 2007

La comarca compta amb uns 41.200 habitants l’any
2012, distribuïts en 31 municipis. Berga concentra al
voltant del 41 % de la població, mentre que al baix

Berguedà hi resideix prop del 38 %, i a l’alt Berguedà
el 21 % restant.
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Taula 1. Els municipis del Berguedà per unitats territorials
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat.

L’evolució de la seva població ha estat molt determinada per un model productiu basat en l’explotació
de les mines de carbó i, especialment, en la implantació de colònies tèxtils a partir de la segona meitat
del segle XIX, el que ha configurat una comarca bà-
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sicament industrial amb una gran especialització
tèxtil. En paral·lel, Berga s’erigeix com el principal
centre de comunicacions i pol comercial i residencial de la comarca.
Atès aquest model econòmic, la crisi del tèxtil i el
tancament de les mines de carbó han estat dos factors claus que expliquen l’evolució demogràfica del
Berguedà. A partir dels màxims assolits als anys
seixanta, quan es dóna la màxima ocupació laboral i
la comarca arriba als 48.000 habitants, la pèrdua
d’aquestes dues activitats bàsiques provoca un fort
retrocés, de gairebé la meitat de la població de l’alt
Berguedà i de l’ordre del 25 % en el baix Berguedà.
Mentrestant, Berga ha anat concentrant, progressivament, població i activitat econòmica, experimentant una forta embranzida entre els anys quaranta i vuitanta, amb ritmes de creixement propers
al 2 % anual acumulat. Desprès d’uns anys d’estancament, a la primera dècada del 2000 ha tornat a
créixer per sobre del 2,5 %, fins que l’arribada de la
crisi està provocant una nova tendència regressiva.
El baix Berguedà també ha experimentat un puntual
creixement a la segona meitat de la darrera dècada,1
per tornar-se a estabilitzar en els darrers anys,
amb un increment progressiu de les seves interrelacions amb el Bages. L’alt Berguedà perd població
des dels anys seixanta, tot i que de forma molt més
1

Aques t creixement s’ha concentrat als municipis de Puig-reig, Gironella i Avià.
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Gràfic 1. Evolució històrica del Berguedà al llarg del segle XX i incidències socioeconòmiques
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.

suau des dels anys 80 i amb certa tendència a l’estabilització en els darrers anys. (Veure Gràfic 1).
El Berguedà ha tingut un creixement vegetatiu negatiu en els últims decennis. A la darrera dècada, les
defuncions han superat els naixements en més de
170 persones cada any.
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En comparació amb les altres comarques de la Catalunya Central, i segons la base de dades Hermes
de la Diputació de Barcelona, el Berguedà és la comarca que té la població més envellida, amb una
edat mitjana de 45 anys, i la que ha tingut el menor
creixement poblacional a la darrera dècada, de només 0,6 % anual front 1,6 % al Bages i 1,8 % a Osona.
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Gràfic 2. Piràmide de població local i residents estrangers (any 2012)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.
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Després de dècades continuades de pèrdua de població, l’arribada d’immigrants ha posat un cert fre a
l’envelliment poblacional, encara que no ha estat suficient per a superar els principals indicadors negatius com són la baixa taxa de natalitat i uns continus
fluxos migratoris cap a d’altres comarques i cap a
Barcelona. (Veure Gràfic 2).
Al Berguedà, l’emigració ha estat tradicionalment
molt intensa. D’una banda, de l’entorn rural cap a
Berga o cap a les àrees industrials de les comarques veïnes i, d’altra banda, cap a Barcelona, on la
majoria dels joves marxen a estudiar i a treballar.
La immigració estrangera supera lleugerament el
10 % de la població, mentre que al Bages representa
el 12 % i a Osona el 14 %, segons la base de dades
Hermes de la Diputació de Barcelona. La seva procedència és majoritàriament marroquí i, en menor
mesura, de l’Amèrica Llatina. Aquest flux, que té una
edat mitjana de 34,7 anys, ha permès reforçar les
franges en edat laboral, ha propiciat l’increment de
la taxa de natalitat i ha reduït lleugerament l’edat
mitjana de la població resident. De totes maneres, la
crisi farà, segurament, que es perdin aquests avenços.
Una creixent diversificació productiva
L’activitat econòmica del Berguedà, que els darrers
50 anys ha estat molt focalitzada en la mineria i les
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colònies tèxtils, ambdós de procedència exògena,
ha passat per un dur procés de decadència i de pèrdua de teixit productiu.
D’aquí ha sorgit, en els darrers anys, un nou model
productiu, de caire més autòcton i més diversificat,
en el que el sector agrícola-ramader i el turisme
apareixen com a nous motors. (Veure Gràfic 3).
D’una part cal assenyalar els grans propietaris rurals, principalment al sud de la comarca, que viuen
Gràfic 3. Evolució del PIB industrial per principals
sectors d’activitat (milions € constants del 2012)
737
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*Correspon al concepte de PIB a costos de factors, és a dir, sense tenir en compte
els impostos tipus IVA.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Caixa Catalunya i Idescat.
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de la producció agrícola-ramadera i també de l’extracció de la fusta.
Això ha permès que el sector primari tingui actualment una representació molt superior a la mitjana
catalana. De fet, és la comarca més especialitzada
en activitats primàries dins la província de Barcelona, amb prop d’un 8 % del PIB procedent d’aquest
àmbit, i només superada a Catalunya per les zones
del Pla de Lleida i les Terres de l’Ebre. (Veure Gràfic 4).

La ramaderia està suportant bé la crisi i, en el darrer
període, ha estat, amb diferència, l’activitat més dinàmica de l’economia comarcal. No es tracta només d’un
tema de producció, sinó que cal tenir en compte també
que molts productors agrícoles estan donant valor afegit als seus productes, que incorporen una major elaboració, el que explica aquest dinamisme. (Veure Gràfic 5).
En quant a la utilització de mètodes d’agricultura
ecològica a les explotacions ramaderes, el Berguedà
es situa per sobre de les comarques més producto-

Gràfic 4. Evolució del nombre de caps de bestiar per espècies
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari d’Idescat.
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Gràfic 5. Caps de bestiar total i % en explotacions que utilitzen mètodes d’agricultura ecològica
(En % sobre el nombre total de caps de bestiar)
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1.000.000

1.500.000
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari d’Idescat.

res, com el Bages i Osona, però força per sota de la
Garrotxa, que també compta amb una producció superior en termes absoluts.
La indústria, el sector tradicional a la comarca, tot i
que encara manté un pes notable, ha sofert en els
darrers anys una profunda reestructuració, que ha
propiciat una caiguda mitjana anual del seu VAB del
3,6 % durant els darrers 6 anys. (Veure Gràfic 6).
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El tèxtil,2 la mineria (explotació del carbó3) i l’energia,
que concentraven més del 70 % de la producció industrial a mitjans dels noranta, s’han reduït dràsticament i la seva aportació ha caigut al 38 %, amb un
2	L’entrada de productes tèxtils de països amb una estructura de costos salarials més
favorable, va deixar obsolet definitivament el sistema de colònies, tradicionalment usat
a la comarca, basat en empreses de gran dimensió. 
3	Les explotacions de carbó van arribar a ocupar, l’any 1960, uns 3.500 treballadors. Actualment, després del tancament de Carbons del Pedraforca, el 2007-08, ja no queda cap
mina operativa.
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Gràfic 6. Evolució del PIB industrial per principals
branques d’activitats
186
154
10 %

35 %

10 %

149
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industrial i es localitza sobretot a Avià, Olvan i Berga.
És l’únic subsector industrial en que el PIB ha augmentat en el període 2006-2012, és a dir, en plena
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14 %
23 %

15 %

9%

12 %

20 %

27 %

19 %

23 %

1996

2006

2012

Resta
Metal·lúrgia
Tèxtil

El sector del metall, que representa un 14 %, ha augmentat el seu pes en termes relatius, i han aparegut
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base industrial de la comarca.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Caixa Catalunya i Idescat.

especial retrocés de l’activitat tèxtil, que havia estat predominant.
De fet, l’activitat tèxtil aportava un 44 % del PIB industrial el 1996, percentatge que actualment se situa en un 15 %. En termes absoluts, el PIB del tèxtil
del 2012 és poc més de la meitat del que es produïa
el 2006, i una tercera part del de 1996, el que posa
en relleu la magnitud de caiguda del sector.
En canvi, la indústria ha sabut créixer en altres
branques d’activitat, entre les que destaca l’alimen-
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La construcció, que havia estat, com a molts d’altres indrets, el motor del creixement de l’economia
comarcal fins els anys 90’s, s’ha enfonsat els darrers anys, tot i que segons les xifres referides a
l’any 2012 encara suposa el 14 % del PIB i de la població ocupada.
Els serveis aporten actualment el 58% del PIB del
Berguedà, per sota la mitjana catalana. Destaquen
aquelles activitats dirigides a la prestació de serveis socials com la sanitat i els relacionats amb el
sector turístic (hoteleria i restauració).
L’impacte de la crisi ha estat molt important en
l’economia del Berguedà, que ha sofert una caiguda
del 0,7 % anual de mitjana entre el 2006 i el 2012,
amb una intensitat molt superior a la que s’ha donat
globalment a Catalunya. La situació ha estat especialment delicada els anys 2009, amb una reducció
del PIB del 3,9 %, i el 2012, amb un descens del 2,7 %.
(Veure Gràfic 7).
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Gràfic 7. Creixement econòmic del Berguedà i comarques veïnes (En % de creixement anual de mitjana a cada període)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari d’Idescat.

Si es compara amb les comarques del seu entorn
més immediat, s’observa que ja en el període 200006, el seu creixement havia estat per sota de les
comarques veïnes o properes, tret de l’Anoia i
Osona. En canvi la caiguda ha estat més intensa, i
només el Bages i novament l’Anoia han enregistrat
xifres més negatives.
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Aquest comportament mostra la fragilitat de l’economia del Berguedà, que previsiblement està relacionada amb el propi procés de transformació que
està experimentant, la progressiva pèrdua d’importància de les indústries tradicionals i el desenvolupament força tímid de noves activitats, que bàsicament s’orienten dins la política d’impuls dels clústers tèxtil-sanitari i agroalimentari.
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Gràfic 8. Evolució dels diferents sectors productius al Berguedà (En % de creixement anual de mitjana a cada període)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari d’Idescat.

A escala sectorial, s’observa el canvi de cicle en el
sector de la construcció, que ha passat de créixer
un 9,8 % a decaure un 4,2 % anual. La indústria ja
tenia un perfil negatiu que s’ha accentuat amb la
crisi. (Veure Gràfic 8).
En canvi, el sector primari ha augmentat el ritme de
creixement, configurant una activitat molt dinàmica
que ha esdevingut un dels motors de la comarca en
aquest difícil període i un dels clústers que pot tenir
major incidència en el futur. En aquest sentit, és im-
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portant posar ja en relleu les sinèrgies entre aquest
sector i el turisme que, com analitzarem posteriorment, també ha tingut un comportament positiu.
A conseqüència de la caiguda de l’activitat dels darrers anys, de l’emigració del jovent i de la mobilitat
laboral cap a fora de la comarca, el PIB per càpita se
situa en un 67,8 % de la mitjana catalana. Es tracta
d’un dels índexs més baixos a nivell català, ja que
només supera el que es dona al Maresme, Garraf i
Baix Llobregat, comarques amb una elevada mobili-
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tat laboral cap a Barcelona, i el Priorat, en aquest
cas relacionat amb l’elevat grau d’envelliment de la
seva població.

Gràfic 9. Canvis en la distribució de l’ocupació per
sectors (nombre afiliats)
13.300

En el cas del Berguedà, aquest baix PIB per càpita té
a veure tant amb l’elevada mobilitat laboral cap a
fora la comarca com amb l’edat mitjana de la població.
En canvi, la renda familiar bruta disponible (RFBD) se
situa gairebé en la mitjana catalana, (98,8 %) el que
s’explica pels ingressos salarials que reben els berguedans que treballen fora la comarca, així com les
pensions i els ingressos de capital.
Dèficit de llocs de treball
El descens de l’activitat econòmica del Berguedà
s’ha traduït en una davallada de la seva ocupació,
disminuint el nombre d’afiliats a la Seguretat Social
en gairebé 625 persones anuals des del 2007 ençà,
fins situar-se en poc més de 10.000 en el darrer trimestre de l’any 2012. (Veure Gràfic 9).
Els serveis han experimentat un creixement sostingut i el seu pes en l’ocupació total s’ha més que doblat en els darrers 25 anys, fins superar els 6.400
treballadors afiliats, el 63 % de total. D’aquesta manera s’ha pogut evitar una caiguda més accentuada
en l’ocupació que, des de l’inici de la crisi, s’ha reduït
en més de 3.000 llocs de treball.
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Font: Departament de Treball. Afiliació a la S.S.

El relatiu increment del terciari s’ha produït especialment per la diversificació d’activitats, ja que les
tradicionals com el comerç i l’hoteleria s’han mantingut proporcionalment força estables.
La davallada més intensa es deu al sector de la
construcció, tot i que es manté per sobre de la mitjana de Catalunya, el que indica que encara continuarà baixant els propers anys.
Mentrestant, la indústria ha patit també una notable pèrdua d’ocupats degut al procés de reconver-
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Gràfic 10. Estimació de la mobilitat laboral al Berguedà (Entrades i sortides a la comarca)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.

sió. El darrer trimestre de 2012 donava ocupació a
prop de 2.000 persones, una xifra que s’ha continuat reduint en el 2013.

ha situat la taxa d’atur a la comarca unes dècimes
per sobre de la mitjana catalana, fet que no havia
passat en les darreres dècades.

Tot plegat ha tingut una forta incidència en el nombre d’aturats, que ha crescut un 11,8 % durant el
2012, pràcticament doblant el percentatge d’increment de l’atur a Catalunya. Aquest comportament

La comarca també ha experimentat, durant els darrers 25 anys, un increment important del número de
residents que es desplacen a treballar fora, que no
s’ha compensat pels que van en direcció inversa, do-
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nant com a resultat un saldo de mobilitat laboral
cada cop més negatiu.
De les gairebé 16.000 persones residents al Berguedà que s’estimen ocupades, unes 6.600 es desplacen diàriament a treballar fora la comarca, mentre que unes 1.000 fan el trajecte invers. Per tant,
els llocs de treball reals a la comarca se situen al
voltant dels 10.200 i el dèficit és de prop de 5.600
llocs.
Actualment, gairebé un 40 % dels berguedans treballa fora de la comarca, mentre que només un 9 %
dels llocs de treball estan ocupats per no residents.
Es tracta d’unes xifres notablement superiors a la
d’èpoques anteriors, el que posa en evidència una
creixent mobilitat laboral intercomarcal i la progressiva i greu pèrdua d’activitat econòmica local.
Els fluxos de mobilitat diària més intensos es donen
amb el Bages i el Barcelonès, amb el doble de sortides que d’entrades. D’altre part, l’eliminació del pagament del peatge del túnel del Cadí pels residents
de les dues comarques ha propiciat la mobilitat laboral cap a la Cerdanya, especialment quan l’activitat edificatòria era elevada.
D’altra banda, també existeix una intensa i creixent
mobilitat entre les diverses poblacions del Berguedà. Berga exerceix una gran atracció per raons
laborals, formatives i per les prestacions de serveis
sanitaris, culturals, d’oci o comercials.
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Un model empresarial debilitat
Els canvis produïts a la comarca a partir dels anys
vuitanta, que tan bé explica la investigació de Sebastià Prat i Jordi Escudero,4 varen trasbalsar una
estructura empresarial que es concentrava en unes
poques grans companyies mineres o tèxtils i la crisi
actual ha afectat greument a una sèrie d’empreses
que s’havien anat consolidant a partir de llavors.
L’estructura empresarial que actualment està superant la crisi es caracteritza per la seva diversitat
sectorial i pel predomini de pimes amb preponderància d’empresaris locals. A hores d’ara, l’empresa més
gran de la comarca compta amb uns 200 empleats.5
Entre ells, cal destacar Montajes Rus, una empresa
de serveis a l’activitat minera que manté les oficines
i una planta de reparació a Berga, amb equips de
treball a les principals mines existents a les comarques veïnes i d’altres indrets, fins a completar una
plantilla propera als 350 empleats. (Veure Taula 2).
El sector de la construcció ha quedat reduït a empreses de petita dimensió, d’iniciativa local i d’un
marcat caràcter familiar. Només Pasquina, que s’ha
especialitzat en obres públiques, opera a nivell supracomarcal.
4	Projecte d’investigació sobre els models Productius locals i sobre l’economia cooperativa com a tractora de la recuperació econòmica d’un territori, patrocinat del Consell
Comarcal del Berguedà.
5	Apart d’entitats públiques com l’Hospital St. Bernabè o l’Ajuntament de Berga, que són
els dos màxims empleadors de la comarca
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Taula 2. Característiques de les principals empreses del
Berguedà

Perfil Sectorial
Alimentació

30,58 %

Serveis

27,14 %

Varis

16,06 %

Construcció

10,70 %

Metall

9,75 %

Tèxtil

5,75 %

Control empresarial
Local

98,85 %

Forani

1,15 %

Per fer front a aquesta difícil situació s’han impulsat
una sèrie d’iniciatives, entre les que cal destacar els
intents de potenciar la creació de clústers empresarials dels productes alimentaris i, més recentment,
el del tèxtil-sanitari. També s’intenta millorar la coordinació de les iniciatives públiques, amb la creació de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, que
aplega els serveis de promoció econòmica i turisme,
entre d’altres.El gruix principal d’empreses es localitza al polígon La Valldan, de Berga, i als diversos municipis de l’eix del Llobregat, com Puig-reig, Casserres i Gironella. Algunes de les empreses ocupen antigues colònies tèxtils, mentre que d’altres s’han localitzat en sectors industrials de recent execució.

Tamany (nombre treballadors)
101-300

42,05 %

25-100

28,67 %

menys de 25

29,28 %

Dinamisme empresarial
Expansió

48,55 %

Estable

39,98 %

En recessió

11,47 %

Municipi
Berga
Puig-reig
Gironella

62,54 %
17,20 %
9,17 %

Casserres

4,97 %

Altres

6,12 %

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de treball de camp i la Cambra
de Comerç.
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La davallada de l’activitat edificatòria
Des de mitjans dels anys noranta el sector de la
construcció residencial no havia parat de créixer,
arribant a representar un 16,8 % del PIB comarcal
els anys de màxima activitat. Un percentatge fins i
tot força més elevat que el de la mitjana catalana en
els anys del boom, amb un récord de més de 1.000
habitatges iniciats el 2006. (Veure Gràfic 11).
De fet, la construcció de l’Eix del Llobregat (C-16) va
impulsar la dinàmica constructiva de l’àrea de Manresa cap als municipis del baix Berguedà, especialment a Puig-reig, Gironella i Olvan. Ara, a conseqüència de la crisi, l’activitat ha caigut fortament fins a
quedar pràcticament col·lapsada al 2012.
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Gràfic 11. Evolució dels habitatges iniciats en las tres unitats territorials
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.
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II. QUANTIFICACIÓ DE LA INCIDÈNCIA DEL TURISME
Demanda local versus demanda turística
Als anys vuitanta pràcticament ningú s’imaginava
que el Berguedà podria arribar a convertir-se en
una comarca turística, mentre que avui aquest sector és un dels motors de l’economia del territori.
Aquest canvi es deu, d’una banda, a l’evolució econòmica i empresarial de la comarca, que hem explicat
a l’apartat anterior, i també a les noves dinàmiques
que s’han produït en el sector turístic.
El turisme ha evolucionat des dels seus inicis, quan
bàsicament es dirigia al sector de sol i platja, impulsat per noves motivacions vinculades a l’aparició de
nous hàbits socials i culturals i per les oportunitats
que ofereixen les noves tecnologies i la generalització dels desplaçaments low-cost.
Així, al llarg de la segona meitat del segle XX, alguns
factors motivacionals de la demanda turística han
guanyat pes i d’altres l’han perdut com, per exemple,
el fenomen de la segona residència. També s’ha produït una evolució en les formes de consum de certs
recursos, que ha fet aparèixer nous nínxols de turisme vinculats a la natura, el descobriment de nous
territoris o la salut, per exemple.6

6	Per veure els canvis en les motivacions del viatge i els que es poden produir en el futur
és interessant analitzar els documents de treball de l’organització mundial del turisme, des dels programes més complerts, com per exemple WorldTourism Organization
«Tourism 2020 Visions» WTO 2003, on es feia una reflexió global i prospectiva a escala mundial, o d’altres informes més locals que fan referència a temes més sectorials,
WorldTourism Organization «City tourismand Culture» WTO 2005, i que posen en relleu l’aparició de segments emergents com els que s’esmenta en aquest informe.
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Aquesta demanda suposa noves oportunitats de potenciació turística per a territoris que, com el Berguedà, ofereixen un mix de natura i patrimoni cultural i
industrial molt atractiu i ben comunitat amb Barcelona
i la seva àrea metropolitana. El nombre de turistes
d’aquestes noves formes que anomenem turisme
emergent encara és modest, ja que es tracta d’una demanda que s’organitza en grups reduïts, però, en canvi,
genera més valor afegit. Es calcula que realitzen una
despesa diària 1/3 superior a un turista estàndard de
sol i platja tot i que, òbviament, les possibilitats de despesa de cada moment incideixen de manera important.
El turisme com a sector econòmic ha de ser analitzat
com un conjunt d’activitats que realitzen diferents
sectors productius, ja que té caràcter transversal i
comprèn diferents branques d’activitat. Des de les
dedicades directament a oferir serveis als turistes,
com l’hoteleria, fins els que treballen tant per la població resident com pel turisme, com pot ser els bars,
restaurants, el comerç i els serveis, entre altres.
Es tracta, doncs, d’una activitat que repercuteix i
afavoreix el creixement de diferents sectors econòmics, a través d’efectes directes i indirectes. Un
alt percentatge de la despesa turística va a parar a
altres sectors com són l’alimentació, el tèxtil, el comerç o les activitats de lleure i culturals.7
7	Segons la recerca elaborada per l’Observatori de Turisme de Catalunya en col·laboració
amb Idescat i la Fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona), s’emmarca en el
projecte d’elaboració del Compte Satèl·lit del Turisme i ofereix una primera estimació de
l’impacte del turisme sobre l’economia.
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Gràfic 12. Evolució històrica dels principals allotjaments turístics
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat i les dades extretes del treball de camp.

El turisme, com qualsevol sector, s’analitza des de l’òptica de l’oferta i la demanda. Des de l’òptica de l’oferta
es defineix com aquella activitat industrial de producció de béns tangibles (productes) i intangibles (serveis) per a usos turístics. Des de l’òptica de la demanda
serà considerat turisme aquell conjunt d’activitats que
realitzen els turistes i que impliquen una despesa.
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Evolució de l’estructura turística
El sector turístic del Berguedà va començar a créixer a la dècada dels vuitanta, amb l’obertura dels
primers hotels, càmpings i cases rurals, entre d’altres, el càmping de Berga, avui anomenat Berguedà
Resort. La comarca compta també amb una sèrie de
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projectes de restauració de prestigi com el Restaurant Sala, l’Estany Clar o els Casals. A partir del gran
incendi de l’any 1.994, s’incrementa notablement el
creixement del turisme rural a la comarca. (Veure
Gràfic 12).
La millora de les comunicacions viàries amb Barcelona, amb la construcció de l’autovia de l’eix del Llobregat, el 2007, i del túnel del Cadí, el 1984, han representat un augment important dels viatgers i una
empenta pel sector turístic local.
L’any 2012 la comarca compta amb 9.231 places
d’allotjament. Ha esdevingut altament especialitzada en l’oferta de càmpings i ha consolidat una
oferta de turisme rural creixent, que en aquest moment s’equipara, per nombre de places, a la seva capacitat hotelera, que es manté força estable des
dels anys 90’s.

el «Ciutat de Berga» o el «Berga Park», amb els què
s’han superat les 1.200 places. (Veure Gràfic 13).
Des de l’aparició dels primers càmpings, a Bagà i a
Saldes, el nombre de places no ha parat de créixer,
fins assolir 19 establiments i més de 6.500 places el
2012. S’ha produït un important increment del nombre de bungalows, amb una oferta de places que
s’acosta a les 600 i que permeten allargar la temporada, així com de mòduls fixes per ser ocupats per
mòbil homes dels clients.
Gràfic 13. Evolució de les places hoteleres per
categories (evolució nombre de places)
700
Hostals/
pensions
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També cal afegir les més de 2.000 places disponibles a cases de colònies, albergs i refugis, que tenen
una presència important a la comarca i que fan que
l’oferta d’allotjament, en total, superi les 11.000 places.
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L’oferta hotelera la formen 50 establiments, molt
distribuïts per la comarca, 20 dels quals corresponen a hotels de diverses categories i 30 són hostals
i pensions. Els darrers 10 anys s’ha produït un lleuger increment del nombre de places, resultat de la
posada en marxa d’hotels a la capital comarcal, com
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.
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Gràfic 14. Evolució de les places de càmping per
categories (evolució nombre de places)

Gràfic 15. Evolució de les places de turisme rural per
categories (evolució nombre de places)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.

Actualment, el Berguedà compta amb 135 establiments de turisme rural que suposen 1.232 places,
atès que per a aquest tipus d’establiment no es permet una capacitat superior a 15. Tot i que el programa Leader ha reduït significativament els ajuts
per aquests projectes i que actualment només cobreix fins un 20-25 % de la inversió, es tracta d’una
oferta que continua creixent de forma sostinguda,
en aquests moments a raó d’uns 4-6 establiments
a l’any. El model predominant a la comarca, amb el

80 % de les places, són els Allotjaments Rurals Independents.8 (Veure Gràfic 15).
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A nivell català, el Berguedà concentra el 0,4 % de les
places hoteleres, el 2,4 % de les de càmping i el 7,3 %
8	En el turisme rural es distingeixen tres tipologies: Masies, Cases de Poble compartides
i Allotjaments Rurals Independents (ARI). Les Masies i Cases de Poble compartides es
caracteritzen per l’allotjament a la mateixa casa on viuen els propietaris que a més ofereixen una sèrie de serveis, mentre que als ARI és el lloguer d’una casa complerta, dins o
fora del poble. Des dels anys noranta, l’oferta s’ha decantat cap als ARIS, que ja suposen
el 68 % dels establiments i el 80 % de les places disponibles.
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Taula 3. Principals magnituds turístiques 2012

Places
(en milers)

Pernoctacions
(en milers)

Hotels

1.261

58,8

15,6

38,6

Càmpings

6.738

307

64,9

110,9

Turisme rural

1.232

105,2

25,3

35,6

Any 2012

Grau ocupació
(en %)

Viatgers
(en milers)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat i del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

de les places de turisme rural. L’oferta hotelera té
un nivell d’ocupació molt baix, de només un 15 %,
mentre que la dels establiments rurals, superior al
25 %, i la dels càmpings, del 65 %, estan per sobre
de la mitjana catalana. (Veure Taula 3).
L’oferta de restauració de la comarca està impulsant accions de màrqueting turístic, relacionats
amb els productes de la terra, la promoció de la
cuina de caça, del pèsol negre i del bolet, amb molta
tradició a la zona.
Localització territorial de l’oferta
L’alt Berguedà és, per les seves condicions paisatgístiques, la zona que acull fins el 65 % de l’oferta d’allotjament. Compta amb 13 càmpings, dos dels quals de primera categoria, amb major concentració a Borredà,
Saldes i Castellar del Riu. Les places hoteleres es distri-
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bueixen en 31 establiments, majoritàriament de menor
categoria, hostals i pensions, especialment localitzats a
Castellar de n’Hug, Bagà i La Pobla de Lillet i diverses
cases de colònies, molt distribuïdes pels pobles petits.
El baix Berguedà, amb el 24 % de l’oferta total de places, disposa de més de la meitat dels allotjaments de
turisme rural de la comarca, ja que la seva orografia
menys accidentada ha afavorit una major disponibilitat de finques i cases per reconvertir. Els 5 càmpings
de la zona acullen quelcom més del 20 % de les places comarcals, sent el més gran el de Gironella.
L’oferta hotelera de Berga representa un terç de les
places de la comarca, amb 7 establiments, la majoria de 2 i 3 estrelles, les categories més elevades a
la comarca. El càmping,9 de primera categoria, amb
9	Aquest càmping i el de Saldes tenen un nivell d’ocupació relativament estable. La resta
són més estacionals.
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Gràfic 16. Localització de l’oferta de places
d’allotjament
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Gràfic 17. Distribució de l’oferta a les 2 unitats
territorials del Berguedà (sense incloure Berga)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.

gran nombre de bungalows i mòbil-house i unes amples instal·lacions complementàries, funciona també
com a club esportiu per als residents de la ciutat.
(Veure Gràfic 16).
Si comparem l’oferta de les dues zones de la comarca és palesa l’adaptació territorial. Així, tot i que
les dues zones acullen un alt percentatge de places
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Gràfic 18. El Berguedà i les comarques de l’entorn
(places d’allotjament total)

Gràfic 19. Evolució de l’oferta de places hoteleres
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.
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de càmping, l’alt Berguedà és l’àrea més especialitzada en aquesta oferta, que es complementa amb
un elevat nombre de cases de colònies, albergs i altres tipologies relacionades. En canvi, el baix Berguedà ha apostat per l’explotació de les seves finques senyorials, molt adients pel turisme rural de
qualitat. (Veure Gràfic 17).

Comparació amb les comarques de l’entorn
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12

El Berguedà està envoltat de comarques que també
són destinacions de turisme d’interior i de muntanya i que constitueixen la seva competència directa
a nivell turístic. La Cerdanya, Osona, el Solsonès, la
Garrotxa i el Ripollès, situades a una distància equiparable de Barcelona i l’àrea metropolitana, ofereixen alternatives de turisme vinculat al territori, de
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Gràfic 20. Qualitat de l’oferta de places hoteleres
2012

Gràfic 21. Evolució de l’oferta de places de càmping
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característiques molt diferents al turisme de masses costaner de sol i platja. (Veure Gràfic 18).

marques mostra una suau tendència al creixement,
especialment a la Cerdanya, on l’oferta hotelera és
preponderant. (Veure Gràfic 19).

Dins el conjunt d’aquestes comarques, el Berguedà és
la que compta amb més places d’allotjament, especialment pel gran nombre de càmpings però també per
l’empenta i la qualitat de la seva oferta de turisme rural.
En general, l’evolució històrica de l’oferta de places
d’allotjament hoteler en el conjunt d’aquestes co-
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La Cerdanya és també la comarca que té els hotels
de més categoria, mentre que el Berguedà és l’única
del grup que no compta amb cap hotel de més de 3
estrelles, segurament perquè l’oferta més qualitativa s’ha concentrat en el turisme rural. (Veure Gràfic 20).
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Gràfic 22. Qualitat de l’oferta de places de càmping
2012
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L’oferta de places de càmping adopta un perfil similar als darrers anys a les comarques considerades,
excepte al Berguedà, que destaca per l’elevat increment del darrer quinquenni. (Veure Gràfic 21).

El turisme rural ha crescut de forma sostinguda a
totes les comarques, i actualment representen, en
el seu conjunt, més del 22 % de les places existents
a Catalunya. Les comarques que han augmentat
més la seva oferta són el Berguedà i Osona que, com
la Garrotxa, superen el miler de places. (Veure Gràfic 23 i 24).

A nivell de qualitat, el Berguedà disposa d’una oferta
equilibradament repartida entre les diferents categories. La suma de les places de primera i segona
categoria actualment supera les de la Cerdanya.
(Veure Gràfic 22).
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El model predominant a totes les comarques analitzades, i de forma molt destacada al Berguedà, és el
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Gràfic 24. Tipologies de l’oferta de places de turisme
rural 2012
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de Masoveria, que es lloga en règim de casa sencera
i són allotjaments situats fora dels nuclis de població. Aquesta tipologia rural, que al Berguedà és d’alta
qualitat, s’ha generat com a complement de l’economia rural de les grans propietats. En molts casos,
s’utilitzen per a celebracions puntuals i, de forma
generalitzada, no inclouen restauració ni altres serveis complementaris. Per tant, tenen un ús turístic
limitat.
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III. L’ECONOMIA DEL TURISME
Tipus d’anàlisi
El turisme no és un sector econòmic tradicional, i de
fet no apareix com a tal en les classificacions que
s’utilitzen habitualment en l’àmbit econòmic. La raó
és que el turisme no es defineix pels béns i serveis
que produeix, que no són específics del sector, sinó
que ve determinat per les característiques dels
consumidors, és a dir, pel fet que qui adquireix
aquests productes són persones que visiten temporalment un territori.
El turisme té per tant un caràcter transversal, ja que
engloba diferents branques d’activitat (restauració,
hoteleria, comerç, transport, activitats culturals, tèxtil, indústria alimentària, serveis de tot tipus...),10 on
intervenen múltiples empreses grans, mitjanes i petites que participen en l’oferta de béns i serveis als turistes i, al mateix temps, produeixen aquests mateixos béns o serveis per a la població resident. Tot això
fa que per avaluar la seva aportació a l’economia d’un
determinat territori s’hagi de fer a través d’analitzar
els hàbits de consum dels turistes, i a partir d’aquí
estimar els efectes directes i indirectes que generen.
El turisme, com qualsevol activitat econòmica, es
pot analitzar des de l’òptica de la demanda i l’òptica
de l’oferta.
10	Aquest és el mètode que utilitzen els instituts oficials d’estadística, i de fet l’Institut
d’Estadística de Catalunya està treballant en aquesta direcció. Vegeu Ezequiel Baró,
«Criteris Metodològics per l’Elaboració d’un Compte Satèl·lit del Turisme», Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), 2003.
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Des de l’òptica de la demanda el seu valor econòmic es calcula a partir de considerar el conjunt d’activitats que realitzen els turistes i que impliquen una
despesa. És a partir d’aquests consums que s’estimen els efectes generats sobre el teixit productiu
local. És la vessant des de la que s’acostuma a analitzar el valor econòmic del sector, i la que s’ha fet
servir en aquest estudi per quantificar l’impacte del
turisme sobre les magnituds econòmiques de la zona.11
Des de l’òptica de l’oferta inclou la prestació de
béns tangibles (productes) i intangibles (serveis)
per a usos turístics. Analitzar-lo des d’aquest punt
de vista té la dificultat de determinar quines activitats produeixen aquests béns turístics, i en quina
proporció tenen un ús turístic, ja que es tracta de
béns i de serveis que també consumeix la població
local. En aquest estudi, s’utilitza l’òptica de l’oferta
exclusivament per analitzar el pes econòmic de l’especialització turística del Berguedà.

11	No es tracta d’una aproximació fàcil, ja que cal acotar el concepte de turista-visitant,
fer hipòtesis sobre els seus nivells de despesa, i aplicar models que permetin obtenir les
magnituds econòmiques derivades d’aquesta despesa. Per això en alguns treballs s’ha
optat per la definició del concepte de PIB turístic específic, que consisteix en estimar
el valor econòmic de tota una sèrie d’activitats productives (concretament hoteleria i
restauració, agències de viatges, transport, lloguer de vehicles, oci i restauració, que
son les que defineix la OCDE). Aquest enfocament acota el sector des de l’òptica de
l’oferta, però cal tenir en compte que una part del consum d’aquests productes la fan
els residents al propi territori, mentre que els turistes consumeixen altres productes
(alimentaris o comercials...). Aquest és l’enfocament, per exemple, de Duro J.A., Rodríguez
D., Sardà J., Farré F.X., «Estimació del PIB turístic per Catalunya, marques i comarques, 2005-2008», Universitat Rovira i Virgili, 2010.
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Evolució de la demanda i estimació de la
despesa turística
L’anàlisi des de l’òptica de la demanda ens permetrà,
posteriorment, obtenir les magnituds econòmiques
del turisme de manera acurada, i fer estimacions
sobre el seu futur. És per tant la part més significativa de l’estudi.
El punt de partida ha estat estimar la despesa generada a la zona pels visitants que hi arriben. Aquest
s’han dividit en tres tipologies:
•	Els que pernocten a la comarca (que a partir d’ara
anomenarem turistes)
•	Els que es desplacen en excursions d’un sol dia
sense quedar-se a dormir (visitants)
•	Els que disposen d’una segona residència al Berguedà
Per cadascun dels col·lectius s’ha fet una estimació
independent. S’ha intentat evitar els possibles solapaments ja que, per exemple, hi ha turistes que
s’allotgen a segones residències com a llogaters.
L’anàlisi es presenta a escala comarcal, si bé, com
es veurà posteriorment, s’ha fet alguna aproximació
a nivell més local.
Tant les dades com els resultats obtinguts pels tres
col·lectius es presenten sempre per separat atès
les característiques de cadascun d’ells.
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Pel que fa als turistes, el càlcul s’ha elaborat en
base a les dades oficials que, a escala catalana,
subministren l’Observatori d’Empresa i Ocupació12 i
la Direcció General de Turisme,13 organismes que
calculen el nombre i les característiques de les pernoctacions a les diferents marques turístiques del
país, el Laboratori de Turisme de la Diputació de
Barcelona,14 o les subministrades pel Ministerio de
Industria Turismo y Comercial, a escala espanyola,
però amb desagregacions territorials interessants.15
Aquest estudi parteix de les estadístiques sobre
pernoctacions, dades que s’obtenen a partir d’enquestes als turistes i de les subministrades per
les diferents estructures d’acolliment: hotels,
càmpings, turisme rural, apartaments d’ús turístic, etc.
Les dades del 2012 indiquen que van visitar el Berguedà un total de 172.500 turistes que es varen
allotjar en els hotels, càmpings i cases rurals de la
comarca. En conjunt, varen generar un total de
428.800 pernoctacions, el que significa un 0,91 %
12	Observatori d’Empresa i Ocupació, «Balanç turístic anual», Departament d’Empresa i
Ocupació, (diversos anys).
13	Direcció General de Turisme, «Catalunya Turística en xifres», Departament d’Empresa
i Ocupació, (diversos anys).
14	Oficina tècnica de turisme, Diputació de Barcelona, (diversos anys). En aquest cas, a
més de les publicacions es va poder disposar de les explotacions directes de les bases
de dades més recents.
15	Instituto de Estudios Turísticos (IET), «Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur)», Ministerio de Industria Turismo y Comercial, (diversos anys), o Instituto de Estudios Turísticos (IET), «Movimientos turísticos de los españoles (FAMILITUR)», Ministerio de Industria Turismo y Comercial, (diversos anys).
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del total català. Aquest percentatge varia molt en
funció del tipus d’allotjament, ja que el Berguedà
aplega el 9,5 % de les pernoctacions de turisme rural, el 2 % de les que es fan en càmpings, i un 0,1 % de
les hoteleres.

Gràfic 25. Evolució del nombre de pernoctacions
turístiques al Berguedà (2006-2012) en
hotels, càmpings i turisme rural
Allotjament Rural

415.200
16,7 %

D’altra banda, el Berguedà té una àmplia oferta de
cases de colònies, albergs i refugis, el que comporta
més de 100.000 pernoctacions addicionals en
aquest tipus d’establiment,16 que generen un turisme bàsicament familiar i de natura, i en molts casos vinculats a activitats escolars.

16

Es tracta d’una estimació pròpia obtinguda a partir de les places disponibles i els contac-

tes que s’han tingut amb organitzacions i operadors locals. No s’han tingut en compte els
apartaments d’us turístic, que tenen una presència petita a la comarca.
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Des del 2007 fins el 2011 s’ha produït un augment
constant del nombre de pernoctacions, que han
crescut un 17 % en aquest període. En canvi, el 2012
s’ha produït un descens del nombre de pernoctacions, del 8 %, que ha afectat especialment el turisme
rural. (Veure Gràfic 25).

Cal tenir en compte, a més, que a Catalunya hi ha
un considerable nombre de turistes allotjats en
apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, o
en residències particulars, ja siguin de propietat,
de lloguer o d’amics i familiars. Aquest darrer grup,
que és molt important a les zones costaneres i
les grans marques turístiques, té en canvi un impacte força més reduït al Berguedà. Es pot estimar que incloure aquest col·lectiu incrementa en
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.

poc menys d’un 1 % el nombre de pernoctacions a
la comarca.17
17

Cal tenir en compte que, si s’analitzen les diverses fonts existents, es pot considerar que

al voltant d’un 19 % de les pernoctacions fetes per turistes a Catalunya es fan a apartaments i segones residències de lloguer, familiars o amics. Es tracta d’una xifra que s’obté
al comparar les enquestes sobre visitants i turistes que visiten Catalunya i el nombre
de pernoctacions subministrades per hotels, càmpings i cases rurals. La distribució per
marques turístiques mostra que aquest procés és molt poc important a la globalitat de
la Catalunya Central i la zona pirinenca sense pistes d’esquí, com és el cas del Berguedà.
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Pel que fa als visitants de dia, és a dir, els que venen al Berguedà però no pernocten, és més complicat de calcular, ja que només es disposa de dades
parcials i, per tant, s’ha fet una estimació que s’ha
considerat consistent. En aquest sentit, s’han analitzat les enquestes fetes al Berguedà pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.18 En
elles es diferencia entre els visitants i els turistes,
així com el seu origen.19
A partir d’aquestes enquestes s’ha estimat una xifra de 221.000 visitants durant el 2012, xifra que
posa en relleu la capacitat d’atracció de la comarca,
que combina activitats relacionades amb la natura
amb altres de tipus museístics, lúdics i culturals.20
Pel que fa a les segones residències, s’ha fet una
estimació del parc residencial, que supera actualment els 25.000 habitatges, dels quals un 67 % serien residències principals i un 14 %, unes 3.500 vivendes, serien segones residències. La resta correspon a l’important parc d’habitatges buits, degut
a la crisi immobiliària que s’ha produït els darrers
anys.
18

El percentatge de segones residencies s’ha mantingut força constant en les darreres dues dècades, si
bé s’ha anat concentrant progressivament a l’alt
Berguedà, on arriben a representar el 27 % del parc
total. (Veure Gràfic 26).
A partir de les dades de l’INE21 i de les característiques de les segones residències a Catalunya en
Gràfic 26. Evolució del parc residencial del Berguedà
(nombre d’habitatges)
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Oficina Tècnica de Turisme, «Resultats enquesta de turistes en destinació a la pro-

víncia de Barcelona estiu 2012: Berguedà», Laboratori de Turisme de la Diputació de
Barcelona, 2013.
19	En aquest treball, s’ha considerat visitant aquell que procedeix de fora la comarca.
20	Per exemple, un estudi encarregat pel Consell Comarcal de la Garrotxa xifrava en uns
120.000 els visitants que van acudir a la comarca el 2010 per passar el dia. Cal tenir en
compte que la Garrotxa té una oferta quasi exclusivament de natura, que la metodologia
de l’estudi es basa en detecció d’excursionistes i per tant poden estar una mica infravalorats. De fet, la Garrotxa està més lluny de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és
l’origen principal dels visitants i té una menor dimensió i menys estructures d’acolliment
que el Berguedà. Vegeu «Estudio del impacto del turismo en la Garrotxa estos
últimos diez años», Consell Comarcal de la Garrotxa, 2012.
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*Estimació.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.
21	Les dades d’utilització de segones residències de l’INE procedeixen de l’explotació del
Cens del 2001. Aquest ús varia amb el temps i amb el cicle econòmic.
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quant a propietat del parc, es pot estimar una utilització anual al voltant dels 90 dies.22 A partir
d’aquestes dades, es calcula que el 2012 la segona
residència va aportar un total de 850.000 pernoctacions. Aquesta xifra ja està corregida per evitar la
doble comptabilització, pel fet que una part d’aquestes segones residències són utilitzades per turistes
i, com s’ha comentat anteriorment, és previsiblement petita, ja que representa menys de l’1 % de la
demanda turística de la comarca.
Un cop calculat el nombre de turistes, visitants i
pernoctacions derivades de les segones residències, es pot procedir a calcular la despesa diària realitzada per cadascuna de les tipologies definides.
Per fer-ho, s’han tingut en compte bàsicament les
estadístiques i enquestes existents.
Per les pernoctacions es disposa de diferents fonts.
Així, les dades que elabora el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio,23 i les de l’Índex d’activitat turístic de la UAB24 donen informació sobre la despesa realitzada en el lloc de destí pels turistes que
arriben a Catalunya, diferenciant entre les seves
22	Marc Ajenjo, «Mobilitat habitual i espais de vida a Espanya. Una aproximació a
partir del cens del 2001». Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Fundació Abertis, 2006. La climatologia més complicada del Berguedà
fa que la utilització de la segona residència sigui menor que en comarques costaneres o
de clima més suau.
23 Egatur, «Encuesta de gasto turístico 2011», Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2012. Les dades fan referència a despesa en el lloc de destí, per tant no inclou el cost
del viatge si es fa fora de Catalunya (per exemple en el cas dels turistes que venen en
avió) o dels serveis utilitzats en el país d’origen (agències de viatges, etc).
24	CInERT(Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme/UAB) «Índex UAB d’activitat turística 2012», Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, 2013.

característiques (origen, mitjà de transport, tipus
d’allotjament...). Així mateix, les dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) permeten diferenciar la despesa per marques turístiques.
Es disposa també dels estudis que elabora el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona pels
municipis turístics més rellevants de la província, el
que permet estimar la depesa dels turistes i visitants que s’hi allotgen,25 i dels preus dels allotjaments que s’han extret de les principals webs
d’ofertes turístiques, específicament Trivago i Booking.
Les diverses fonts donen resultats força convergents, el que permet fer una estimació de la despesa
mitjana força robusta en termes estadístics. La mitjana obtinguda és de 78,6 euros per persona i dia. Cal
recordar aquí que es tracta d’un turisme amb una
forta presència nacional i catalana, amb una tipologia
variada, on hi ha un considerable component hoteler
amb varietat de preus i categories, una oferta de turisme rural de qualitat i una important oferta de càmpings que compta amb un elevat pes dels clients fixos de temporada. (Veure Gràfic 27).
La mitjana de despesa diària que s’ha estimat pels
turistes del Berguedà és al voltant d’un 30 % infe-
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25	L’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, a través del seu Laboratori de
Turisme, porta a terme estudis periòdics sobre la dinàmica turística als municipis més
representatius de la província, dels quals es poden obtenir estadístiques de la procedència i despesa dels turistes i visitants.
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Gràfic 27. Estimació de la despesa turística el 2012
(Euros per persona i dia)
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Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.

rior a la que es dóna globalment a Catalunya. Apart
dels preus d’allotjament, cal tenir en compte el predomini de les activitats basades en la natura entre
els turistes del Berguedà, el que comporta, en principi, una menor despesa.
Pel que fa a la despesa mitjana dels visitants que no
pernocten, la valoració s’ha fet tenint en compte les
dades anteriors, corresponents als turistes, les que
dóna Idescat sobre el comportament dels visitants
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catalans i espanyols i els resultats de les enquestes
als visitants que arriben al Berguedà, elaborades pel
Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.
La despesa mitjana se situaria en uns 47,5 €/persona i dia,26 amb diferències significatives tant territorials com en relació a les diverses tipologies de
visitants.
Finalment, pel que fa als que tenen una segona residència, s’ha tingut en compte el nivell de despesa
per habitant a Catalunya i també les pautes de consum, que són diferents a les dels turistes i les dels
visitants.27 La despesa mitjana estaria en uns 33 €/
persona i dia d’estada a la segona residència.28
Aquesta xifra no inclou cap component relacionat
amb la construcció i manteniment de l’habitatge, ja
que s’ha volgut ser molt restrictiu amb el concepte
de despesa turística.
En definitiva, un cop calculat el nombre de turistes,
visitants i segones residències, i la despesa mitjana
que realitza cadascun dels col·lectius, es pot estimar la despesa turística total que s’ha realitzat a la
zona. L’any de referència, insistim, és el 2012.
26	Per posar un exemple, les dades elaborades pel Maresme, l’any 2010, amb fonts diverses, xifraven la despesa en uns 38,5 € per persona. Vegeu: Gabinet Estudis Econòmics
«Impacte Econòmic de l’activitat turística al Maresme» Diputació de Barcelona,
Cambra de Comerç de Barcelona, 2011.
27	S’han tingut en compte els resultats obtinguts en el Compte Satèl·lit de l’Habitatge a
Catalunya, on hi ha una quantificació de les despeses que comporta un habitatge de
segona residència. Vegeu, Idescat, «El compte satèl·lit de l’Habitatge 2005», Institut
d’Estadística de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.
28	Instituto de Estudios Turísticos, «Movimientos turísticos de los españoles (FAMILITUR)», Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. S’han consultat diverses publicacions anuals i mensuals.
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En el cas dels turistes, la despesa efectuada a la
comarca es pot xifrar en uns 43,2 milions d’euros,
mentre que les visites d’un dia van generar 10,5 milions d’euros.
Finalment, les segones residències aporten una despesa anual a la zona d’uns 28 milions d’euros. Com ja
s’ha dit anteriorment, s’ha d’evitar una doble comptabilització amb la xifra de pernoctacions procedent de
les estadístiques de turistes que arriben a Catalunya
que s’han esmentat anteriorment, ja que una part
dels turistes s’allotja en segones residències, bé de
Gràfic 28. Distribució de la despesa turística al
Berguedà el 2012
81,7 milions d’€

34,3 %

propietat o de lloguer. En aquest cas, s’ha considerat
que les pernoctacions que no es porten a terme en
establiments hotelers, càmpings o turisme rural
s’han de restar de la utilització de segones residències. Es tracta, novament, d’un criteri força restrictiu.
Per tant, l’any 2012, al Berguedà s’hi va realitzar, en
conjunt, una despesa turística de 80,5 milions d’euros. (Veure Gràfic 28).
Especialització per territoris: l’òptica d’oferta
Una forma molt senzilla per a mesurar la rellevància
turística d’un municipi o territori des del vessant de
l’oferta és a través de l’índex d’especialització turística,
que s’elabora utilitzant els criteris de l’Anuario Económico de España» que edita la Caixa de Pensions.29
Aquest indicador es calcula a partir de la quota de l’impost d’activitats econòmiques en els epígrafs turístics
que són, bàsicament, els establiments hotelers.

2a residència
12,8 %

Visitants
Turistes

52,9 %

Segons aquesta font d’informació, l’oferta turística
del Berguedà representaria actualment el 0,16 % del
total de Catalunya. Si es defineix l’índex d’especialització relativa,30 que calcula aquest indicador, mati29

2012
Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.
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Servei d’Estudis de la Caixa, «Anuario Económico de España 2013». Aquest anuari s’ha
editat el 2013 i els indicadors estan calculats per l’any 2012.
30	L’Índex d’especialització relativa en el tema turístic s’obté segons la fórmula:
Iet = (Ita/Pa)/(Itc/Pc)
	On Ita = Índex turístic de la comarca o zona analitzada, Pa = Població de la comarca o
zona analitzada, Itc = Índex turístic de Catalunya, Pc = Població de Catalunya
	Si Iet > 1 indica una major especialització turística del territori respecte el que es dóna
globalment a Catalunya, sempre mesurat des de l’òptica de l’oferta hotelera.
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Índex turístic : Índex comparatiu de la importància turística,
referit a 2012 i a 2006. S’obté en funció de la quota o impost
d’activitats econòmiques corresponent a les activitats turístiques, el qual es basa en la categoria dels establiments turístics
(hotels i motels, hotels - apartaments, hostals i pensions, fondes i cases d’hostes, càmpings i apartaments gestionats per
empreses), nombre d’habitacions i ocupació anual (tot l’any o
part de l’any); pel que constitueix pràcticament un indicador de
l’oferta turística.
El valor de l’índex indica la participació que correspon a cada
municipi, província o comunitat autònoma sobre una base nacional de 100.000 unitats (total euros recaptació de l’impost =
100.000). A partir de 2003 estan exempts del pagament de la
quota un determinat col·lectiu de contribuents.
Font: ”la Caixa”, utilitzant dades del Ministerio de Economía y Hacienda, Diputaciones
Forales del País.

sant el seu pes en funció de la població de cada territori, aquest se situa en 0,33 respecte la mitjana
catalana, que seria 1. Per tant, globalment, el Berguedà té una baixa especialització turística, ja que
la seva oferta és molt inferior a la mitjana que es
dóna en el conjunt del país, en termes per càpita.
Tots els municipis del Berguedà tenen una especialització inferior a la mitjana catalana.31 Cal tenir en
compte però que aquest índex turístic no considera

la segona residència, amb major incidència a l’alt
Berguedà, i que es basa en infraestructura turística,
el que pot significar una infravaloració dels models
turístics relacionats amb la natura respecte al turisme costaner de sol i platja.
De fet, la comparança de les dades sobre especialització turística del 2012 amb el que hi havia el 2006,
confirma la tendència a la creixent centralització de
l’activitat turística al voltant de Barcelona, ciutat
que augmenta de manera molt important els seus
índex turístics, i que, de retruc, impulsa també els
dels municipis més propers, al voltant del baix Llobregat i les zones que es troben en direcció a l’aeroport.
En canvi, l’índex d’especialització turística al Berguedà ha mostrat una forta tendència a la reducció,
passant del 0,45 que enregistrava la comarca el
2006, fins el ja esmentat 0,33 del 2012. Atès que el
càlcul d’aquest índex es fa en relació a la globalitat
de Catalunya, el que indica aquest retrocés és, simplement, que la comarca ha evolucionat per sota del
que s’ha produït al conjunt de Catalunya, molt influït,
com s’acaba d’explicar, pel dinamisme de Barcelona
i per una estructura turística molt concentrada en
les comarques costaneres.

31	Anuario Económico de España de la Caixa només aporta dades d’especialització turística
en municipis de més de 1.000 habitants. En aquest estudi, s’ha fet una aproximació pels
municipis de la comarca de menor dimensió, en base a repartir els índex turístics no
atribuïts a municipis més grans en funció de l’estructura turística de cada municipi petit.
No es presenten resultats de municipis de menys de 100 habitants, degut a l’elevada
distorsió que representa qualsevol oferta turística existent.
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Gràfic 29. Índex d’especialització turística del Berguedà el 2012 (Índex respecte a Catalunya = 1)
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* No s’inclouen els municipis que, segon el Anuario Economico de España 2013, tenen un índex turístic 0.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Anuario Económico de España 2013, ”la Caixa”.
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IV. IMPACTE SOBRE EL PIB I L’OCUPACIÓ
Metodologia utilitzada
Un cop calculada la despesa, cal ara estimar les seves repercussions sobre les magnituds econòmiques de la zona, especialment el PIB i l’ocupació. Per
estimar l’impacte que tenen les activitats turístiGràfic 30. Estructura del model SIM-TURÍSTIC

Turista

Visitant

Despesa
turística

2a. Residència

Hotels
Comerç
Oci*
Transport
Altres

Taula
Input-Output

coeficients
tècnics
matriu inversa

Ef. Directes

Ef. Indirectes

ques en l’economia d’un territori, el nostre Gabinet
disposa del model Sim-tur que utilitza una metodologia basada en l’anàlisi input-output, i que ja hem
utilitzat en diversos estudis sobre altres àmbits turístics.32 (Veure Gràfic 30).
El model parteix de la despesa turística que s’ha estimat a l’apartat anterior, distingint diferents tipologies de visitant. Quan es parla de despesa cal tenir
en compte també en quins béns i productes es
manifesta,33 com posa en relleu el gràfic adjunt, ja
que afecta a temes molt diversos com els establiments hotelers i de restauració, comerç, oci, transport, etc.
La utilització de la matriu de coeficients tècnics de
la taula input-output, permet convertir aquestes dades de despesa i inversió en variables macroeconòmiques com el PIB i els llocs de treball a la comarca.
L’aplicació d’aquesta metodologia input-output permet distingir entre tres tipus d’efectes:
•	Efectes directes: Són el reflex econòmic que es
deriva directament de les entrades percebudes

Ef. Induïts

32

PIB/LLT
Ef. Sectorials

33

Font: Elaboració pròpia. Model Sim-tur.
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Vegeu, Gabinet Estudis Econòmics, «Impacte socioeconòmic del turisme al Bergue-

dà», Cambra de Comerç de Barcelona, 2008, Gabinet Estudis Econòmics «Repensant
l’Anoia en clau econòmica», Cambra de Comerç de Barcelona, 2009, Gabinet Estudis
Econòmics «El potencial econòmic del turisme a l’Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf», Cambra de Comerç de Barcelona, 2010, Gabinet Estudis Econòmics, «Impacte econòmic de l’activitat turística al Maresme», Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç
de Barcelona, 2011 o «Impacte econòmic de l’activitat turística a Osona», Consell
Comarcal d’Osona, Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, 2012.
En aquest treball s’ha utilitzat la classificació i els percentatges que enregistren els
comptes satèl·lit del turisme a Catalunya. Idescat, «Comptes satèl·lit del turisme a
Catalunya», 2005, però s’han tingut en compte també els treballs de la Diputació de
Barcelona sobre els municipis turístics.
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pels diferents factors productius a conseqüència
dels consums i despeses realitzades pels turistes.

Mètode d’estimació dels coeficients comarcals de les
taules input-output de Catalunya

•	Efectes indirectes: Són els efectes que l’increment de l’activitat econòmica del turisme i la inversió que això provoca sobre activitats complementàries.

Xijl = Xijc * Eil * Ice
On
Xijl = Coeficient de la taula input output local que s’ha estimat, i
ens indica quina part de les vendes que el sector i fa a Catalunya
es queden dins la pròpia comarca.
Xijc = Coeficient de la demanda interior de Catalunya (procedeix
directament de la TIOC2005)
Eilc = És l’índex d’especialització productiva de la comarca en el
sector productiu i. Es defineix com el quocient entre el PIB de la
comarca en aquest sector i el PIB total català en el mateix sector, és a dir, Eilc = PIBil/PIBic.
Ice = És l’index d’especialització de concentració de les compres
en l’interior de Catalunya respecte a Espanya. Ice =[Xijc / Xije] / [PIBic
/PIBie] on el quocient [Xijc / Xije] ens diu per cada sector i quina part
de les vendes del sector es fan a Catalunya i a la resta d’Espanya, mentre que [PIBic /PIBie] és el pes del PIB del sector i a Catalunya sobre el total del PIB del sector produït a Espanya.

•	Efectes induïts: Són els ocasionats per l’augment de l’activitat econòmica generada per la despesa de les persones vinculades directa o indirectament al turisme. És a dir les activitats productives desenvolupades a causa de la demanda que
fan els residents a partir dels ingressos que obtenen dels salaris i dels beneficis de les activitats
turístiques i associades.
Per tant, la suma dels tres efectes permetrà valorar l’impacte global del turisme al Berguedà.
Catalunya disposa actualment de les taules inputoutput (TIO) corresponents a l’any 2005 amb una
desagregació en 65 sectors productius, i que distingeix entre els fluxos interiors, els que tenen per origen i destí la resta d’Espanya i les relacions amb
l’estranger. Això permet conèixer com es distribueix
territorialment el PIB i els llocs de treball generats
per la inversió, quantificant per tant l’efecte spillover.34
34	S’anomena efecte spillover al fet que una actuació feta en un determinat territori (inversió o despesa) afecti a l’economia d’un altre territori. En el cas del turisme aquest
efecte és considerable. Quan un turista compra un producte en un comerç de la zona o
el consumeix en una instal·lació hotelera o de restauració, aquest pot estar fabricat en
un altre regió o país, per tant, repercuteix sobre la creació de valor en el país productor.
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No hi ha TIO oficials per a nivells territorials inferiors
a Catalunya. En aquest estudi, però, s’ha utilitzat
una metodologia desenvolupada en diversos treballs que permet calcular, a partir de la informació
econòmica existent a escala comarcal, TIO parcials
i resumides a escala local.35 Concretament, s’afegeix una fila d’impacte local, tenint en compte el pes
35

Aquest mètode s’ha fet servir en estudis recents sobre l’impacte de la construcció d’in-

fraestructures. Gabinet Estudis Econòmics, «Impacte econòmic de la construcció
d’una infraestructura: el cas del desdoblament de l’Eix Transversal». Inclòs en
el «Llibre Blanc de les Infraestructures de l’Euram», Institut Ignasi Vilallonga, 2010,
i serveix també de base pel càlcul dels efectes econòmics de les infraestructures a
Catalunya en la metodologia que proposa el Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya,
Mcrit, Gabinet Estudis Econòmics, «Guia per a l’avaluació de projectes de transport», Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya, 2010.
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de cada sector d’activitat en l’estructura productiva
de la comarca, matisat per un índex d’impacte sectorial que avalua la propensió a utilitzar recursos
locals, índex que s’ha calibrat en funció de les TIO
catalana i espanyola.
Aquest sistema, si bé no és tant precís com utilitzar
taules input-output del territori que s’analitza, permet en canvi discernir, amb un marge d’error assumible, els efectes sobre territoris més petits que
Catalunya. Utilitzant aquest instrument es poden
captar els efectes de l’activitat turística en una comarca concreta, i calcular quina part de l’increment
econòmic i de l’ocupació es queda a la zona que
s’està analitzant, i quina va a la resta de Catalunya
o a d’altres indrets. Igualment, permet calcular la
distribució dels efectes indirectes i induïts per sectors, amb una desagregació econòmica de 22 sectors, que cal considerar força significativa.

per exemple, els relacionats amb la inversió immobiliària, que d’alguna manera també venen induïts per
la dinàmica turística.
Els turistes aporten al voltant del 3,9 % del PIB del
Berguedà, mentre la segona residència representa
un 2,3 % i els visitants de dia, que no pernocten, un
0,9 %. Es tracta per tant d’una activitat que es reGràfic 31. Efectes del turisme sobre l’economia del
Berguedà el 2012
En percentatge sobre
el PIB turístic de la zona
50,1
Milions €
0,9 %

7,1 % del PIB
Visitants
2a Residència
Turistes

Impacte del turisme en l’economia de la zona
A partir d’aquesta anàlisi s’obté que les activitats
turístiques del Berguedà referides a l’any 2012 han
generat un PIB valorat en uns 50,1 milions d’euros, el que significa un 7,1 % de l’economia comarcal. Cal insistir en que aquesta xifra és estrictament la que es deriva de la despesa generada pels
visitants, per tant, un criteri molt estricte que es
correspon al que és exclusivament economia derivada del turisme, que no inclou altres temes com,
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2,3 %

Distribució entre les
3 tipologies (%)

Visitants
13 %
2a.
Residència
33 %

Turistes
54 %

3,9 %

50,1 Milions €
7,1 % del PIB
%
Font: Model Sim-Turístic.
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parteix entre les tres tipologies analitzades. De fet,
el turista aporta un 54 % de l’impacte econòmic del
turisme, el visitant un 13 % i les segones residències
un 33 %. (Veure Gràfic 31).
L’efecte multiplicador se situa en un 1,05. Vol dir que,
per cada euro de valor afegit que es crea a la zona
en activitats estrictament turístiques, es generen,
també a la comarca, altres 0,05 euros bé en segments productius que abasteixen al turisme o bé
derivades de les rendes generades pel turisme.
Pel que fa al mercat laboral, l’impacte del turisme al
Berguedà es pot xifrar en prop dels 1.000 llocs de
treball, el que representa al voltant del 9,8 % del total de l’ocupació localitzada a la comarca.
Atès que la productivitat de moltes de les activitats
vinculades al sector turístic és inferior a la global de
l’economia, els efectes sobre l’ocupació, en termes
relatius, són superiors als que donen sobre el PIB
final. Les dades que aporta el model són en termes
anuals, tot i que cal tenir en compte l’estacionalitat
d’una activitat com el turisme. Per tant, durant la
temporada turística l’impacte és molt superior.
(Veure Gràfic 32).
La xifra anterior fa referència exclusivament a l’activitat que es porta a terme dins la comarca. Cal tenir en compte també l’anomenat efecte spillover, és
a dir, la incidència que genera fora de la comarca la
despesa realitzada en activitats turístiques al Ber-
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guedà. Aquests efectes spillover es poden xifrar en
36,5 milions d’euros, que afecten majoritàriament a
la resta de l’economia catalana i, en molta menor
mesura, a les economies espanyola i estrangeres.
En termes laborals, aquesta producció es materialitza en uns 740 llocs de treball. (Veure Gràfic 33).
Com ja s’ha comentat anteriorment, el turisme no és
una activitat econòmica en sí mateixa, sinó que repercuteix en una gran diversitat de sectors productius de la zona. L’hoteleria i la restauració són els
més beneficiats, ja que aporten gairebé una tercera
Gràfic 32. Impacte del turisme sobre l’economia i el
mercat laboral del Berguedà el 2012
(en % sobre el PIB i els llocs de treball)
9,8 %

7,1 %

% sobre el PIB

% sobre llocs
de treball

Font: Elaboració pròpia a partir del model SIM-TUR.
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Gràfic 33. Distribució del PIB turístic generat a la
comarca per sectors productius el 2012
(en % sobre el total)
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Comerç
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Serveis personals
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Transport
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Aquesta distribució és sobre l’impacte global, independentment d’on s’hagi produït
l’increment de PIB. Inclou efectes directes, indirectes i induïts.
Font: Model Sim-Turístic

part del nou PIB generat al Berguedà però l’impacte
es trasllada també a un ampli ventall d’activitats,
tant terciàries com industrials. En aquest cas, en
una comarca amb una forta incidència de les activitats agrícoles, ramaderes i alimentàries, destaca la
seva elevada incidència en la indústria alimentària.
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Evolució en els darrers anys
L’any 2008 es va realitzar un primer estudi sobre
l’impacte del turisme al Berguedà.36 Els resultats
obtinguts no són directament comparables amb els
actuals, d’una banda per motius metodològics del
càlcul dels efectes sobre l’economia local, que en el
present estudi està més desenvolupat i permet ser
més precís, i d’una altra, degut a que en aquell moment no es disposava de dades estadístiques tant
contrastades com ara. Per tant, l’anàlisi es va haver
de basar en les pròpies aportacions dels agents locals.
Actualment, gràcies a la feina del Laboratori del Turisme de la Diputació de Barcelona, s’ha disposat
d’informació sobre l’evolució de les estades. Per
tant, ha estat possible recalcular el pes que tenia el
sector turístic al Berguedà el 2007, de manera que
sigui perfectament comparable amb les dades obtingudes en aquest estudi, l’any 2012. (Veure Gràfic
34).
El resultat és que, el 2007, el turisme aportava, directa o directament, al voltant del 5,7 % del PIB de la
comarca, i un 7 % dels llocs de treball.
En els darrers 5 anys, el pes del turisme ha augmentat en un 15,7 %, mentre el PIB global de la comarca
36	Gabinet Estudis Econòmics, «Impacte socioeconòmic del turisme al Berguedà»,
Cambra de Comerç de Barcelona, 2008
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Gràfic 34. Evolució del PIB relacionat amb el turisme al
Berguedà entre 2007 i 2012
(en euros constants del 2012 i %)

Gràfic 35. Actualització de l’impacte del turisme en
l’economia del Berguedà en els diferents
escenaris per l’any 2016 (en % sobre el PIB)
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Font: Model SIM-TUR.

Font: Model SIM-TUR.

s’ha reduït en un 7,3 %. Per tant, les activitats vinculades al turisme han esdevingut un contrapès en
moments de crisi i un dels motors de l’economia del
Berguedà.
A nivell de llocs de treball ha passat una cosa similar, ja que els dependents del turisme han augmentat, mentre el global d’ocupació al Berguedà ha caigut un 18 %. (Veure Gràfic 35).

es portessin a terme. Si actualitzem aquests escenaris, aplicant la metodologia i la informació avui
disponible, es comprova que, efectivament, el pes
del turisme està creixent més ràpidament del que
es podia preveure llavors, segons els escenaris tendencial i qualitatiu. De fet, si es manté aquest ritme
fins el 2016, s’assolirien els nivells dels escenaris
màrketing i eficient, que eren els més expansius que
s’havien previst.

En l’estudi del 2008 s’establien uns escenaris a l’horitzó 2016, en funció de les diverses actuacions que

Uns resultats que posen en relleu, en xifres, un fet
que comença a ser evident, que és la reconversió
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del Berguedà des d’una base industrial vers una
economia més diversificada, on el turisme és un dels
grans motors.

Gràfic 36. El pes relatiu del turisme en diverses
comarques de la província de Barcelona
(en % sobre el PIB)

De totes maneres, cal matisar que aquest creixement és degut no només al dinamisme de l’activitat
turística, sinó també a la situació de crisi de l’economia comarcal.

13,5 %
11,2 %

7,1 %

El pes del turisme en diferents comarques
Els darrers anys, com ja s’ha explicat al llarg del treball, s’han portat a terme diferents estudis en l’àmbit de la província de Barcelona, que han permès
avaluar, de manera homogènia, el pes que té el turisme sobre el PIB total de l’economia de cada comarca i la seva relació amb la resta de sectors productius.
Tot i que els resultats no es poden comparar directament, perquè cada comarca s’ha analitzat un any
diferent i en anys de forta crisi econòmica, el cas del
Berguedà es caracteritza per la millora competitiva
del seu sector turístic, dins un conjunt d’altres sectors de l’economia comarcal que han resultat molt
afectats per la crisi actual. (Veure Gràfic 36).
D’aquí que el pes del turisme sobre l’economia del
Berguedà resulti ser molt més elevat que el que es
dona en comarques com Osona o l’alt Penedès, que
també són d’interior però tenen altres sectors pro-
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Font: Model SIM-TUR.

ductius que mantenen el seu pes sobre el PIB. I, llògicament, és inferior al pes que té el turisme al
Garraf i el Maresme, dues comarques amb un turisme de masses i una gran especialització en segones residencies.
El pes relatiu del turisme en un determinat territori
depèn no només de la dinàmica del sector, sinó
també de la importància d’altres activitats, el que és
molt evident en les comarques més poblades i amb
estructures productives complexes. Per això, és interessant estimar el valor absolut del PIB turístic
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per càpita, que dóna una idea del valor de la producció efectuada pel sector, matisada pel seu nombre
d’habitants. (Veure Gràfic 37).
Tal com mostra el gràfic, es confirma la idea que el
Berguedà és una comarca on el turisme és un sector potent, no només respecte al global de l’estructura productiva local, sinó també en termes absoluts, amb un PIB turístic per càpita tres vegades
superior al d’Osona, i gairebé el doble que al Baix Llobregat o l’alt Penedès,37 tot i que, com era d’esperar,
no assoleix els valors d’aquelles zones més especialitzades en turisme de masses com al Maresme o
al Garraf.
Per tant, es fa palesa aquesta progressiva especialització del turisme al Berguedà, que s’ha consolidat
com un dels sectors que tenen un fort impacte sobre el PIB i els llocs de treball de la comarca.

37

Gràfic 37. El pes absolut del PIB turístic en diverses
comarques de la província de Barcelona
(PIB turístic per càpita en € constants del 2012)
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En el cas de l’Alt Penedès, cal tenir en compte que a més dels efectes directes, disposa
d’un producte, que és el vi, que està molt relacionat amb el consum hoteler i de restauració, el que fa que l’efecte total del turisme en l0’economia local sigui superior.
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V. ESCENARIS DE FUTUR A L’HORITZÓ 2023
Model de prospectiva
En el capítol anterior s’ha analitzat el pes que el turisme té, actualment, en l’economia de la zona. A
partir d’aquesta realitat, es pretén fer un exercici
de prospectiva per tal d’avaluar quin pot ser el seu
esdevenidor. Per fer-ho s’ha dissenyat un model que
utilitza la tècnica dels escenaris, un instrument que
permet quantificar l’estat futur d’un determinat territori o sector productiu a partir d’establir hipòtesis
de comportament sobre les variables que es consideren més significatives. En aquest cas, per definir
el futur del turisme al Berguedà. Es tracta d’un mètode especialment útil quan el nombre de factors a
considerar i el grau d’incertesa són alts i es pretén
construir imatges de futur alternatives per tal d’orientar la presa de decisions.
Una anàlisi de prospectiva es basa en la convicció
que hi ha molts futurs possibles que estaran condicionats per les actuacions i les polítiques actuals.
Per triar entre aquests futurs possibles i prendre
les decisions adients calen escenaris alternatius
que expressin els diversos interessos i sensibilitats.
En aquest exercici s’ha tingut en compte l’evolució
de les variables d’entorn (el creixement de l’economia catalana, però també de la Regió Metropolitana
de Barcelona, d’on bàsicament procedeix la demanda del Berguedà, així com d’altres comarques
d’interior, però hi ha un marge d’autonomia prou important pels agents locals, i per això, al definir les
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variables motriu del model, hem cercat aquelles on
es pot incidir més des de l’interior de la comarca
(nombre de places hoteleres, ocupació, preus per
pernoctació).
L’horitzó temporal considerat és l’any 2023, que és
un període suficientment llarg perquè les actuacions que s’estan portant a terme o les que es derivin
dels plans turístics donin els seus fruits, però també
prou proper com perquè sigui assumible.
Un factor que cal tenir en compte és el context en el
que es mou l’activitat turística de la comarca, que
vindrà condicionada per l’evolució de la conjuntura
econòmica del Berguedà. En aquest cas, s’ha optat
per utilitzar, com a referència, les prediccions sectorials que publica el centre de prospectiva Ceprede,
pels sectors productius de l’economia espanyola,
amb un horitzó de 11 anys.38
Aquestes xifres de creixement per sectors s’han
aplicat a l’estructura productiva del Berguedà, el
que ha donat com a resultat la projecció que es reflecteix en el gràfic 38. Com s’acaba d’esmentar, la
prospectiva s’ha fet a escala sectorial i, en conseqüència, el creixement previst per la comarca està
condicionat per l’estructura productiva existent. No
s’ha inclòs, per tant, cap escenari extrem, on es produeixi un canvi estructural de les bases econòmiques locals.
38

CEPREDE, «Panorama sectorial», Mayo, 2013.
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Gràfic 38. Evolució recent i perspectives de creixement de l’economia del Berguedà a l’horitzó 2023 en el context
català (% de creixement anual de mitjana en termes reals)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les previsions de Ceprede.

El creixement previst pel Berguedà se situa en un 1,4
% anual de mitjana al llarg de la propera dècada, xifra
lleugerament inferior a la que es preveu pel conjunt
de Catalunya, que és del 1,6 % anual. Aquestes previsions poden semblar elevades, atesa l’actual conjuntura econòmica, però el que planteja és una hipòtesi
de recuperació progressiva, si bé a uns ritmes relativament modestos respecte als anys anteriors a la
crisi. De fet, l’economia del Berguedà en el període
2000-2007 va créixer a un ritme del 2,8 % anual, per
tant molt per sobre les projeccions actuals.
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Cal tenir en compte que la demanda turística vindrà
condicionada per l’evolució de l’economia dels territoris de procedència dels visitants. Posteriorment
es mostren algunes de les hipòtesis que s’han considerat sobre aquests col·lectius.
Escenaris considerats
Un instrument prospectiu permet definir un nombre
gairebé il·limitat d’escenaris però, per tal que sigui
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operatiu, s’han acotat els tres escenaris que serviran per valorar la importància que podria tenir, per a
l’economia local, l’impuls de determinats factors del
sector turístic local.

tels va créixer un 2,6 % anual de mitjana, mentre
que les de càmping varen augmentar en un 1 %, i en
cases rurals un 2,2 %. Per tant, les pernoctacions
varen créixer una mitjana de l’1,5 %.

Cal dir que cap dels escenaris trenca amb el model
actual i no es preveuen canvis radicals en l’estructura d’acolliment ni en els productes turístics de la
zona. El que es pretén és quantificar el potencial que
pot representar aquesta activitat per a la comarca
els propers anys, no de forma genèrica, sinó avaluant la incidència dels elements claus que es considera que poden ser més rellevants.

Si es mantingués aquest ritme de creixement al
llarg de la propera dècada, el Berguedà tindria al voltant de 500.000 pernoctacions l’any 2023.39 És un
augment important. Si el traduïm en el que representa a nivell d’ocupació, el grau d’ocupació hotelera,
que ha estat el 2012 del 15,6 %, s’hauria d’incrementar fins el 20,8 % i, en el cas del turisme rural, passaria del 20,3 % al 25,8 %.

Els tres escenaris són de demanda, en el sentit que
la variable bàsica sobre la que es sustenten és la
variació del nombre i la tipologia de visitants que arriben a la comarca.

Es tracta, per tant, de creixements assumibles amb
l’estructura actual i sense necessitats de noves infraestructures d’acolliment. De fet, el Berguedà és
la comarca de la província de Barcelona amb un menor grau d’ocupació hotelera. Per contra, en el cas
del turisme rural, el Berguedà és actualment la comarca amb un major grau d’ocupació de la demarcació de Barcelona. Tot i que cal recordar que el baix
grau d’ocupació està relacionat amb que no tots els
establiments tenen el mateix període d’obertura i
que augmentar-lo pot comportar ampliar aquests
períodes.

El primer escenari és el que s’ha anomenat
tendencial, ja que segueix la mateixa tendència de
creixement de la demanda per tipologies que s’ha
mantingut en els darrers 5 anys al Berguedà. Per
tant, exigeix continuar impulsant accions de desenvolupament turístic, com s’ha fet fins ara, per tal
d’evitar una retracció en la tendència.
Com ja s’ha vist anteriorment, el 2007 hi varen haver al Berguedà un total de 398.400 pernoctacions
en hotels, càmpings i cases rurals, mentre el 2012
aquesta xifra va augmentar fins les 412.000. En
aquest període, el nombre de pernoctacions en ho-
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El cas dels càmpings és diferent, ja que el grau
d’ocupació és molt més alt, per sobre del 64 %, i per
39

Aquest ritme de creixement de l’1,5 % anual també s’ha aplicat als refugis, albergs i
cases de colònies.
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definir un escenari tendencial hauria d’augmentar
fins el 72 %, un nivell ja molt elevat.40
En el cas dels visitants d’un dia, es disposa de les estimacions que s’han fet per aquest estudi, uns
220.000 per l’any 2012, i també de les que es varen
fer en un estudi similar que prenia com a base el
2007 i que xifrava aquests visitants en uns 174.000.41
Es tracta per tant d’un creixement del 4,9 % anual, un
percentatge molt alt que recull els esforços portats
a terme en la promoció del turisme actiu de natura i
també del turisme industrial, que potencien previsiblement aquestes estades curtes des de l’àrea metropolitana de Barcelona o des de zones turístiques.
Si es mantingués aquesta tendència a l’horitzó 2023,
el nombre de visitants se situaria en uns 370.000.
Pel que fa a les segones residències, l’anàlisi del
darrer quinquenni mostra una certa estabilització
del nombre de segones residències al Berguedà, segurament a causa dels seus grans atractius naturals i potser també pel despoblament de la zona
més septentrional de la comarca. No és la situació
que s’ha donat a Catalunya els darrers 10 anys, que
ha reduït en un 10 % el nombre de segones residències. En aquest escenari s’ha optat per mantenir
constant el nombre de pernoctacions en segones
residències al nivell actual.
40

Cal tenir en compte que pels hotels i cases rurals el grau d’ocupació es calcula sobre

l’any complert, en canvi pel càmping es calcula diferent, en funció del període d’obertura
i tenint en compte les places ocupades de manera permanent.
41	Gabinet Estudis Econòmics, «Impacte socioeconòmic del turisme al Berguedà»,
Cambra de Comerç de Barcelona, 2008.
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Un element a destacar és que, en un sector tan
competitiu com el turisme, mantenir la tendència vol
dir mantenir els esforços en promoció, recolzament
i polítiques proactives que s’estan portant a terme
pels diferents agents, privats i públics, de la comarca. En cap cas és un escenari acomodatici.
Un segon escenari és el que hem anomenat escenari tendencial integrador. Sobre les dades de
l’escenari tendencial que s’acaben de comentar, el
que s’ha fet és analitzar si es pot augmentar la incidència que té el turisme sobre la resta d’activitats
econòmiques locals.
Aquest escenari es recolza en les iniciatives que
s’estan impulsant a la comarca, per potenciar la
creació de clústers empresarials, com és el cas dels
productes alimentaris i el tèxtil.
Quan en l’apartat anterior s’ha analitzat el pes del
turisme en l’economia de la comarca, s’ha obtingut
un efecte multiplicador de 1,05. Aquest efecte multiplicador mesura els efectes indirectes i induïts, és a
dir, aquells que es creen a partir de l’impuls inicial de
la despesa turística. En tractar-se d’una economia
molt petita, és normal que els efectes multiplicadors siguin petits, però el Berguedà té una important base productiva en sectors com l’agropecuari,
la indústria alimentària, el tèxtil, o en determinades
activitats terciàries que no deixen de ser inputs
dels segments turístics. A més, en el cas del Berguedà, el fet que l’estructura hotelera i de restaura-
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ció sigui de base local ajuda a aquesta major interrelació amb activitats productives en el territori.

percentatge d’estrangers és superior en les pernoctacions, on se situa al voltant del 8,5 %.

En la mesura que hi hagi una major interrelació productiva, els efectes sobre l’economia local seran
majors i, òbviament, els efectes spillovers seran menors.

Per augmentar el pes del turisme estranger, un dels
elements claus podria ser potenciar la promoció de
noves activitats vinculades al senderisme, un tipus
de turisme actiu en alça, que s’ha treballat de manera molt acurada i intensa a la comarca i que, donats els atractius del Berguedà, té encara recorregut per atraure més visitants i més turistes.

Actualment ja hi ha una utilització de recursos locals per part dels operadors turístics, i a més, no es
tracta d’un tema senzill, ja que depèn tant del tipus
de productes com dels preus. Però aquest escenari,
el que pretén no és calcular què passarà, sinó estimar el potencial que genera sobre l’economia local
una major col·laboració intersectorial.
S’ha incidit de manera especial en aquells sectors
més directament relacionats amb la dinàmica turística com són l’agropecuari, l’alimentari, el transport,
els serveis professionals, i s’ha recalculat la taula
input-output local, preveient que aquests sectors
doblessin la participació local en termes relatius.
El tercer escenari és el que s’ha anomenat
senderisme-internacional. Actualment, les enquestes que s’han portat a terme a la comarca
mostren que només un 6 % dels turistes i visitants
del Berguedà són estrangers, el 85 % és català i el
9 % restant ve de la resta de l’estat espanyol.42 El
42

Laboratori de Turisme de l’Oficina de Turisme, «EDDETUR 2012 Informe del perfil dels

turistes i visitants de la província de Barcelona 2012: Berguedà», Diputació de
Barcelona, 2013
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En aquest escenari s’ha fet la hipòtesi que impulsar
polítiques de promoció de nous serveis i activitats
complementaris, integrades amb el senderisme podria significar un increment del nombre de persones
que venen a la comarca, tant turistes que vinguin a
pernoctar, com ara es comentarà i pot ser l’objectiu,
però també visitants d’un dia, procedents bàsicament de la Regió Metropolitana de Barcelona, i usuaris de segones residències. Atès el que s’ha vist en
els treballs que s’han portat a terme en els darrers
anys, en aquest escenari s’ha considerat un increment d’un 10 % de visitants i turistes, per sobre de
l’escenari tendencial a l’horitzó del 2023. Una xifra
que es por aconseguir sense modificar substancialment l’estructura d’acolliment actual.
L’element més important d’aquest escenari és considerar que l’increment dels turistes, es a dir, dels
que pernocten, es deu exclusivament a l’atracció de clients estrangers. Fer aquesta precisió és
important, ja que les enquestes sobre despesa tu-
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rística ens indiquen que els estrangers gasten actualment un 12,5 % més que els turistes nacionals,
percentatge que podria augmentar substancialment en els propers anys, ateses les previsions de
l’evolució del nivell de renda, que són millors en els
països europeus que a Espanya i Catalunya.
Aquesta hipòtesis només afectaria als turistes que
s’allotgen als hotels i cases rurals de la comarca, un
escenari restrictiu, ja que no contempla que es tingui capacitat per atraure visitants que estan allotjats, per exemple, a Barcelona.
Es tracta d’un escenari que vol marcar el potencial
que té la comarca per augmentar la seva presència turística a partir d’impulsar un dels seus productes més treballats i, sobretot, si és capaç d’aconseguir que aquests atractius arribin a uns nínxols de
turisme internacional molt interessants i dinàmics.

ment de l’1,5 % anual de mitjana en termes reals,
percentatge que correspon a les previsions d’augment de renda dels països més desenvolupats, així
com d’alguns dels països emergents que aporten
turistes a Catalunya.44 Pel que fa als catalans i espanyols, s’ha partit de les prospectives de creixement econòmic de l’Estat Espanyol, comentades anteriorment, i s’ha valorat que Espanya té uns importants ratis d’endeutament privat, que afectaran
negativament a mig termini les decisions de consum.45 Per això, s’ha adoptat la hipòtesi d’un increment de la despesa turística per habitant de només
el 0,3 % anual de mitjana.
Amb aquestes hipòtesis, s’han obtingut els resultats dels escenaris que es presenten en euros
constants del 2012.
Resultats dels escenaris considerats

Una darrera consideració, pel que fa a la despesa
dels turistes, especialment els internacionals.
Atès que es tracta d’una anàlisi a un horitzó de 11
anys, cal fer una previsió sobre l’evolució del nivell de
renda dels clients potencials, ja que la despesa turística està correlacionada amb aquesta variable.43
S’ha optat per diferenciar entre els estrangers i els
espanyols. Pels estrangers, s’ha suposat un incre43

Vegeu per exemple Dieckow, L.M. «Turismo. Un abordaje micro y macro económico»,

Euned, 2010, o Park, J., Kim J, Ki S. «Wealth Effect and Demand for Outbound Tourism», Purdue University, 2010.
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Si es compleixen les hipòtesis de l’escenari tendencial, l’aportació del turisme a l’economia del Ber44

45

Per Espanya i Catalunya s’han tingut en compte les dades ja esmentades de CEPREDE.

Per l‘economia internacional s’han considerat models de prospectiva a curt termini, com
per exemple OECD «Economic outlook» Oecd publishing, 2012, o World Bank, «Economic
Prospects. Managing growth in a volatile world» The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank2012, i a mig i llarg termini, com per exemple,
Itau BBA «Economic outlook on some of the world’s biggest economies out to
2020» Investment Bank Itau BBA, 2012, European Comisson, «EUROPE2020. European
strategy for smart, sustainable and inclusive growth», European Union, 2011.
Aquesta xifra s’ha obtingut a partir de treballs que analitzen la relació entre l’endeutament públic i el consum, Berben R.P., Brosens T, «The Impact of Government Debt on
Private Consumption in OECD Countries» DNB Working Paper, 2005, o entre l’endeutament privat i el consum, Randveer M, Uusküla L., Kului L., «The Impact of Private Debt
on Economic Growth», Eesti Pank. Working Paper Series, 2011. Aquest resultats s’han
aplicat a les dades de creixement previstes per CEPREDE per a l’economia espanyola.
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guedà, a l’horitzó 2023, es pot xifrar en uns 60,7
milions d’euros.46 És a dir, un increment de pràcticament el 21 % respecte la xifra actual.47 Cal recordar
que aquest percentatge inclou les activitats indirectes i induïdes que es generen a partir de l’activitat turística i que, com s’ha vist anteriorment, afecten tot el teixit productiu comarcal.

lions, un 13 % per sobre de l’escenari tendencial, i
situaria el pes d’aquestes activitats en un 8,4 % de
l’economia del Berguedà. Aquest darrer escenari
marca el potencial de la zona, i comporta un important esforç per accedir a nous segments de mercat
i, per tant, incidir en el tema dels serveis i les activitats complementàries. (Veure Gràfic 39).

En termes relatius, l’aportació pujaria del 7,1 % actual al
7,5 % del PIB de la comarca. Cal valorar que l’escenari
sobre l’evolució de l’economia del Berguedà és força
positiva, tot i la situació de crisi actual, el que indica el
potencial i el dinamisme del turisme a la comarca.

Segons les hipòtesi considerades, el segment que
més augmenta és el de visitants, tal i com ha passat

En termes laborals els resultats del models mostren uns 1.120 llocs de treball dependents del turisme, un 12 % més que ara, fins arribar al 10,2 %
dels llocs de treball localitzats a la comarca.
Si es produïssin les hipòtesis de l’escenari tendencial integrador, el PIB generat per les activitats
turístiques a la zona augmentaria fins a 63,6 milions
d’euros, un 27 % superior a la xifra actual, i un 4,7 %
per sobre l’escenari tendencial. El pes sobre l’economia comarcal augmentaria fins el 7,8 % i, respecte al
mercat laboral, fins el 10,6 %.
En l’escenari de senderisme internacional, el
PIB relacionat amb el turisme se situaria en 68,7 mi46
47

 ots els resultats es presenten en € constants del 2012, per tant perfectament compaT
rables amb les xifres actuals.
Increment en termes constants. El model està calculat en euros reals del 2010.
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Gràfic 39. Aportació del turisme al PIB del Berguedà
l’horitzó 2023 en els diferents escenaris
2a residència
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Font: Model SIM-TUR.
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en els darrers anys, especialment en l’escenari d’impuls al senderisme. El pes dels turistes es manté. En
canvi, el pes de la segona residència es redueix
substancialment.

Gràfic 40. Llocs de treball dependents del turisme en
els diferents escenaris
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1.180

1.270
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Els escenaris es mouen en augments d’ocupació
que oscil·len entre el centenar i els 270 llocs de treball relacionats amb les activitats turístiques, ja que
l’augment de productivitat que es preveu per a la
propera dècada,48 fa que el creixement de l’ocupació
sigui inferior al creixement del PIB generat pel turisme en el mateix escenari. De totes maneres, són
xifres significatives en una comarca on es preveu,
en total, uns 11.000 llocs de treball l’any 2023, si es
compleixen els escenaris esmentats.

Font: Model SIM-TUR.

Cap dels escenaris contempla canvis substancials
del model turístic ni de l’estructura d’acolliment, sinó
que es valoren, econòmicament i en termes d’ocupació, els llindars que es poden assolir si es posen
en marxa iniciatives que ajudin a la captació de nous
sectors emergents de la demanda turística, qualitativament més exigents, que suposin l’augment del
nombre de visitants i de les pernoctacions a la comarca. (Veure Gràfic 40).

lana o espanyola que, com s’ha vist anteriorment,
són considerables. Igualment, les dades es refereixen a l’impacte de la despesa turística, i tampoc inclou els efectes de la construcció o reforma de les
instal·lacions hoteleres o d’instal·lacions complementàries que es poden generar. Aquest seria un
impacte addicional, amb molta incidència sobre el
sector de la construcció.

Les dades anteriors fan referència als efectes econòmics sobre la comarca, i no inclouen per tant els
efectes spillover sobre la resta de l’economia cata48	S’ha suposat un creixement de la productivitat del 0,75 % anual, en consonància amb el
que ha estat l’evolució d’aquesta variable en l’economia catalana en els anys previs a la
crisi.
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Una última consideració. Les xifres rellevants, en
termes econòmics i des del punt de vista de la producció local, són el PIB i els llocs de treball en termes absoluts. El turisme, i més en una comarca com
el Berguedà, és plenament compatible amb altres
activitats industrials o terciàries. Per tant, el PIB de
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la comarca haurà de créixer també per l’impuls d’altres sectors, sense que això afecti negativament al
creixement del turisme.
El pes que té el turisme sobre el PIB total de l’economia de la comarca reflecteix la seva relació amb la
resta de sectors productius. Per tant, que el turisme tingui més o menys pes en el futur no significarà, necessàriament, que hagi millorat o empitjorat, sinó l’evolució del conjunt de sectors que conformen l’economia comarcal.
Però si que cal remarcar la importància de l’aportació del turisme en el creixement econòmic futur de
la comarca. En funció dels diferents escenaris, el turisme aportaria entre el 10 i el 12,1 % del nou creixement econòmic previst, unes xifres molt significatives que influeixen en el nivell de renda i en el benestar de la població.
Totes aquestes xifres mostren l’impacte que pot tenir a la zona una estratègia adequada en el sector
turístic, més en una època com l’actual, caracteritzada per les incerteses sobre el futur productiu.

Impacte econòmic de l’activitat turística al Berguedà

56

VI. CONCLUSIONS
El potencial turístic de la comarca
L’economia del Berguedà ha experimentat una profunda reconversió. Durant dècades ha estat una comarca eminentment industrial, on l’activitat tèxtil i la
mineria eren els seus principals actius. Els processos
de deslocalització que han experimentat aquests
sectors han sacsejat profundament la seva base productiva. La indústria s’ha diversificat, i han aparegut
noves activitats vinculades a iniciatives locals, amb
empreses petites i mitjanes en sectors diversos.
El canvi més important ha estat, però, l’eclosió del
turisme com un dels nous motors del territori. Amb
uns atractius vinculats bàsicament al seu patrimoni
natural, cultural i industrial, un estoc significatiu de
segones residències i la vinculació a l’àrea de Barcelona, el sector turístic ha experimentat un fort
creixement i ja ha esdevingut un dels eixos fonamentals del seu futur.

En l’estudi que es va realitzat el 2008 ja es posava
en relleu el potencial del turisme i, de fet, l’evolució
recent mostra els resultats de les actuacions portades a terme pels diferents agents, que ha permès
augmentar el nombre de visitants i el seu valor econòmic.
Els escenaris que s’han definit en aquest treball
mostren que encara hi ha potencial de creixement
del turisme a la comarca, sense necessitat de canvis radicals ni en el model ni en l’estructura d’acolliment.

El turisme no és en si mateix un sector productiu, ja
que no fabrica uns productes específics, sinó que la
característica que el defineix és el consum que realitzen els turistes i visitants que arriben a un determinat territori.

Cal tenir en compte però, que qualsevol dels escenaris que s’han plantejat, inclòs el tendencial, exigeix actituds pro actives, ja que el turisme és un
sector molt competitiu. El Berguedà està ben posicionat en temes de natura i patrimoni industrial, i
la proximitat i les bones connexions amb Barcelona li dóna una capacitat d’atraure visitants de
curta durada. Actualment hi ha molt poca presència del turisme estranger, un segment que es podria potenciar. Igualment, en un context on el turisme actiu es cada cop més important, cal incidir
en aquelles iniciatives que donin serveis i activitats als visitants.

En aquest sentit, l’impacte del turisme és molt important, ja que representa un 7,1 % de l’economia del
Berguedà, un percentatge molt superior al que es
dóna en altres comarques d’interior com Osona o
l’Alt Penedès.

El turisme és una activitat que genera fortes interrelacions productives. En el cas del Berguedà, es pot
aprofundir en aquestes sinèrgies, el que permetria
augmentar el valor afegit del sector i que l’impacte
del turisme en l’economia local fos superior.
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De fet, la comarca té una potent base agropecuària,
de la indústria alimentària i una tradició tèxtil, on
progressivament s’han desenvolupat serveis professionals que poden intensificar les seves relacions amb el sector. A més, amb una base hotelera i
turística d’origen local aquesta col·laboració amb el
territori és més factible, sempre que es donin les
condicions per fer-ho.
L’estudi doncs s’ha centrat en posar en relleu la problemàtica i oportunitats del turisme en aquesta comarca, i quantificar la seva importància econòmica
actual i futura. El seu objectiu és ajudar a mobilitzar
iniciatives i col·laboracions per fer front amb èxit a
aquests reptes. Esperem que aquest treball hagi
aportat alguna idea per trobar el camí.
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