
Grup de Recerca sobre Decreixement Turístic
(2/2/2019)

Proposta metodològica:

Aspectes que cal abordar per respondre a Com decréixer?

Aspectes Impactes del turisme Accions per al Decreixement Turístic

Ambiental Entre d'altres caldria destacar:
• Consum de recursos (Energia, aigua, ...)
• Emissions contaminants (Qualitat de l'aire, Contaminació 

acústica, ...)
• Generació de residus (Destrucció del medi marí, per hiperconsum,

...)
• Reducció biodiversitat…
• Infraestructures turístiques hiperdimensionades en relació a 

l'entorn
• Canvi climàtic
• Problemes seriosos de salut per al veïnat (dificultats: de dormir, 

de fer una vida normal, ...)
• ...

Produïts per:
• Avions
• Creuers
• Trànsit rodat
• Hiperconsum
• Dificultat de dormir pel oci nocturn lligat al turisme
• Dificultat per fer una vida normal (sentiment de pèrdua de l'entorn 

i d'arrelament)
• Industria de la construcció i creació d'Infraestructures
• Urbanització d’espais naturals
• ...

Acció directa • Elaboració i extensió d'un discurs pedagògic 
sobre el turisme que augmenti 
significativament la implicació del veïnat.

• Coordinació i coincidència amb les accions 
del moviment ecològic i de les plataformes 
per una salut i una educació públiques i de 
qualitat.

• ...

Política 
institucional

Fiscal:
• Ecotaxes
• Taxes sobre subministraments
• Limitació del volum d'emissions
• ...

Altres:
• Limitació creuers
• Limitació vols
• Limitació vehicles d'ús privats a les ciutats
• ...

Via Judicial • Denúncies i sancions.
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Aspectes Impactes del turisme Accions per al Decreixement Turístic

Urbanístic Entre d'altres caldria destacar:
• Encariment del sòl rústic i urbà
• Increment dels preus de lloguer i compra d'habitatge per a ús residencial
• Segregació residencial
• Expulsió directa de veïnat
• Restricció en la mobilitat degut a la massificació de l’espai públic
• Saturació de la xarxa pública de transport
• ...

Produïts per:
• Construir per especular
• Desplaçament de parc d'Habitatge a allotjaments turístics (Hotels, HUT's, ...)
• Revalorització immobiliària generada per l'atractiu turístic
• Autocars turístics
• Saturació humana de l'espai
• Explotació de l'espai públic per les terrasses
• Itineraris de grups turístics i lloguer de tot tipus de vehicles
• Icones turístiques
• ...

Acció directa • Elaboració i extensió d'un discurs pedagògic sobre 
el turisme que augmenti significativament la 
implicació del veïnat.

• Coordinació i coincidència amb les accions de la 
lluita en defensa del dret a l'habitatge i de l'espai 
públic, del moviment ecològic i de les plataformes 
per una salut i una educació públiques i de qualitat.

• ...

Política institucional Fiscal:
• IBI activitats turístiques
• Taxes ús de l'espai (terrasses, ...)
• ...

Urbanisme:
• Prohibició de destinar cap habitatge d'ús 

residencial a ús turístic.
• PEUAT per al decreixement
• Municipalització del sòl urbà
• Ordenances municipals restrictives en l'explotació

privada de l'espai públic.
• Regulació del preu de l'habitatge.
• ...

Via Judicial • Denúncies i sancions.

Teixit
comercial

Entre d'altres caldria destacar:
• Desplaçament del comerç d'ús quotidià per botigues i serveis d'ús turístic, 

completament inútil per al veïnat
• Encariment dels preus dels establiments d'ús compartit turistes / residents
• Increment dels preus de lloguer i compra de locals comercials
• Augment dels preus de productes i serveis bàsics
• Segregació en l'accés a recursos
• ...

Produïts per els motius abans esmentat  de la utilització dels allotjaments i de 
l'espai públic.

Acció directa • Elaboració i extensió d'un discurs pedagògic sobre 
el turisme que augmenti significativament la 
implicació del veïnat.

• Coordinació i coincidència amb les accions de la 
lluita en defensa del teixit comercial dels barris, dels 
drets laborals, del dret a l'habitatge i de l'espai 
públic, del moviment ecològic i de les plataformes 
per una salut i una educació públiques i de qualitat.

• ...

Política institucional • Plans d'usos

Via Judicial • Denúncies i sancions.
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Aspectes Impactes del turisme Accions per al Decreixement Turístic

Laboral Entre d'altres caldria destacar:
• Especialització del mercat de treball en el sector turístic
• Precarització i flexibilització laboral i retallada de drets socials
• Concentració de la riquesa i no distribució de la mateixa
• ...

Produïts per:
• Especialització i dependència de la indústria turística
• Indústria turística tendent al monocultiu
• Industria turística nul·lament distributiva
• Financiarització de la indústria turística
• ...

Acció directa • Elaboració i extensió d'un discurs pedagògic sobre 
el turisme que augmenti significativament la 
implicació del veïnat.

• Coordinació i coincidència amb les accions de la 
lluita en defensa dels drets laborals i del teixit 
comercial dels barris, del dret a l'habitatge i de 
l'espai públic, del moviment ecològic i de les 
plataformes per una salut i una educació públiques i 
de qualitat.

• Lluita sindical.
• ...

Política institucional Fiscal:
• Inspecció IS, IVA, ...
• Increment dels tipus impositius del'IS a les grans 

empreses
• Eliminació de bonificacions a les grans empreses

en l'IS
• ...

Laboral:
• Millora de les condicions laborals
• Increment dels salaris del sector turístic
• Disminució de les jornades laborals
• Inspecció salut i seguretat laborals
• ...

Via Judicial • Denúncies i sancions.

Relació entre
la indústria
turística i la

indústria
cultural

Entre d'altres caldria destacar:
• Homogenització de les pràctiques i dels paisatges urbans
• Individualisme i cultura del consum
• Caricaturització dels elements culturals per atreure consumidors (Marca 

BCN)
• ...

Produïts per atreure més turisme, suposadament cultural, d'oci, ...

Acció directa • Elaboració i extensió d'un discurs pedagògic sobre 
el turisme que augmenti significativament la 
implicació del veïnat.

• Autogestió comunitària de la cultura
• ...

Política institucional

Via Judicial
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Aquest quadre s'hauria de completar i incloure els terminis aproximats que caldria per la seva aplicació, a més a més de l'administració que té les
competències (Estatal, Autonòmica i Local).

En el treball de cadascun d'aquests aspectes caldria anar recollint possibles alternatives econòmiques per posteriorment desenvolupar-les.

Esquemàticament els instruments de política econòmica que s'ha utilitzat per promoure el model actual ha estat:

• Concertació públic-privada per a fer polítiques i desenvolupaments urbans i d’infraestructures. (Fòrum, Raval Nord, 22@, ...)
• Empreses publico-privades que gestionen polítiques i serveis públics (BCN Turisme, FiraBCN, …)
• Privatització de la gestió d'infraestructures clau que fan política (aeroport, port, …)

Davant d'aquesta situació caldria municipalitzar tots aquests instruments

Transversalment hauríem d'anar treballant el finançament del procés de decreixement, que està molt relacionat amb les alternatives econòmiques 
i amb alguna de les accions per al decreixement, com per exemple l'aplicació de tot l'import de la taxa turística.
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Aspectes que cal abordar per respondre a Alternatives econòmiques?

Aquest bloc està encara menys desenvolupat i és el que suposa un major repte, posem aquí algunes de les idees que han anat sortint:

Alternatives econòmiques

Teories econòmiques:
• Economia Ecològica
• Economia Feminista
• Procomuns
• Economia Solidària
• Economia del Decreixement

Capitalisme de plataforma (el mal)

Exemples iniciatives micro:
• XES, Pam a Pam, casos particulars, tipus d’iniciatives, moviments...

Exemples models macro:
• ???

Calendarització de les sessions de treball:

Data Proposta d'aspecte a treballar Informació

2 febrer 2019 1a Trobada Oberta

6 d'abril 2019 Impactes ambientals
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