
 

Ocupació i mercat laboral en el sector turístic 

Relator: Nemo Remesar 

Objectiu de la sessió:  

Reflexionar al voltant de quins tipus de llocs de treball s’estan creant i/o es volen 

potenciar a Barcelona els propers anys en l’àmbit de la industria turística. 

Resum:  

Barcelona s’ha convertit en els últims anys en una de les principals destinacions 

turístiques a nivell global. La demanda turística ha propiciat un ràpid creixement de la 

oferta turística – Hoteleria i allotjaments, restauració, comerç, etc. – dins d’un espai 

físic delimitat com és la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, la indústria turística s’ha 

convertit en la pedra angular del desenvolupament econòmic d’una Barcelona cada 

cop més terciaritzada.  

Tanmateix, aquesta ràpida expansió no està lliure de tensions fruit, segurament, per 

manca d’un relat harmonitzat entre l’Administració, els principals actors 

socioeconòmics i la ciutadania sobre la relació entre turisme i la ciutat de Barcelona. 

En aquest sentit, des del propi Ajuntament s’està treballant, en el marc del Pla 

Estratègic de Turisme, per poder establir les bases per millorar la governabilitat dels 

instruments de gestió turística i promocionar un turisme responsable i sostenible en 

sentit ampli (ambiental, econòmic, social, mobilitat, espai públic, convivència, 

ocupació, etc.) que pugui tenir un major i millor retorn cap a la població local.  

Concretament, amb aquesta relatoria sobre ocupació i mercat laboral, es pretén 

reflexionar sobre com es pot potenciar un desenvolupament turístic sostenible que 

beneficiï al conjunt de la població local, oferint un millor accés al mercat de treball 

(millorant la seva ocupabilitat) així com potenciant la creació de nous llocs de treball de 

qualitat amb l’objectiu final de facilitar una distribució més equitativa dels beneficis 

econòmics i, en general, fomentar una millora del benestar de la població.  

Preguntes per al debat: 

Quina és la situació actual de l’ocupació i relacions laborals a la indústria turística? 

Creieu que existeix una diagnosi suficientment consensuada sobre l’ocupació i 

relacions laborals a la indústria turística? Per què sí o per què no? 

És possible trencar el binomi (a nivell de relat) de “turisme” i “precarietat laboral”?  

Quins reptes es plantegen en l’àmbit de l’ocupació i les relacions laborals?  

Quin paper ha de tenir l’Administració? i la resta d’actors? 

Creieu que la indústria turística és un nínxol d’ocupació amb marge per créixer i 

innovar? 

Quines eines existeixen per poder potenciar un desenvolupament turístic sostenible 

generador de llocs de treball estable i de qualitat?  


