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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació la següent 

MOCIÓ SOBRE EL MODEL TURÍSTIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El turisme és un sector amb un pes molt significatiu en l'economia valenciana, representa el 13,2% 
del PIB i el 14,4% de l’ocupació. En el conjunt d'Espanya som la tercera destinació en números 
absoluts només per darrere de Catalunya i Andalusia. No en va el turisme ha sigut en les darreres 
dècades un dels sectors amb un major creixement i dinamisme de la nostra economia. A falta de 
conèixer com finalitza aquest any, en 2016 el número de turistes estrangers va aumentar un 16,6% 
situant-se en un màxim històric, mentre què el número de turistes espanyols va aumentar un 5,7%. 
Aquestes xifres han redundat en un despegament del sector després dels pitjors anys de la crisi 
econòmica. L’increment de la rendibilitat de les empreses entre 2015 i 2016 fou de l’11,9% en 
establiments hotelers. 
 
Tanmateix el desenvolupament del sector turístic no ha estat exempt de desequilibris al llarg del 
temps què no només perviuen sinó què en molts casos s'han agravat. La promoció d'un model de 
turisme de masses fortament estacionalitzat ha tingut almenys tres vessants problemàtiques. En 
primer lloc l'ocupació generada s'ha caracteritzat, més amb el pas del temps, per l'elevada precarietat 
i els baixos salaris. Actualment el 40% dels assalariats tenen un contracte temporal. En els darrers 
anys les reivindicacions laborals de col·lectius com el de les Kelly's han posat el focus sobre aquest 
problema de precarietat estructural. En segon lloc el nostre entorn natural i el nostre patrimoni s'han 
anat degradant forçosament amb l'agreujant de què aquest és un fenomen difícilment reversible. Per 
posar només una dada damunt la taula, actualment queden tan sols 54 kms de litoral valencià no 
urbanitzat. En tercer lloc, les polítiques públiques no ens han preparat davant l'extensió del territori 
urbanitzat i l'increment de població en periodes estivals. En conseqüència ens hem trobat amb uns 
serveis públics col·lapsats, infraestructures insuficients i manca de recursos per mantindre cuidat el 
nostre entorn, tant natural com construït. Més bé les polítiques públiques s'han dirigit a alimentar el 
model turístic vigent amb l'organització de macro events i la construcció d'obres faraòniques què han 
balafiat els recursos públics.  
 
Actualment s'està obrint un debat necessari al voltant del nostre model turístic què situa una 
perspectiva més realista què la mantinguda en periodes anteriors. Cada vegada hi ha un major 
consens polític i social què pivota entorn a la idea de què el turisme no s'ha de mesurar al pes sinó 
què s'ha de repensar sota les claus de la qualitat i de la sostenibilitat. Precisament perquè el turisme 
és un motor de la nostra economia, hem de tindre cura en corregir els desequilibris què s'han anat 
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generant o correm el risc de què el nostre territori acabe perdent l'atractiu per a les persones què ens 
visiten.  
 
La tasca de les nostres Administracions Públiques és justament la d'intervindre en aquesta direcció 
per tindre un model turístic amb projecció de futur i què siga beneficiós tant per al sector com per al 
conjunt de la societat valenciana. Les nostres institucions dispossen fonamentalment de dues 
ferramentes per realitzar la seua tasca: la regulació a través de la legislació i la inversió pública 
finançada amb impostos, taxes i preus públics. 
 
Tot i què aquesta tasca ha de ser compartida per tots els nivells de l'administració, és evident què 
som els Ajuntaments els primers en topar-nos amb la necessitat d'actuar donat què som les 
institucions més apegades al territori i les més properes a les persones. Tanmateix ens trobem moltes 
vegades lligats de mans i peus perquè les nostres competències són limitades i ho és també l'abast 
de la nostra acció.  
 
Són aquestos els motius què ens impulsen a plantejar aquesta moció amb tres propostes concretes 
què contribuirien a millorar les bases del nostre model turístic. Per això convidem al Ple de la 
Corporació a adoptar els següents acords: 

ACORDS

1. El darrer 13 de setembre, el vot contrari del PP en el Ple del Senat va bloquejar la proposta de 
modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Una Proposta de Llei què què haguera 
permés adaptar la regulació atorgant a Ajuntaments valencians el reconeixement de "Municipi 
Turístic". Considerem completament arbitrari i il·lògic què no puguen ser reconeguts com a tals els 
municipis de Benidorm, Torrevieja i Gandia. Amb el seu vot negatiu, el PP ha impedit què aquestos 
Ajuntaments puguen aconseguir ingressos addicionals a través de les taxes impositives sobre el 
tabac i els carburants. Reclamem al PP què rectifique la seua postura contrària al interessos 
valencians per tal què aquesta Proposta de Llei puga tramitar-se i aprovar-se pròximament en el 
Congrés dels Diputats. 
 
2. Ens sumem a les reivindicacions del sector sobre la necessitat de regular l'arrendament 
d'apartaments particulars d'ús turístic. Considerem què el buit legal generat entorn a l'expansió 
d'aquest fenomen té greus conseqüències sobre el turisme. En primer lloc perquè genera inseguretat 
en els usuaris i en els i les treballadores multiplicant-se els casos de frau. En segon lloc perquè la 
seua expansió descontrolada té impacte sobre la convivència dels barris i els veïnats. En tercer lloc 
perquè s'eludeix el pagament d'impostos. I en quart lloc perquè tot això redunda en la competència 
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deslleial cap a totes aquelles empreses què operen legalment. Considerem què aquestos 
allotjaments turístics han de pagar impostos tal com la resta del sector i la seua expansió ha d'estar 
controlada mitjançant les oportunes llicències. 
 
3. Reclamem la creació de l'impost sobre l'activitat turística conforme a la resolució aprovada per Les 
Corts Valencianes. Aquest impost servirà per ajudar a reforçar la qualitat del nostre turisme, 
promocionar-nos i posicionar-nos com a destí turístic i destinar recursos a perseguir i regularitzar els 
apartaments turístics il·legals. Considerem què aquest ha de ser un impost regulat a nivell autonòmic 
què hauran de pagar els i les turistes en funció del número de pernoctacions en allotjaments turístics, 
progressiu en funció del preu, estacionalitzat en funció de si és temporada alta o baixa, i amb 
exempció per a determinats col·lectius (joves, majors i dependents). 
 
L'impost sobre l'activitat turística haurà de tindre un tram municipal per contribuir a pagar totes 
aquelles inversions dels Ajuntaments què redunden en una millora de l'estat dels municipis i dels 
serveis públics què ofereixen i què són també utilitzats pels i les turistes. Així mateix l'impost tindrà 
també un tram autonòmic. Cal prendre en compte en primer lloc què l’activitat turística no queda 
limitada als municipis en què pernocten els i les turistes perquè hi ha mobilitat entre municipis. En 
segon lloc una bona part dels serveis i les infraestructures utilitzades pels i les visitants són 
finançades pel conjunt dels i les valencianes a través de la Generalitat. I en tercer lloc considerem 
què la Generalitat ha de poder distribuir recursos atenent a la seua funció de vertebrar el territori i 
promoure el turisme també en aquelles zones amb menys visitants però amb un elevat atractiu 
turístic. 
 
4. L’Ajuntament donarà trasllat d’aquest acord al Govern d’Espanya, a la Generalitat Valenciana i a 
tots els Grups Parlamentaris de Les Corts, del Congrés dels Diputats, del Senat i del Parlament 
Europeu. 

A Canals a 18 d’octubre de 2017. 

Vicent Tornero Soriano 
Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals 




