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Resum executiu

1  Aquesta edició de l'Estudi IMPACTUR recull el període d'anàlisi 2011-2017. Els nivells del PIB 
turístic de la sèrie històrica han sigut revisats a l'alça, d'acord amb les dades definitives de 
l'Enquesta de despesa turística elaborada per l'INE, que mesura la despesa turística dels 
visitants estrangers.

Principals 
conclusions
>  L'Estudi IMPACTUR Comunitat 

1Valenciana 2017  constata el volum 
significatiu d'activitat econòmica i 
d'ocupació generada per la indústria 
turística valenciana, la presència 
estratègica d'aquesta en el seu entramat 
productiu, i el paper exercit com a 
principal sector impulsor de l'economia i 
l'ocupació regional en els últims sis 
anys. Des de l'any 2011, el guany en 
termes d'activitat econòmica generada 
per a la Comunitat Valenciana s'eleva a 
4.080 milions d'euros (680 milions 
anuals), gràcies al creixement mitjà anual 
del 5,1%, fet que ha generat 44 mil llocs 
de treball en aquests sis anys, la qual 
cosa suposa un 2,8% de mitjana anual,  
de manera que compensa la pèrdua 
d'activitat i d'ocupacions en altres 
sectors.



>  Tots els components de la demanda 
turística de la Comunitat Valenciana 
van contribuir a aquest balanç positiu, 
i l'any 2017 es van situar en nivells per 
damunt dels de 2011. Per damunt de 
tots aquests destaca el comportament 
de la demanda estrangera, liderada pel 
mercat britànic i reforçada per la 
diversificació de mercats, que ha 
experimentat un creixement continu i 
especialment intens en els dos últims 
anys, fins a convertir-se el 2017 en el 
component principal de la demanda 
turística de la Comunitat, per damunt 
del total del turisme nacional, i fins a 
incrementar en 3.270 milions d'euros 
l'aportació que ha fet a l'economia 
valenciana en els sis últims anys.

>  En aquest context de creixement, 
l'impacte econòmic del turisme a la 
Comunitat Valenciana l'any 2017 
assoleix un nou registre màxim que 
s'aproxima als 16.000 milions d'euros. 
En concret, el PIB turístic a la 
Comunitat Valenciana el 2017 va 
ascendir a 15.929 milions d'euros, un 
7,4% per damunt dels nivells positius 
assolits el 2016 (5,5% en termes 
constants, una vegada descomptat 
l'efecte dels preus). L'aportació del 
consum turístic estranger i del turisme 
nacional, especialment el dels mateixos 
valencians en els desplaçaments 
turístics que fan en la Comunitat, al 
costat dels nivells més alts d'inversió 
privada de les branques turístiques i de 
despesa pública vinculada al turisme, 
expliquen aquest esdevindre positiu de 
l'activitat turística a la Comunitat l'any 
2017.

>  La rellevància del turisme en 
l'economia valenciana s'ha incrementat 
de manera contínua des de l'any 2011, 
fins a situar-la, al tancament de 2017, 
en el 14,6% del total del PIB regional, 
de manera que ha fet palés un 
creixement mitjà anual del 5,1%, en 
comparació amb l'1,3% del total de 
l'economia de la Comunitat, segons les 
dades de la Comptabilitat Regional de 
l'Institut Nacional d'Estadística. El 
turisme ha compensat la pèrdua 
d'activitat d'altres branques rellevants 
en l'economia valenciana, com la 
construcció i la promoció immobiliàries, 
que encara estan per davall dels nivells 
de 2011, segons la Comptabilitat 
Regional de l'INE. D'aquesta manera, 
l'aportació del turisme a l'economia 
valenciana se situa per damunt de 
l'11,2% que el conjunt del sector turístic 
representa en l'economia espanyola, 
segons les últimes dades disponibles del 
Compte Satèl.lit de l'INE.

> El dinamisme de l'activitat turística ha 
permés la creació d'ocupació a la 
Comunitat Valenciana fins a respondre 
d'un volum de 287.749 llocs de treball 
el 2017, la qual cosa representa el 
15,1% del total de l'ocupació de la 
Comunitat en aquest mateix any, 
segons els resultats d'IMPACTUR. 
L'ocupació turística valenciana ha 
enllaçat sis anys consecutius de 
creixement (2,8% de variació mitjana 
interanual), i hi destaquen, per la 
intensitat que tenen, el nombre de llocs 
de treball en els dos últims anys (5,5% 
de creixement mitjà anual), amb una 
execució notablement millor que la de 
la resta de sectors del sistema productiu 
valencià en el mateix període de temps 
(0,1% si eliminem l'ocupació 
turística). 

MILIONS D'EUROS 
D'ACTIVITAT TURÍSTICA 
EN 2017

15.929

LLOCS DE TREBALL

287.749

MILIONS D'EUROS 
D'IMPACTE ECONÒMIC DELS 
TURISTES ESPANYOLS

6.850



EFECTES DIRECTES

Són, en síntesi, els impactes 
generats sobre les branques 
d'activitat que estan en 
contacte directe amb la 
demanda turística (ex.: 
hotels, restaurants, agències 
de viatges, botigues de 
souvenirs, empreses de 
lloguer de cotxes, etc.)

EFECTES INDIRECTES

Són els impactes 
multiplicadors generats 
sobre altres branques 
d'activitat proveïdores de 
béns i serveis intermedis per 
al sector turístic 
(subministradors d'aliments i 
begudes, construcció, 
productes agrícoles, 
empreses tèxtils, empreses 
d'electricitat, gas i aigua, 
manteniment, consultoria a 
empreses turístiques, etc.).

Comparació de l'impacte del turisme a la Comunitat 
Valenciana amb altres comunitats i al conjunt d'Espanya*
Any 2017

Els indicadors derivats 
d'IMPACTUR són imprescindibles 

per a mesurar els principals 
efectes directes i indirectes del 
sector turístic sobre l'economia 

valenciana en clau de generació 
de PIB, ocupació, inversió de 

capital, impostos… així com els 

efectes multiplicadors sobre els 
altres sectors.

Efectes directes i indirectes
sobre l'economia de la 
Comunitat Valenciana 

Dades per a Castella-la Manxa relatives a 2016; per a Cantàbria, Galícia i les Illes Balears, relatives a 2014; La Rioja, relatives a 2013. Dades per a la Regió de Múrcia relatives a 2011, per a la Comunitat de Madrid i 
Andalusia, relatives a 2007 (estudis IMPACTUR). Dades per a Espanya relatives a 2016, segons figuren en la CSTE (Compte Satèl•lit del Turisme d'Espanya publicat per l'INE).

Les diferències observades entre comunitats s'expliquen en un percentatge elevat als diversos nivells d'estacionalitat atés que les dades d'ocupació en els estudis IMPACTUR estan comptabilitzats en llocs de treball 
equivalents a l'any.

*

**

9,8%6,5%14,6% 9,8%35,2% 7,4%12,5% 11,1% 10,9% 11,2%44,8%

10,2%6,5%15,1% 10,3%40,3% 8,6%11,9% 12,0% 11,4% 13,0%32,0%

2.71914.36015.929 76015.573 2.83218.355 6.015 1.342 125.52912.003

55.792218.904287.749 12.951326.970 59.772385.073 109.762 24.590 2.560.600150.346



del total de l'OCUPACIÓ a la        Comunitat Valenciana. 

Impacte econòmic del turisme a la Comunitat Valenciana
Resum dels principals indicadors
Any 2017

del total del PIB a la Comunitat       Valenciana. 14,6% 

6,4% 

15.929 milions d'euros. 

del total de la DESPESA PÚBLICA corrent a la Comunitat Valenciana. 
1.162 milions de € de despesa pública corrent.

del total d'IMPOSTOS recaptats a la Comunitat Valenciana.
3.427 milions de € de recaptació.            

15,1% 287.749 llocs de treball. 

13,3%

Evolució 2011-2017
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (Exceltur)
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