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Notícies del Sector
amb elements comuns (categorització voluntària, fulls de reclamació
i registre de viatgers) entre les dues activitats d’allotjament. Respecte
a la primera, s’estableix un tronc regulatori comú i una regulació tècnica específica per a cadascuna de les seves modalitats. Respecte als
hotels, es suprimeix la modalitat de balneari i es dóna un impuls als
aspectes qualitatius per adequar l’activitat a la realitat del sector, a
través d’un barem que incideix en la classificació a partir de l’existència o no de diferents elements de confort, encara que no s’assoleixi la
superficie requerida. També hi ha canvis en apartaments i càmpings,
però cal remarcar els que es produeixen en l’àmbit del turisme rural,
amb la voluntat d’incrementar els elements de proximitat i autenticitat; en definitiva, de vinculació de l’activitat empresarial al territori.
Pel que fa als habitatges d’ús turístic, es produeix la seva integració
definitiva en el sistema turístic, configurant-los com una activitat
econòmica diferent de l’habitatge d’ús residencial i coordinant la seva
regulació amb la normativa de règim local i el Dret Civil català.
Pel que fa a la reglamentació de les agències de viatges, s’assumeix la
necessitat d’adequar la norma a la DSMI i es planteja una reforma
profunda d’aquest sector, amb l’eliminació de barreres legals i administratives que dificultaven i restringien l’inici i l’exercici de les activitats, com ara l’exigència d’una forma societària i la necessitat d’obtenció de la preceptiva autorització administrativa, a part de la pèrdua del règim d’exclusivitat per a la venda de serveis turístics (només es manté per a les agències de viatges en el cas dels viatges
combinats). També planteja canvis significatius com ara facilitar als
agents de viatges domiciliats a la resta de la Unió Europea la possibilitat d’operar lliurement a Catalunya, complint amb la normativa dels
països d'origen, i el fet que les agències de viatges puguin ubicar-se
en altres establiments i vendre productes o serveis complementaris.
En definitiva, doncs, es pot parlar d’un procés de transició de les
agències cap als agents, fet que reforça el rol d’assessorament que
precisa una elevada qualificació professional, davant la tradicional i
mera intermediació, un pas necessari per afrontar els reptes que proposa el futur de l’activitat, marcats també pel procés de reforma
engegat per les institucions europees en la Directiva 90/314 de viatges combinats.

Un procés que haurà de continuar
Es pot concloure, doncs, que malgrat l'esforç esmerçat en el lent procés de revisió de la normativa turística, la nova regulació no garanteix que no es produeixin conflictes entre els diferents àmbits competencials (la Unió Europea, l'Estat espanyol, Catalunya, els municipis)
i que, en l'àmbit català, la normativa turística encara no està prou
relacionada amb les competències d'altres departaments que també
incideixen en el turisme i en l’activitat turística. Així, el procés de revisió normativa haurà de continuar, aportar una major coherència a
l'actuació entre departaments i fer un esforç per incorporar el turisme com un vector estratègic transversal. L’entorn competitiu del
segle XXI requereix el desenvolupament i la transició del turisme a
Catalunya cap a un model més ordenat, sostenible i de qualitat. n
Maria Abellanet. Directora general del Grup CETT
Òscar Casanovas. Professor de Dret Turístic i
Política Turística de l’EUHT CETT-UB

L’OITS celebra
el 50è aniversari
L’OITS (Organisation Internationale du
Tourisme Social), que es va crear l’any 1963
amb el nom de Bureau International du
Tourisme Social (BITS), amb seu a Brusel·les, celebra enguany el 50è aniversari.
Concretament, ho ha fet en el marc del 7è
Fòrum Europeu per al Turisme Social, que
ha tingut lloc de l’1 al 3 d’octubre, al
Floreal Blankenberge de Bèlgica.
L’OITS és una associació
sense afany de lucre
(www.oits-isto.org/es),
la missió de la qual és
promoure l’accés a l’oci,
a les vacances i al turisme per a un segment
ampli de joves, famílies,
jubilats i persones amb
discapacitat. Pretén promoure, per tant, el turisme
solidari i sostenible. Té dos objectius essencials:
d’una banda, la sensibilització dels governs i de les
institucions internacionals i regionals per les polítiques socials del turisme i les bones pràctiques; de
l’altra, esdevenir una plataforma d’intercanvis i de
serveis, afavorint l’intercanvi d’experiències.
Actualment en formen part 165 organismes
públics i privats de 35 països d’Europa, Amèrica i
Àfrica, entre els quals figura la Fundació Gaspar
Espuña-CETT. Atès aquest vincle i la naturalesa de
l’OITS, el CETT s’ha volgut sumar a la celebració del
50è aniversari de l’entitat. Per aquest motiu, Maria
Abellanet, directora general del Grup, ha enviat un
vídeo de felicitació als membres de l’associació.

Memoràndum sobre el Turisme Social
L’aniversari de l’OITS s’ha celebrat el 4 d’octubre,
posant punt i final al Fòrum Europeu per al Turisme Social, que en la present edició ha tingut com
a lema “Social tourism: what future in Europe?”.
Durant el decurs de les jornades (http://www.estf50isto.com), s’ha preparat un memoràndum sobre
el Turisme Social, amb vista a les eleccions europees de 2014. El document es va presentar al Parlament Europeu, a Brusel·les, també el 4 d’octubre. n

