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Durant el 2n trimestre de 2015, el PIB  espanyol va créixer 
un 1% més respecte al primer trimestre. Segons les dades 
publicades, un dels principals motors del creixement de 
l’economia espanyola és l’increment del consum privat. Les 
xifres de creació de llocs de treball mostren millores, però 
sense arribar a cobrir les xifres de llocs de treball que s’han 
destruït. Les dades econòmiques mostren una millora de la 
situació de l’Estat espanyol, tot i que no s’arriba als nivells 
previs a la crisi econòmica. El 2014, el PIB per capita de 
l’Estat espanyol va arribar als 22.780 € per capita, xifra que 
representa un increment de l’1,2% respecte del 2013. Totes 
les comunitats autònomes van mostrar un creixement posi-
tiu respecte al PIB per capita. La comunitat autònoma amb 
el PIB per capita més elevat és Madrid, a continuació el País 
Basc i la Comunitat Foral de Navarra, i en quart lloc se situa 
Catalunya. Segons l’enquesta de població activa (EPA), el  
3r trimestre de 2015 l’atur se situava en 4.850.800 persones, 
el 21,18% de la població, fet que retornava el nombre d’atu-
rats a xifres del 2011.

L’any 2014, els espanyols de la resta de l’Estat van fer més 
de 4 milions de viatges amb destinació Catalunya, un 3,4% 
més que l’any anterior (2013). Les últimes dades indiquen 
una continuació de la millora del comportament d’aquest 
mercat durant el 2015. L’any 2014, els espanyols de la resta 
de l’Estat que van viatjar a Catalunya van fer una despesa 
total de 987,4 milions d’euros, amb un creixement del 0,6% 
respecte del 2013. Durant el 2014, l’estada mitjana dels re-
sidents de l’Estat espanyol que varen viatjar a Catalunya va 
ser de 5,6 dies. 
 

Viatges

Pel que fa al comportament dels viatgers de l’Estat espa-
nyol, cal destacar que l’any 2014 van fer més de 151 milions 
de viatges, una xifra un 2,8% menor que l’any anterior. Po-
dem observar que el 2014 van créixer els viatges dels espa-
nyols amb destinació internacional i van disminuir els viatges 
interns (-3,4%) respecte de l’any 2013. El 2014, les principals 
comunitats autònomes emissores de viatges van ser: la Co-
munitat Autònoma de Madrid (19,5%), seguida de Catalunya 
(16,8%) i d’Andalusia (13,6%) en tercer lloc (malgrat el des-
cens dels viatges emesos pels andalusos, del -12,1% res-
pecte del 2013). Els espanyols viatgen majoritàriament per 
carretera (84,4%) i en avió (9,3%).  

Els turistes del mercat espanyol amb destinació inter-
na es divideixen entre els que  viatgen sense cap reserva 
(73,1%) i els que ho fan amb algun tipus de reserva (26,7%). 
D’aquests, només el 2,1% opta per la fórmula del paquet 
turístic. Aquesta dada s’incrementa quan ens fixem en els 
viatges dels espanyols amb destinació internacional. En el 
cas dels espanyols amb destinació a Catalunya, el percen-
tatge de reserva arriba fins al 51,8% i el tant per cent sense 
reserva a 48,1%, essent la fórmula del paquet turístic mino-
ritària. Segueix la tendència del creixement de les agències 
de viatges on-line, que durant el 2014 van créixer a l’entorn 
del 8%. En aquest àmbit destaquen Odigeo, eDreams, Last-
minute (Bravo Fly_Rumbo), Logitravel, Atrápalo i Destinia. En 
el cas de reserva d’allotjament, l’agència més destacada 
seria Booking.com. El 2014, les agències tradicionals van 
incrementar les seves vendes un 6% en relació amb l’any 
anterior. Destaquen Viajes El Corte Inglés, Globalia i B The 
Travel Brand. Una de les característiques del sector turístic 
majorista espanyol és la seva concentració en poques em-
preses i grups amb poder vertical. Segons l’Análisis secto-
rial de touroperación y agencias de viajes de DBK, el 2014 
els 5 principals operadors turístics es repartien el 46% de 
la quota de mercat. El sector minorista té un grau menor de 
concentració, ja que les 5 principals agències minoristes 
concentren el 39% del mercat. 

Principals comunitats autònomes emissores  
de viatges amb destinació Catalunya 2014: 
 

  Andalusia 

 Aragó 

 Illes Balears 

 Comunitat Valenciana 

 Comunitat de Madrid 

Font: viatges a Catalunya dels residents de la resta de l’Estat 
Espanyol amb destinació Catalunya. Any 2014
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Transports

Els espanyols de la resta de l’Estat que viatgen a Catalunya 
ho fan majoritàriament en cotxe (58,8%); en un 18,3% dels 
casos utilitzen l’avió, mentre que el tercer mitjà de transport 
més utilitzat el 2014 va ser el tren (16,5%) i el quart l’autobús 
(5,9%). Respecte de l’any anterior, es va incrementar l’ús del 
cotxe (+7,5%) en detriment del tren (-3,5%) i l’avió (-5,0%). 
Quant a les connexions de la resta d’Espanya cap a Cata-
lunya, cal destacar: 

— Vueling: actualment connecta Barcelona amb  
26 destinacions de l’Estat espanyol.

— Air Europa: té connexions amb 18 destinacions de l’Estat 
espanyol.

— Iberia: destaca el pont aeri (Madrid-Barcelona,  
20 freqüències diàries), tot i que ha anat perdent 
rendibilitat des dels inicis de l’AVE Madrid-Barcelona. 
Connecta amb 41 destinacions de l’Estat espanyol. 

— AVE: 2014, més de 29 milions de passatgers (+14,7% 
respecte del 2013). Connexió de Madrid-Saragossa 
amb Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres.  
Renfe ha establert modificacions en les seves tarifes, 
promocions i  plataformes de reserva. Previsió 
inauguració trams 2016: línia Madrid-Extremadura; línia 
Zamora-Oviedo i línia Burgos-Vitòria, AVE País Basc.

 

Productes 

Els productes que més atrauen els viatgers espanyols 
són:

— Sol i platja (descans a la platja)

— Turisme actiu i natura

— Cultura i enoturisme

— Turisme de negocis

Cal destacar la importància del segment de turisme familiar.

Tot i els anys de crisi i la reducció de pressupost per part 
dels espanyols per a les seves vacances, aquestes se-
gueixen sent un element molt important. El consumidor 
és cada vegada més digital i busca referències i opinions i 
compara mitjançant les plataformes on-line. Segons dades 
de 2015 (We Are Social), el gener de 2015 a l’Estat espa- 
nyol Internet tenia una penetració de mercat del 77%  
(35,7 milions), una penetració que en el cas de les xarxes 
socials és del 47%; els serveis més utilitzats són WhatsApp 
(42%) i Facebook (33%). 

L’ús d’Internet creix any rere any i, com a conseqüència, 
incrementa la seva quota de mercat com a plataforma de 
recerca i reserva de viatges.  

Segons les dades publicades a l’anàlisi del comportament 
de compra dels consumidors (Encuesta Observatorio Con-
sumo España Cetelem-Nielsen 2015 y 2014), durant el 2015 
els espanyols que han adquirit un viatge ho han fet en una 
web de comparador de preus en un 43% dels casos, en se-
gon lloc en una agència de viatges on-line (36%), en tercer 
lloc visitant una agència de viatges física (25%), en quart 
lloc mitjançant un web col·lectiu (16%), i en cinquè lloc a tra-
vés del web d’una companyia aèria (4%). Les plataformes 
on-line són, doncs, un dels principals canals de reserva de 
viatges. En l’ús de les agències i els buscadors on-line, els 
consumidors destaquen com a factor clau el preu. En canvi, 
els usuaris que compren els seus viatges en les agències fí-
siques destaquen com a principal valor l’atenció i el coneixe-
ment dels venedors, i les opcions de viatges personalitzats.

Segons les dades del VI Barómetro de Kayac (Segittur), en 
el 45% de les reserves, el tipus de destinació segueix sent el 
principal motiu a l’hora d’escollir destí, seguit del preu (36%). 
Segons aquest estudi, els llocs web d’inspiració per als 
viatges reservats on-line són: blogs (38%), mitjans on-line 
(25%), xarxes socials (20%) i xarxes socials de viatges (17%). 
Les primeres webs visitades un cop escollida la destinació 
són les webs de comparadors de preus, els motors de cerca 
i les agències on-line. El 50% visita una mitjana de més de 
5 webs diferents. El 67% prefereix fer cerques i reserves in-
dependents dels diferents components del viatge (cerca de 
paquets d’oferta: 33%).  

Les èpoques de l’any en què els espanyols viatgen més són 
els mesos d’estiu (juny-principis setembre) i els principals 
ponts festius de Setmana Santa, 1 de maig i la Puríssima. 




