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Itàlia és un país amb quasi 61 milions d’habitants, on la taxa 
d’atur se situa al 12%. Després de diversos anys de crisi, 
l’economia italiana s’està recuperant lentament i el PIB torna 
a ser positiu (+0,3%). S’espera tancar el 2015 al +0,6%. L’IVA 
es manté al 22% i la pressió fiscal per a aquest 2015 se situa 
al voltant del 53%. 

Els italians van realitzar més de 63 milions de viatges amb 
pernoctació el darrer any. Itàlia n’és la principal destinació 
(75%), però any rere any els viatges a l’estranger augmen-
ten, fet que es veu reflectit sobretot en els viatges de llarga 
durada i els MICE. Espanya es posiciona com a segona des-
tinació global per a viatges entre els italians. Destaquem que 
Espanya ocupa en aquests moments la tercera posició pel 
que fa a viatges de negocis. Els principals competidors per a 
les vacances són França, Grècia i els Estats Units. 

Catalunya rep el 36,3% del total d’italians que visiten l’Es-
tat espanyol. El 2014 van ser 1.346.100 italians, la qual cosa 
mostra la recuperació d’aquest mercat, amb xifres superiors 
a les del 2007, just abans de la crisi. Aquest augment del 
20,6% consolida els italians com a quart mercat emissor a 
Catalunya, just després de França, el Regne Unit i Alema- 
nya. La despesa mitjana se situa en 109,9 € per persona i 
dia, per sobre dels mercats francès, belga i alemany. 

El 43% dels viatges a Catalunya són en temporada d’estiu i 
la resta, repartits durant l’any, sobretot al gener, febrer, març, 
novembre i desembre. 

De gener a juliol de 2015 han arribat a Catalunya 693.473 ita-
lians, fet que consolida la recuperació del 2014. La despesa 
ha augmentat un 5%.

Arribades

Variació interanual de les arribades de turistes italians 
a Catalunya (en milers):

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i 

Ocupació

Sis grups turístics (Costa Crociere, Alpitour, Eden Viaggi, 
Veratour, Hotelplan i Settemari) controlen el 65% del mer-
cat. Catalunya és una destinació poc present als catàlegs 
d’aquests operadors turístics off-line. 

Una altra característica del mercat és la proliferació de xar-
xes d’agències de viatges, networks. En aquests moments, 
agrupen el 80% de totes les agències del territori i els prin-
cipals operadors turístics en formen part, de manera que 
creen la seva pròpia xarxa de distribució.

Hi ha una forta penetració  
de les agències de viatges  
on-line, que ja representen  
un 31,9% del total de vendes

Transports

Un 78,1% dels italians que viatgen a Catalunya trien l’avió 
com a mitjà de transport, mentre que un 8,4% arriba en co-
txe i un 13,5% ho fa en vaixell o altres mitjans. 

Les connexions aèries entre ambdós països es concentren 
als aeroports de Barcelona-El Prat i Girona-Costa Brava, i 
estan augmentant en nombres globals en els darrers anys. 
L’aeroport de Barcelona-El Prat té connexió amb 21 aero-
ports italians, i arriba fins a les 111 connexions setmanals en 
temporada baixa i fins a les 281 en temporada alta. 

Pel que fa a l’aeroport de Girona-Costa Brava, que ha vist 
reduïda la quantitat de rutes en els darrers anys, té vols di-
rectes amb 7 aeroports italians, amb 17 connexions setma-
nals en temporada baixa i 27 en temporada alta. 

Existeixen també connexions marítimes regulars fins a 
Catalunya (operades per les companyies Grimaldi Lines i 
Grandi Navi Veloci) des dels principals ports de la vessant 
nord-oest del país:

—  Savona-Barcelona (Grimaldi Lines)

—  Civitavecchia-Barcelona (Grimaldi Lines)

—  Porto Torres-Barcelona (Grimaldi Lines)

—  Livorno-Barcelona (Grimaldi Lines)

—  Gènova-Barcelona (Grandi Navi Veloci)
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Productes 

Segons dades de l’ISTAT, la tendència dels darrers anys 
és que els italians triïn la destinació de vacances segons la 
quantitat d’atractius que ofereix, o bé segons la combinació 
d’aquests atractius. Les escapades a ciutats, que repre-
senten el 33,4% de les vacances d’oci, es combinen en el 
20,5% dels casos amb mar i platja, que representen quasi la 
meitat de les vacances d’oci efectuades. 

El turisme religiós, producte molt consumit pel mercat italià, 
s’ha vist reduït un 45% respecte a l’any 2013, tot i que es 
mantenen les vacances relacionades amb el wellness. 

El 75,1% de les arribades registrades d’italians a Catalunya 
el 2014 van ser per motius vacacionals, mentre que un 10,1% 
de les estades van anar lligades a motius laborals. 

Els productes 
més apreciats per 
l’italià a Catalunya 
són les activitats 
culturals i d’oci,  
i la gastronomia

Dels gairebé 64 milions de viatges efectuats pels italians 
l’any 2014, un 87% van ser viatges d’oci, mentre que el 13% 
restant correspon a viatges de feina.

La propensió a viatjar a 
l’estranger va augmentar un 
19,7% respecte l’any anterior. 
Geogràficament, els habitants 
del nord viatgen més, seguits 
pels del centre del país i,  
en darrer lloc, pels del sud  
i les illes. 

En general, l’estada mitjana dels viatges és de 10 nits i la 
destinació predilecta per a aquest tipus de viatges és Es-
panya. Un 47% dels italians viatgen sense reserva prèvia, 
mentre que un 31,9% fa la reserva directa on-line (un de 
cada tres) i un 12,8% off-line. 

A Catalunya, un 56,4% dels italians hi ha arribat fora de la 
temporada estival. La despesa mitjana és de 628,3 € i l’es-
tada mitjana de 5,7 dies. Es tracta d’una de les nacionalitats 
amb major concentració de la despesa en destí: el 20,7% en 
allotjament, el 22,2% en transport i el 18,1% en excursions. 
El perfil tipus de visitant és el d’un públic adult (d’entre 25 i 
44 anys) amb un nivell de renda mitjà que s’interessa per les 
activitats culturals i d’oci i per la gastronomia. 

A l’italià li agrada viatjar en parella (36,6%), sol (22,1%) o amb 
amics (20,2%).

Destaca també la gran autonomia del mercat: un 78,6% 
viatja a Catalunya sense paquet turístic, essent la modalitat 
d’allotjament més triada l’hotel (72,4%).




