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La conjuntura econòmica és el factor que incideix més en el 
turisme, a causa de la rellevància de la renda disponible de 
les famílies en la marxa del sector. La previsió realitzada al 
maig pel Banc d’Anglaterra és d’un 2,5% de creixement de 
l’economia, una rebaixa de la previsió inicial de 2,9%. 

Una dada a tenir molt en compte és l’índex de confiança 
del consumidor, que en el cas del Regne Unit està creixent 
gràcies al fet que la inflació salarial ha començat a superar 
la inflació de preus per primera vegada en anys. A més, les 
taxes hipotecàries estan en nivells històricament baixos i la 
taxa de desocupació a finals de maig era del 5,6%.

El Regne Unit, amb més d’1,7 milions de turistes internacio-
nals, va concentrar el 10,6% de les arribades a Catalunya el 
2014 (+ 5,7% ). Aquest creixement en l’arribada de turistes 
britànics a Catalunya és un xic més intens que el registrat un 
any abans, quan el flux es va incrementar un 4,9%.

L’any 2014, el total de despesa dels turistes britànics a Ca-
talunya va ser de 1.329 milions d’euros, xifra que suposa un 
increment interanual del 8,5% respecte a l’any anterior i que 
s’explica en bona mesura per l’augment de les arribades, 
així com per la fortalesa de la lliura.

A més, el 2014 es van registrar increments en els indicadors 
de despesa total i mitjana, però també una lleugera reducció 
en la despesa diària arran de l’increment de l’estada mitjana. 
El turisme britànic gasta a Catalunya 746 euros de mitjana 
per turista i 114 euros per dia.
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Al Regne Unit amb prou feines es dóna la distinció, tan 
marcada en altres països, entre majoristes i minoristes; la 
majoria d’operadors fan les dues coses i tenen un caràcter 
multicanal (on-line i off-line). 

Una altra característica d’aquest mercat és el pes que encara 
tenen els paquets turístics, així com la importància dels ope-
radors turístics i les associacions. El motiu és la seguretat que 
ofereix el sistema ATOL, un sistema de protecció del consu-
midor davant de les possibles incidències durant el viatge.

Al Regne Unit, els viatges es poden organitzar a través de:

— Grans grups integrats verticalment: TUI Travel, Thomas 
Cook i Monarch-Cosmos.

— Línies aèries + operadors turístics: Jet2holidays, 
Easyjetholidays, Ryanair, British Airways i Norwegian.

— Operadors turístics independents: Abercrombie&Kent, Travel 
Edition, Cox & Kings i principalment membres d’AITO.

— Consorcis d’agents: Advantge, Elite, Worldchoice, etc.

— Agències on-line: Expedia, Booking, Lastminute,  
Low Cost Travel Group, etc.

— Paquet dinàmic: És el mateix turista qui confecciona  
el seu paquet.

— Turisme residencial (bitllet d’avió).

Altres actors importants del mercat son l’Associació 
d’Agents de Viatges i Operadors Turístics Independents 
Britànics (ABTA) i l’Associació d’Operadors Turístics Inde-
pendents (AITO).

Els grans operadors s’han reestructurat per adoptar un mo-
del de negoci més flexible, que permeti fer més operacions 
a través dels seus canals on-line. A més a més, han revisat 
la cartera de productes per a un major enfocament a les di-
ferents vetes de mercat.

 

 
  Tot a través d’una 
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  Tot amb el mòbil
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Transports

Els vols entre el Regne Unit i Catalunya van augmentar més 
d’un 7% durant la temporada d’estiu del 2015. Destaquen les 
noves connexions de Vueling des de Barcelona a Manches-
ter, Belfast i Birmingham aquest estiu 2015, així com les tres 
noves rutes amb Liverpool, Leeds i Newcastle per a l’estiu 
2016. Jet2 començarà a volar a l’aeroport de Girona des de 
Glasgow, Manchester i Newcastle la temporada d’estiu del 
2016. Les companyies aèries que operen vols entre el Regne 
Unit i Catalunya són: British Airways, Easyjet, Flybe, Jet2.com, 
Monarch, Norwegian, Ryanair, Thomas Cook, TUI i Vueling.

Productes

El producte amb més demanda per part dels britànics a l’ho-
ra de viatjar a l’estranger és el «sol i platja», juntament amb el 
turisme familiar, que es complementen amb altres activitats 
o experiències, com ara activitats esportives, de natura, gas-
tronòmiques, etc. Destaquen també el turisme actiu, el turisme 
cultural i les escapades a ciutats, principalment a Barcelona. 
 

Segons l’ABTA, les tipologies 
de vacances més sol·licitades 
al Regne Unit són, en aquest 
ordre: escapades a ciutats 
(42%), sol i platja (38%), 
vacances amb tot inclòs (16%), 
llacs i muntanyes (10%), viatges 
per veure un esdeveniment 
musical (8%), creuers (7%), 
viatges en autocar (6%), 
activitats esportives (6%), 
viatges en tren (5%) i viatges per 
veure un esdeveniment esportiu 
de gran magnitud (4%). 
 
Les principals publicacions professionals del sector turístic 
són: TTG, Travelmole, E-tid, ABTA Magazine, Travel Bulletin i 
Travel Weekly. Pel que fa a les revistes turístiques destaquen: 
Lonely Planet Magazine, Condé Nast Traveller, Wanderlust, 
Food and Travel Magazine i Sunday Times Travel Magazine. 

Per als britànics, el principal motiu per viatjar a Catalunya 
continua sent fer vacances/oci. Durant el 2014, les vacan-
ces van representar el 87% de les visites a Catalunya, se-
guides dels viatges de feina i negocis (10,1%). En tercer lloc 
trobem les visites a familiars i amics, que van representar 
un 1,5%. 

El turista britànic tria 
establiments hotelers i 
similars com a principal 
tipus d’allotjament quan ve 
a Catalunya (72,4%), viatja 
fonamentalment amb avió 
(94,3%) i ho fa majoritàriament 
amb companyies de baix cost.

Els britànics viatgen a qualsevol edat, la qual cosa obre 
grans possibilitats a una destinació com Catalunya. Dels 
britànics que arriben a les nostres terres, un 36,8% ho fa 
en parella, un 24,2% sol, un 15,6% amb amics i un 19,4% 
en família.

Encara que el turista britànic ha organitzat tradicionalment el 
seu viatge mitjançant operadors turístics, la tendència està 
canviant i cada vegada més britànics organitzen el seu viat-
ge de forma independent. Així ho va fer un 24,3% dels bri-
tànics que van decidir viatjar a Catalunya el 2014 per motius 
turístics, davant del 25,4% que va contractar paquet turístic 
l’any abans.




