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Data de l’informe: 7/7/2020

Aquest document detalla l’estat dels mercats emissors de turisme el 3 de juliol de 2020.
En aquest informe s’assenyalen les mesures d’impuls al sector turístic de cada mercat,
les previsions i les tendències turístiques així com altra informació d’interès. Cal tenir
present que en les circumstàncies actuals la informació canvia constantment.
És un document d’elaboració pròpia, i els mercats implicats en aquest informe són els
següents:
•
EUROPA. Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Irlanda, Israel,
Països Baixos, Països nòrdics, Portugal, Regne Unit i Rússia.
•

AMÈRICA. Argentina, Brasil i Estats Units.

•

ÀSIA. Àsia-Pacífic i Xina.
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MERCAT: ALEMANYA I EUROPA CENTRAL
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
•

El 2 de juliol de 2020, el Govern federal alemany ha discutit els temes més
rellevants per a la indústria turística alemanya. El Projecte de llei per mitigar les
conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 dins la Llei de contracte de
paquets de viatges eren en l'ordre del dia. L'objectiu és que els vals de les
agències de viatge per als viatges cancel·lats estiguin protegits per l'estat contra
la insolvència dels prestadors, d’aquesta manera es pretén incrementar
l'acceptació de vals. No obstant això, el client ha de seguir tenint l’opció de triar
entre un val o un reemborsament. També el Partit Verd i l’FDP (Partit Democràtic
Lliure) han presentat altres propostes per al suport al sector turístic. El principal
requisit de totes dues parts és crear un fons de crèdit d’estat des del qual les
agències puguin fer els reemborsaments dels viatges, aquest fons també
inclouria la comissió de les agències de viatges. A més a més, els partits de
l'oposició demanen més mesures de suport, com ara un esquema de subsidi de
treball a curt termini, l’ampliació dels terminis d'ajuda d'emergència per a petites
empreses i millores per als becaris o practicants.

2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
•

Segons una enquesta de l'empresa d'investigació de mercat Hopp, el 45% dels
alemanys pensa viatjar a l'estranger aquest estiu, mentre que el 55% considera
el tema del viatge un tema tabú. No obstant això, la majoria dels alemanys no
viatjaran a l'estranger durant el 2020. Fins i tot amb una obertura de fronteres, el
56% declarava que "probablement o sens dubte no tindré en compte l’obertura".
D’altra banda, el 17% veu el final de la crisi en els pròxims mesos o fins a final
del 2020, mentre que el 10% no el veu fins al 2022. Els alemanys tornaran a
viatjar de manera graonada, és a dir, no s’espera que es torni a la normalitat de
seguida que s’aixequin les restriccions de viatjar, sinó que serà un procés llarg.

•

Les companyies aèries que volen d’Alemanya a l'estranger oferiran fins al 27%
dels seients durant el mes de juliol, tenint en compte els seients disponibles el
2019. Al juny, aquesta xifra va ser només del 15%, segons un estudi de
l’associació BDL. Al juliol tornarà a ser possible viatjar al 64% de les
destinacions, tot i que no amb la mateixa freqüència que abans. Aquest mes, els
passatgers poden arribar a 239 destinacions i a 69 països des d'aeroports
alemanys.

•

Segons els mitjans de comunicació alemanys, dos de cada tres operadors
turístics estan en risc de fallida. Una altra de les tendències observades al mercat
alemany és més intenció dels alemanys a estiuejar aquest any a la costa estatal.
Els operadors turístics han inclòs o augmentat l’oferta d'allotjaments a Alemanya,
i alguns establiments de la costa ja estan complets, tot i que els preus aquest
any són més alts.

•

El grup turístic alemany TUI preveu obrir aquest estiu el 50% dels seus hotels a
Europa, tot i que la xifra pot augmentar a mesura que les restriccions es vagin
alleugerint.

•

Segons la plataforma de reserves Witbooking, Alemanya es troba en cinquena
posició en la recerca d’hotels a Barcelona. El primer mercat és el mercat interior.
Pel que fa a les cerques d’hotel a la Costa Brava, Alemanya es troba en setena
posició, la mateixa que pel que fa a la Costa Daurada.
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•

El president de la DRV (Deutscher Reiseverband), Norbert Fiebig, va assenyalar
que el nivell de negoci del sector abans de la pandèmia, quan el turisme
mobilitzava a Alemanya 35.000.000.000 d’euros, no es recuperarà fins d’aquí a
un parell d'anys. "Ningú no dubta que hi haurà recessió", va dir Fiebig, i va
avançar que la crisi "deixarà traces en el desenvolupament conjuntural" que
retardaran el consum.

3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
•

Alemanya ha instal·lat a l’Aeroport de Frankfurt, el més gran del país, el primer
centre on es realitzaran proves de la COVID-19 sense cita prèvia. Aquest test
estarà disponible per a viatgers que arribin o que marxin de l’aeroport i ha estat
implantat per Lufthansa, el gestor aeroportuari Fraport i l’empresa biotecnològica
Cetogne. Les proves són voluntàries i tenen l’objectiu d’evitar la necessitat de fer
quarantena en entrar a determinats països que actualment imposen restriccions
d’arribada Tanmateix, alguns viatgers com, per exemple, els provinents de la
Xina, hauran de realitzar el test obligatòriament si volen entrar al país. La prova
es podrà realitzar el mateix dia del vol i l’aeroport tindrà capacitat per fer fins a
5.000 proves diàries.

Un cas excepcional és el del districte de Gütersloh, al Rin del Nord-Westfàlia, a causa
del rebrot del coronavirus a l'escorxador de la companyia Tönnies, que ja té més de
1.550 treballadors infectats. A més a més de les restriccions imposades als ciutadans,
algunes destinacions turístiques tant nacionals com internacionals han prohibit l’entrada
o han imposat mesures més fortes als visitants provinents d’aquesta zona (han de
mostrar un test negatiu fet com a molt 48 hores abans). Alguns hotels d’Espanya, Itàlia,
Croàcia, Bulgària, Grècia i Portugal demanen també als visitants tests negatius fets com
a molt tres dies abans.
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MERCAT: BÈLGICA
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
El 19 de juny va finalitzar el període per a l’emissió dels bons corona. Aquests bons
havien estat autoritzats pel Govern belga com a mesura excepcional per fer front a les
cancel·lacions provocades per la COVID-19 i per tal de limitar els problemes de
tresoreria dels organitzadors de viatges.
Tot i que el sector ha demanat insistentment la pròrroga d’aquesta mesura, la pressió
de les organitzacions de consumidors i de la Comissió Europea no ho ha fet possible.
Ara les peticions es concentren en la creació d’un fons de crisi per compensar despeses
excepcionals i per alleugerir l’impacte financer de la crisi. De cara a la constitució
d’aquest fons de crisi, el sector està quantificant l’impacte econòmic de la COVID-19 a
través d’una enquesta que reculli l’afectació en termes d’ocupació, els costos fixos als
quals s’ha de fer front, la caiguda d’ingressos, les despeses de proveïdors no
recuperables, etc. L’import proposat és de 671 milions d’euros. Altres mesures en curs
de discussió són:
-

-

la creació d’un nou bo per fer front a noves cancel·lacions; amb garantia de l’estat i
deixant al consumidor la llibertat d’acceptar-lo o de demanar el reemborsament de
l’import pagat;
la pròrroga de les mesures socials (atur temporal) per a treballadors i independents
del sector turístic fins a final del 2021;
l’exoneració de les càrregues socials durant 3 anys;
un pla d’ajudes en forma de crèdits amb l’aval de l’estat a retornar en 5 anys;
la revisió urgent de la Llei de viatges combinats.

El sector també demana que Bèlgica pugui tenir accés als ajuts que la UE mobilitzarà
en benefici del sector turístic dels estats membres.
A nivell regional s’han adoptat també mesures de suport per al sector. En el cas de
Valònia, s’ha aprovat un Programa de suport d'urgència, dotat amb 6,5 milions d’euros
destinats a 6 mesures concretes:
-

subvencions a allotjaments i atraccions per posar en marxa les mesures sanitàries
obligatòries (3,23 milions d’euros);
- ajudes per al manteniment de les atraccions turístiques durant els mesos d’inactivitat
(entre 1.000 € i 200.000 €);
- ajudes a les organitzacions de turisme social (830.000 €);
- subvencions a organitzadors d’esdeveniments d’àmbit regional (entre 6.000 € i
25.000 €);
- subvencions a oficines de turisme i campanya de promoció de Valònia com a
destinació de turisme de proximitat per a l’estiu del 2020 amb els eslògans “Changer
d’Air”, “Se Retrouver”, “Se Reconnecter”.
Flandes també ha activat una campanya per promocionar el turisme local. En aquest
cas, es presenta amb el nom “Vlaanderen Vakantieland 2.0”, fent referència a un
programa de televisió molt popular entre la població, i ha creat l’app YouFlanders, que
recull tota l’oferta turística de la regió i permet, alhora, consultar la concentració de
persones en temps real.
La regió de Brussel·les capital es troba en la urgència de reactivar el sector turístic
després de mesos de paràlisi, i també ha engegat una campanya amb el lema ‘No
Br__sels without US’, que s’està promovent a través d’insercions publicitàries en
pàgines web i amb cartells publicitaris per tot Bèlgica.
2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
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Des de dilluns 15 de juny, Bèlgica permet l’entrada i sortida del país sense necessitat
de justificar-ne els motius. Per facilitar la planificació dels viatges, el Ministeri d'Afers
Estrangers utilitza un sistema de semàfors que indiquen en verd els països als quals es
pot viatjar sense restriccions (entre els quals Espanya); en taronja, els països als quals
es pot viatjar, però que imposen mesures als visitants (quarantena, etc.), i en vermell,
els països als quals no s’hi pot viatjar.
Connexions aèries – Situació i perspectiva
-

Brussels Airlines i Ryanair han reprès la connexió entre Bèlgica i Catalunya, amb
freqüències reduïdes (3-5 vols setmanals). Durant el mes de juliol incrementaran les
connexions i també començaran a operar Vueling i TUIFly (data prevista: 12 juliol).
Els vols setmanals entre Bèlgica i els aeroports de Catalunya es redueix aquest estiu
del 50% respecte al 2019 (de 93 a 46).

Operadors turístics i agències de viatges – Situació i perspectiva
-

-

-

-

-

La majoria dels operadors turístics han reprès l’activitat i permeten fer reserves per
a aquest mes de juliol, amb un nombre de propostes limitat i centrat en destinacions
properes a les quals es pot viatjar en cotxe.
Els viatges que requereixen connexió aèria s’ofereixen amb data de sortida a partir
del setembre, a excepció de TUI, que compta amb flota aèria pròpia, TUIFly, Sunweb
i Pegase. La majoria de programes en autocar (Voyages Léonard, Lauwers) estan
pendents de confirmar l’adequació a les normes de seguretat i, per tant, la seva
viabilitat.
La majoria dels operadors turístics ha adaptat la seva oferta incorporant programes
de proximitat: TUI Belgium i Sunweb amb propostes “a prop de casa”; Lauwers amb
programes “Perfectly Belgian, Relais & Châteux” amb una nova route du bonheur
(ruta de l’alegria) entre Bèlgica i Luxemburg; Connections, amb propostes de
glàmping dins de Bèlgica (les Ardenes). La majoria posen ja el focus en les vacances
de tardor.
Neckermann ha reobert les 62 agències de viatges que té repartides per tot el país.
Si fins ara el 80% de les reserves que gestionava s’adreçaven a destinacions de la
Mediterrània, la situació creada per la COVID-19 l’ha portat a reorientar la seva
oferta i aquest estiu proposarà estades per Centreeuropa.
S’observa un augment considerable de vendes d’autocaravanes. Segons un estudi
realitzat per l’Associació Belga de Caravanes i Autocaravanes, el 60% dels belgues
creu que una autocaravana ofereix la manera més segura de viatjar aquest estiu.

En les últimes setmanes, Turespaña ha difós diverses informacions i comunicats de
premsa adreçats al sector turístic del Benelux, on informava sobre les fases de
desconfinament a Espanya, els protocols aplicables a l’activitat turística i l’obertura de
fronteres al turisme estranger, fent també difusió del vídeo promocional “10 Reasons
to Travel to Spain”.
3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
Bèlgica ha iniciat la fase 4 del seu pla de desconfinament l’1 de juliol, ampliant les
possibilitats de contacte social i autoritzant esdeveniments, amb algunes condicions:
-

-

contacte social: les persones amb què es pot tenir contacte passa de 10 a 15;
l’obertura de piscines, parcs d’atraccions, centres de wellness; recepcions
(casaments i d’altres) amb màxim 50 assistents.
esdeveniments: esdeveniments regulars (teatre, cinema,...) d’acord amb protocols
pertinents; esdeveniments puntuals en l’espai públic autoritzats sempre que el nivell
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de risc no superi certs límits (l’eina en línia Covid Event Risk Model permet avaluar
els riscs). En tots dos casos, l’aforament és limitat: 200 en interiors i 400 en exteriors.
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MERCAT: ESPANYA
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
•
•

•

Línia d'avals del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. Per tal d'assegurar la
liquiditat de les empreses i autònoms, l’ICO va aprovar la creació d'una línia
d'avals dividida en 5 trams per un valor de fins a 100.000 milions d'euros.
Pla d’impuls al sector turístic (18/6). Aquest Pla està dotat de 4.262.000 euros,
que se sumen als 15.273 milions d’euros que el Govern ha dedicat a ajudes al
sector turístic des que va començar la pandèmia. Aquest nou Pla consta de 28
mesures que s'articulen al voltant de cinc línies d'actuació:
o Recuperació de la confiança en la destinació.
o Posada en marxa de mesures per reactivar el sector: aplicació de
mesures laborals, formació i aportació de liquiditat i solvència
empresarial. S'hi destinaran 3.362 milions d’euros. Aquest punt inclou
2.500 milions d’euros de la línia d’avals ICO (anteriorment esmentats).
o Millora de la competitivitat de la destinació turística: donar suport a
projectes turístics a través del Fondo Financiero del Estado para la
Competitividad Turística, mitjançant la fórmula de préstec amb una
dotació de 859 milions d’euros.
o Millora del model de coneixement i intel·ligència turística.
o Campanya de màrqueting i promoció.
Reial decret llei de mesures socials de reactivació de l'ocupació i de protecció
dels autònoms, de 26 de juny: el Consell de Ministres prorroga fins al 30 de
setembre els beneficis i les exoneracions dels expedients de regulació
d'ocupació temporal (ERTO).

2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
Diverses fonts apunten que el turisme estatal serà un dels principals mercats emissors
a curt termini a causa a la pandèmia que la COVID-19 ha provocat (Brain Trust). No
obstant, aquesta pandèmia ha canviat definitivament la forma com la gent busca i
planifica les vacances. Factors com ara els preus, la flexibilitat o la implantació de
mesures higièniques que donin confiança al consumidor juguen un paper determinant i
han donat lloc a nous patrons de comportament en la demanda turística. A continuació,
s’exposen de forma més detallada aquests nous factors:
•

Intenció de viatjar
o La intenció de fer una escapada d’oci o unes vacances durant aquest
estiu és al voltant del 40% durant tot el confinament i va pujar al 46,9%
quan es van començar a relaxar les mesures (GESOP). D’aquest
percentatge el 85% té la intenció de fer el viatge dins d’Espanya,
tendència que ha anat creixent amb el pas de les setmanes.
o Segons una enquesta de THR i Ipsos, el 71% dels espanyols entre 18 i
65 anys farà algun viatge de més de 3 nits abans no acabi l’any, la majoria
dins d’Espanya (79%).
o Malgrat la disponibilitat de viatge del mercat emissor espanyol, aquest
estarà fortament afectat per a la crisi econòmica, fet que farà caure els
viatges dels residents de l’Estat espanyol en relació amb anys anteriors.
Aquest és el principal motiu de la població que ja ha decidit que no
viatjarà.
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o
o
o

Hi ha un percentatge alt d’indecisos per viatjar aquest 2020, per als quals
tenen pes els factors relacionats amb la seguretat sanitària de la
destinació i la flexibilització de les cancel·lacions.
Segons THR i Ipsos, el setembre serà el “nou juliol”. El 22% dels
enquestats farà les seves vacances llavors.
En el conjunt del total dels espanyols, i sumant totes les setmanes de
l’estudi, les comunitats autònomes preferides mantenen les posicions i
els percentatges de citació: 1. Andalusia (27,1%) 2. Galícia (13,0%) 3.
Comunitat Valenciana (10,3%) i 4. Catalunya (10,2%) (GESOP).

•

Noves prioritats
o Segons THR i Ipsos, la sensació de seguretat derivada de l’aplicació de
mesures higièniques serà un factor clau d’èxit per atraure turistes: el
52% d’espanyols que no tenen previst viatjar és per por a possibles
contagis i a la influència de la COVID-19.
▪ Segons THR i Ipsos, les característiques que faran que una
destinació tingui interès són: la baixa massificació, la baixa
incidència de la COVID-19 i el bon control dels aforaments.
o El tracte personalitzat i amable també serà un dels factors que els
turistes tindran en compte a l’hora de triar una destinació o establiment
on passar les seves vacances (THR i Ipsos)
o El factor preu, així com les polítiques de cancel·lació flexibles prenen
una importància sense precedents, ja que el poder adquisitiu de la
població espanyola ha disminuït a causa de la crisi provocada per la
COVID-19 (el 22% dels espanyols que no tenen previst viatjar és per
motius econòmics, THR i Ipsos).

•

Canvis en la demanda
o Allotjament
▪ L’hotel continua sent la primera opció per allotjar-se (26,1%),
seguit de la segona residència (19,8%), la casa d’amics o
familiars (15,4%) i el lloguer d’apartament o pis turístic (12,6%),
l’allotjament rural (9,6%) i els càmpings (6,2%). S’ha mantingut
l’allotjament hoteler, però en els últimes setmanes ha estat
l’elecció dels establiments de turisme rural la que ha presentat
una tendència a l’alça (GESOP).
▪ S’observa més demanda del producte hoteler en els mesos
d’octubre-desembre (THR i Ipsos).
o Transport
▪ Prop del 83% dels espanyols amb intenció de viatjar farà servir el
seu propi vehicle, i només al voltant del 13% viatjarà amb avió
(CIS).
o Tipologia de viatge
▪ Entre els espanyols que tenen intenció de fer vacances, la
tipologia de viatge més escollida és la de sol i platja (43,9%) i la
de naturalesa o rural (30,1%), amb creixements significatius
respecte de la última setmana, i l’opció de muntanya (9,0%)
(GESOP, dades de la setmana del 22 al 26 de juny de 2020). Cal
veure l’evolució de les tipologies de les opcions culturals i
urbanes, que en la última setmana han baixat.
▪ THR i Ipsos coincideixen que l’opció de sol i platja vinculada al
descans i a la desconnexió seguirà sent de les més demandades,
i afegeixen que el turisme urbà quedarà relegat a escapades
curtes.
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o

Canal de reserva
▪ Les reserves a través del mòbil han crescut de forma constant.
Segons Expedia, els viatgers espanyols fan cada vegada més
reserves d'última hora a través dels seus dispositius.
• Al començament del brot de la COVID-19, una de cada
dues reserves de viatgers espanyols ja es feia a través
d'aquest canal, amb una antelació d'entre 0 i 6 dies. A
mitjan maig, arribaven gairebé al 55% pel que fa a hotels
i prop del 60% pel que fa a lloguers de vacances
(Expedia).
▪ Les reserves actuals mostren que les reserves presencials
(booking window) són cada vegada menys. Es preveuen reserves
d’última hora tenint en compte aspectes com ara la confiança de
poder viatjar, per la incertesa del moment i la seguretat. Aquest
fet s’accentua quan un dels components del viatge és el vol.

3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
Garanties sanitàries a Espanya:
• La Junta Directiva de l'Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE) ha creat el
segell turístic Safe Tourism Certified com a marca de garantia i certificació
d'implantació del sistema de prevenció de riscos per a la salut davant de la
COVID-19.
Fronteres
•

La resolució de 29 de juny de 2020 (BOE), de la Direcció General de Salut
Pública, Qualitat i Innovació, regula el control sanitari dels passatgers quan
entren a Espanya, per via marítima o aèria:
o S’ha de prendre la temperatura a les persones que viatgen a Espanya
per aire o per mar, i han de superar també un control visual i de
documents.
o A més, s’ha d’omplir un formulari de salut pública abans d’iniciar cap
viatge cap a Espanya a través de l’adreça d’Internet: www.spth.gob.es o
a través de l’aplicació gratuïta “ESPANYA TRAVEL HEALTH-SpTH".
o Les agències de viatges, els operadors turístics i les empreses de
transport aeri o transport marítim han d’informar els viatgers de totes
aquestes mesures.

Transport/connectivitat
•

Aeri
o

o
o

Vueling. La companyia aèria amplia l’oferta de rutes nacionals i
internacionals a partir del 22 de juny amb 600 vols setmanals (71 rutes)
des de l'aeroport de Barcelona:
▪ setmana del 22 de juny: Granada, Santiago de Compostel·la i
Lanzarote;
▪ setmana de l’1 de juliol: la Corunya, Astúries, Santander i
Fuerteventura.
▪ setmana del 6 de juliol: Madrid, Vigo, Jerez, Valladolid i La Palma.
▪ setmana del 13 de juliol: Sant Sebastià i Almeria.
Iberia. A partir del dia 1 de juliol reprèn part del seu programa de vols.
Air Europa. Air Europa reprèn els vols a partir del 22 de juny. Des de
principi de juliol, l'aerolínia augmentarà de forma progressiva la xarxa de
connexió entre la península i les illes i, a mitjan mes, reactivarà també
part de les rutes peninsulars, operant amb un vol diari, d’anada i tornada,
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•

entre Madrid i Barcelona, Bilbao, Vigo, la Corunya, València, Alacant i
Màlaga, així com entre Màlaga i Melilla.
Ferroviari.

Des del 22 de juny, les circulacions d’AVE i de llarga distància sumaran unes 30.000
places diàries, fet que suposa en total el 50% més respecte de les actuals. L'oferta
deixa enrere les restriccions a la mobilitat i incorpora un total de 98 freqüències
diàries, respecte de les 67 que hi havia fins ara, i suposa el 46% més de trens.
Aquesta oferta s'ampliarà gradualment a mesura que es vagin recuperant els índexs
d'ocupació en els trens (RENFE).
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MERCAT: FRANÇA
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
El SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) recomana tornar a viatjar a
partir del 27 de juny del 2020 a França i a destinacions de l’espai Schengen.
Continua el principi del dipòsit fins al 15 de setembre. El decret permet a les
agències de viatges emetre un dipòsit vigent durant 18 mesos per als seus
clients. Al final dels 18 mesos, el viatger que no hagi utilitzat el seu crèdit "pot
sol·licitar un reemborsament".
El Comitè Interministerial de Turisme treballa per definir Pla especial d’ajuda al sector,
de 18.000 milions d’euros.
•

Amb l’objectiu de fomentar la creació d’un “nou turisme” més orientat al
desenvolupament sostenible i digital, el Comitè es centrarà en 4 eixos d’actuació:
els protocols sanitaris, les mesures econòmiques i d’inversió, el turisme social, i
l’estructuració de noves estratègies.

•

Protocols oficials francesos dins l’àmbit del turisme:

•

-

Protocol sanitari HCR (hotels, cafès i restaurants) a França

-

Protocol sanitari sector MICE a França

L’Oficina de Turisme i de Congressos de París ha publicat una carta de
compromís, Caring Attitude, destinada als professionals del turisme a París
(hotels, restaurants, espais i monuments, entre d’altres), constituïda de 7 pautes
que cal seguir per garantir la seguretat sanitària als visitants de la capital
francesa.

2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
Les vacances de l’estiu del 2020 es preveuen a destinacions pròximes, de
breu durada i de menys pressupost.
Políticament es convida al "patriotisme turístic" per ajudar l'economia local i
redescobrir el territori nacional.
El 86% dels francesos es quedarà al seu país. El 52% dels francesos vol
passar les vacances a la costa, ja sigui a França ja sigui a l’estranger. Només el
62% dels qui preveuen viatjar a l’estiu ja ha efectuat la reserva (font: sondeig de
BVA/EdV realitzat del 23 al 25 de juny i publicat l’1 de juliol 2020).
El 74% dels francesos marxaran de vacances a una destinació on el sistema
hospitalari els inspiri seguretat. La flexibilitat en les modalitats d'anul·lació,
d’ajornament o de reemborsament de les estades són criteris indispensables per
al 92% dels francesos. El 24% preveu l’estada al juliol; el 23%, a l’agost, i el 15%,
al setembre (font: Baròmetre OTCP i Atout France).
Es detecta una tendència a cercar destinacions de verd i muntanya, i tot i
que el litoral segueix atraient els francesos, augmenta l’interès per viatjar a
l’interior del país. La primera setmana de juny, el 75% de càmpings a França ja
va poder obrir, i el volum de reserves de càmpings a França d’aquest juliol i agost
es preveu molt semblant al dels darrers anys, si el bon clima i l’estabilitat del pla
sanitari hi acompanyen (font: entrevista a Nicolas Dayot, president de la
Federació del Sector de Càmpings (FNHPA).
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És significatiu l’increment de les reserves d'apartaments, càmpings i residències
hoteleres al territori francès per al mes de juliol. Els operadors turístics constaten
un increment del preu mitjà del paquet a causa de l'augment de la durada de les
estades i de la gamma (font: SETO i EDV).
Les agències de viatges només registren el 20% de les reserves a l’estranger,
en comparació amb el 66% habitual.
Els operadors turístics i les agències registren una reactivació de les reserves
hoteleres interiors i destaquen les reserves d’última hora (la majoria són per a
principi de juliol). Segons les agències, actualment més del 80% de reserves
correspon a estades interiors. Generalment, aquest percentatge no sobrepassa
el 30% (font: sondeig d’EDV).
Segons l’enquesta publicada el 2 de juliol per Siblu, principal actor de la indústria
hotelera francesa per avaluar l'impacte de la COVID-19:
✓ el 25% dels francesos han decidit abandonar les seves vacances;
✓ el 37% ha canviat els projectes, bé ajornant les dates de sortida o
canviant la destinació.
✓ el 18% ha cancel·lat les vacances a l’estranger i finalment farà vacances
a França.
✓ l’1 de juliol, el 60% dels francesos encara no ha reservat les
vacances d’estiu. Tot i que el desconfinament va permetre la represa de
les reserves, només el 13% han reservat les vacances des de l’11 de
maig: "més que mai, es jugarà tot a l'últim minut".
✓ El 40% dels francesos té previst un pressupost inferior al de l'any passat.
Només el 23% té previst sortir dues setmanes aquest estiu. El 73% dels
francesos preveu vacances zen, i el 27% dels enquestats, gaudir de la
cultura.
✓ Els francesos volen ser actors de la recuperació econòmica, consumint
localment durant les vacances.
Espanya, Portugal i Grècia també han estat les destinacions més buscades a
Google França. Els operadors turístics i les companyies aèries detecten un
augment de les cerques i les reserves de bitllets i estàncies a Espanya i Grècia,
seguit de Portugal i Itàlia (font: videoconferència 23/6/2020 Entreprises du
Voyage).

Les companyies aèries no preveuen cap augment significatiu de tarifes (a cap
de les destinacions, incloses les espanyoles), ja que estimen una oferta de
seients superior a la demanda a causa de la reticència de la clientela a viatjar
per motius sanitaris (font: videoconferència 23/6/2020 d’Entreprises du Voyage).
El SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) adverteix dels preus
agressius que alguns dels competidors d'Espanya especialitzats en el producte
"sol i platja" han començat a aplicar per atraure el mercat francès. El SETO es
mostra preocupat pel possible impacte a l’alça de les tarifes dels paquets
internacionals -incloses les destinacions espanyoles- pel que fa als protocols
sanitaris que han d’adoptar els hotels i les diferents activitats turístiques (font:
videoconferència 23/6/2020 d’Entreprises du Voyage ).
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MERCAT: ITÀLIA
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
El comitè d’experts en matèria social i econòmica designat pel Govern italià ha presentat
un informe amb diferents propostes per a la reconstrucció de l’economia italiana i que
estableix diversos objectius en matèria turística.
Defensa de la temporada turística 2020 i de la percepció internacional d’Itàlia per
al 2021
Pla de defensa de la temporada 2020. Vademècum que permeti definir i
comunicar ràpidament un marc regulador per a la temporada d’estiu, en línia amb els
altres països europeus, i que permeti al sector adaptar-se ràpidament i promoure ofertes
(obertura gradual, definició de nivells de risc, comunicació de dades epidemiològiques
a institucions, alineació amb protocols europeus,...).
Protecció del sector i de l’ocupació laboral amb incentius i exempcions fiscals a
les empreses perquè puguin adaptar-se a la reobertura, preveure una llei per equiparar
el risc entre l’arrendador i el llogater per a lloguers comercials i reduir impostos, establir
un “fons COVID-19” per donar suporta financer a museus, activitats culturals i
d’entreteniment, parcs i àrees protegides, coordinar una campanya de comunicació i
promoció per recuperar el posicionament d’Itàlia, i incentivar la reestructuració i la
requalificació de locals.
Nova direcció i nova estratègia per al turisme que permeti valorar i gestionar
recursos de forma eficaç
Definir una estratègia turística a mitjà i llarg termini i augmentar l’efectivitat en la
gestió a través de la creació del Presidio Turismo Italia, que s’ocuparà de coordinar
eficaçment la reconstrucció durant els pròxims 3 anys i augmentar la capacitat de
despesa fixant objectius.
Pla de turisme Italia, que es centri en la millora estructural de la qualitat, la
seguretat i la competitivitat del turisme, i desenvolupi al més aviat possible un pla
estratègic a llarg termini, on hi haurà mesures d’intervenció prioritàries.
Pla de comunicació “Turismo Italia”, que permeti monitoritzar la imatge d’Itàlia
als mitjans nacionals i internacionals, i desenvolupar un pla de comunicació efectiu i
coherent. També n’enfortirà la imatge a través de les representacions italianes a
l’estranger.
Millorar i desenvolupar l’oferta del país.
-

Incentius per a millores estructurals en estructures receptives: préstecs per a
taxes reduïdes i crèdits fiscals.

-

Incentius per consolidar el sector turístic: suport a la creació de xarxes i
agregacions comercials.

-

Millora de la qualitat del sistema d’allotjament: llançament d’estàndards de
qualitat i unificació de criteris estatals; millora i ús de béns de valor històric i
creació d’una cadena icònica italiana.

-

Promoció i comercialització de productes turístics: pla de promoció coordinat a
nivell nacional amb incentius per a la comercialització per part dels operadors
turístics italians, desenvolupant una infraestructura digital per a la promoció i
comercialització de l’oferta.

-

Desenvolupament de nous productes turístics: diversificar i desestacionalitzar
(shopping, esports, enogastronomia).
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-

Transport turístic: millorar l’accessibilitat i la inversió en infraestructures en àrees
clau i amb gran potencial.

-

Formació turística: millorar l’oferta formativa que permeti garantir una oferta de
qualitat.

-

Millora del patrimoni artístic i cultural mitjançant capitals privats (patrocinis i
donacions), reformar el model de gestió d’ens artístics i culturals, i millorar-ne les
competències.

2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
Segons la plataforma Witbooking, Itàlia es posiciona en 6è lloc pel que fa a les cerques
d’allotjament a la ciutat de Barcelona.
La capacitat aèria procedent d’Itàlia es contrau del 5% al juliol i augmenta del 5% a
l’agost.
Segons una enquesta realitzada per Robintur Travel Group, els italians que faran un
viatge aquest estiu seran el 70%. Entre tots aquests, el 39% reduirà la durada i gastarà
el 20% menys de mitjana. El 31% realitzarà la reserva a través d’una agència de viatges
(18% al 2019), i el 14% viatjarà a l’estranger amb Espanya, Grècia i Egipte entre els
països preferits.
3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
El passat 1 de juliol es va activar el procediment per sol·licitar el bonus vacanze per a
les persones i famílies amb un ISEE (indicador de la situació econòmica equivalent)
inferior a 40.000 euros bruts a l’any. Estarà vigent fins al 31 de desembre i servirà per
poder accedir a un descompte destinat al pagament dels serveis oferts, dins d’Itàlia, per
empreses receptives, turisme rural, B&B i càmpings.
El primer dia, els bons activats van ser de 146.000 euros, el que equival a un valor
econòmic de més de 67 milions d’euros.
Platea de beneficiaris: les famílies amb ISEE inferior a 40.000 euros poden sol·licitar
aquest bo del valor de 500 euros si el nucli familiar és de 3 o més persones; de 300
euros, si el nucli és de 2 persones, i de 150 euros, per a persones individuals.
El 80% del bo es tradueix en un descompte immediat, i la resta s’aplica com a
desgravació en la declaració de la renda.
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MERCAT: IRLANDA
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
Fáilte Ireland, l’autoritat nacional irlandesa per al desenvolupament turístic, va
organitzar el passat 25 de juny l’esdeveniment virtual “Re-opening Together”, una
convenció per presentar a la indústria el conjunt d’actuacions programades per a la fase
de reobertura del sector turístic, que va començar el 29 de juny.
L’esdeveniment, amb quatre versions fetes a mida per a cadascuna de les quatre grans
marques irlandeses (Dublín, Wild Atlantic Way, Ancient East, i Heartlands) va presentar
novetats focalitzades principalment en el màrqueting i la generació de confiança en el
consumidor.
- Comunicació i màrqueting:
S’impulsen 3 campanyes per al mercat domèstic, amb una inversió de 4 milions d’euros:
- “Ireland, make a break for it”: campanya per promoure les anomenades
“staycations”, vacances en el propi país. Es tracta d’una campanya multicanal a la qual
es poden sumar tots els negocis, ja que hi haurà material promocional i actius digitals a
la seva disposició.
- “Dublin for dubliners”: campanya focalitzada a redescobrir la capital.
- “COVID-19 Safety Charter”: campanya per enfortir la confiança en els
establiments turístics a través d’un segell que assegurarà el compliment dels protocols
higiènics i de seguretat.
A més, s’està treballant en la finalització d’un nou ecosistema digital més eficient per
al turisme irlandès, de manera que el turista pugui rebre la informació que necessita allà
on sigui, quan la vulgui i com millor li convingui.
Al centre d’aquesta estratègia s’hi situa en un primer moment el redisseny del web
“discoverireland.ie”, que aviat serà presentat, i que passarà a estar molt més orientat
a derivar clients cap als motors de reserva dels proveïdors associats.
Per als negocis, serà totalment gratuït aparèixer en els llistats d’establiments, festivals
o esdeveniments d’aquest ecosistema digital, que inclou no només el web esmentat,
orientat al turisme domèstic, sinó també “ireland.com”, orientat al turista internacional,
“visitdublin.com” i tot el conjunt de xarxes socials.
Es renova també el web “irelandscontentpool.com”, un repositori digital de material
de màrqueting turístic d’alta qualitat (fotografies, vídeos, imatges promocionals, material
de branding, etc.) a lliure disposició dels negocis del sector.
- Protocols d’higiene i seguretat:
Com s’ha esmentat anteriorment, el “COVID-19 Safety Charter” és un segell que
l’autoritat irlandesa atorgarà als negocis que voluntàriament s’hi vulguin acollir. La
condició és que l’empresa i les seves persones treballadores es comprometin a complir
estrictament amb les Guies operatives específiques per al sector, i alhora caldrà que
tots els empleats segueixin una formació sobre prevenció de la infecció en els negocis
turístics.
Les empreses que obtinguin el segell podran fer-lo visible tant a diverses zones del seu
establiment com en els seus suports digitals.
2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
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El 29 de juny Irlanda va entrar a la fase 3, la penúltima, del procés de reobertura
dissenyat pel Govern, i amb l’entrada a aquesta fase s’ha produït la reobertura del sector
turístic.
Tot i així, pel que fa al turisme emissor el Govern segueix demanant que s’eviti qualsevol
viatge no essencial a l’estranger (a excepció d’Irlanda del Nord), i pel que fa a turisme
receptor segueix vigent l’obligatorietat d’un autoconfinament de 14 dies en arribar al
país.
Per tant, a efectes pràctics la reobertura del sector es limita de moment al turisme intern.
Tendències:
Segons la darrera enquesta de sentiments del consumidor, un 57% dels irlandesos està
planejant un viatge dins el propi país en els propers 6 mesos. Tanmateix, un 87%
expressa una important preocupació per les condicions de seguretat en els
establiments.
En resposta a aquesta nova preocupació expressada pel turista potencial, l’autoritat ha
respost amb la visibilització del segell de seguretat esmentat anteriorment (“COVID-19
Safety Charter”) i amb unes campanyes de màrqueting que incidiran en la inspiració de
confiança en el client.
Perspectives:
El Grup de treball per a la recuperació del Turisme (“Tourism Recovery Taskforce”) va
entregar al Govern, el passat 25 de juny, el seu informe inicial, amb unes recomanacions
d’urgència per a la fase de “supervivència” del sector (fins a finals d’any).
Es tracta de peticions especialment focalitzades en els ajuts a les empreses i en la
generació de demanda. Les principals mesures que es demanen al Govern són: :
- Suport econòmic a les empreses: reducció de l’IVA turístic al 5% fins desembre de
2021; extensió temporal dels ajuts a les empreses vigents (com els expedients
temporals de regulació d’ocupació) o creació de nous ajuts específics per ajudar els
negocis a complir amb els nous protocols d’higiene i seguretat.
- Recuperació de la demanda internacional: eliminació de la quarantena de 14 dies
en arribar al país, que seria substituïda per testos i rastreig de contactes; una inversió
inicial de 32 M€ en la recuperació de les vies aèries i en el màrqueting internacional; i
incentius per a estimular noves rutes de curt abast.
- Recuperació de la demanda domèstica: lideratge del Govern en l’estimulació de la
demanda, i revisió urgent de les distàncies de seguretat definides per al sector MICE.
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MERCAT: ISRAEL
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
El Ministeri de Turisme va anunciar a final de juny que està treballant en un pla
d’incentius per ajudar el sector i que els fons reservats per a aquest objectiu estaran
disponibles a partir del mes de juliol. Tot i això, representants dels sector turístic es van
manifestar el passat 30 de juny a Jerusalem per demanar mesures urgents per l’obertura
total de l’espai aeri i la recuperació de vols, així com per les ajudes promeses al sector.
El Govern israelià ha posat en marxa una campanya als mitjans en línia i fora de línia
del país per promoure el turisme estatal durant la temporada d’estiu, amb l’objectiu
d’absorbir la demanda turística dels israelians que no podran viatjar a destinacions
internacionals a causa de les restriccions. Segons dades oficials, s’estima que serà el
46% del total.
D’acord amb les dades difoses per la premsa del país, l’oferta turística estatal
incrementarà els preus del 18% per tal de fer front a les despeses derivades de la
reobertura dels establiments i les activitats després de la crisi sanitària.
Davant la incertesa actual, el Govern està negociant l’extensió dels ERTE fins al 30 de
setembre.
2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
•

•

Tot i que es mantenen les restriccions a la mobilitat internacional, amb una
quarantena obligatòria fins almenys l’1 d’agost, moltes companyies aèries estan
recuperant els vols a Tel Aviv.
D’acord amb les dades publicades pel Ministeri de Turisme israelià, gairebé el 40%
de les agències de viatges estan tancades i el 78% ha demanat ajudes estatals per
poder continuar amb les seves operacions. S’estima que aquest 2020 l’activitat del
sector es veurà reduïda del 6,8% respecte de l’any anterior, i que la demanda de
viatges internacionals es reactivarà de cara al Rosh Hashana (any nou jueu), al mes
d’octubre. Tot i això, es preveu que les agències recuperaran fins al 30% del total
del seu pes en el mercat, aquest 2020 i al 2021, en detriment de les OTA (agències
de viatges en línia) i dels operadors turístics en línia.

•

La companyia aèria nacional, El Al, ha anunciat la suspensió indefinida del seus
vols, tant comercials com de càrrega. Segons un informe de la companyia publicat
a final de juny, les pèrdues durant el primer trimestre del 2020 es calculen en 140
milions de dòlars. El Al ha anunciat que les negociacions per rebre ajudes estatals
estan en una fase avançada.

•

Segons un estudi de Maagar Mochot - Interdisciplinary Research and Consulting
Institute, el 54% dels israelians té intenció de viatjar a l’estranger aquest 2020, quan
sigui possible fer-ho sense haver de complir una quarantena ni en la destinació ni a
la tornada a Israel. D’entre ells, el 16% ho farà en el marge d’un mes després que
s’aixequin les restriccions; el 28%, després de dos mesos, i el 26% esperarà un
mínim de 4 mesos. Pel que fa a les destinacions preferides, Grècia és la més
popular (25%), seguida d’Itàlia (15%), tot i la gran afectació de la pandèmia, els

COVID-19
Informe de mesures del sector turístic i tendències - Mercats emissors de turisme

18

Països Baixos (13%), Àustria (8%), Geòrgia (8%) i les Seychelles (7%). D’entre les
destinacions llunyanes, el 36% tria els Estats Units.
3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
Segons dades de la Universitat John Hopkins, a Israel el nombre de nous casos en les
dues darreres setmanes és de 3.978 (una mitjana de 45 per cada 100.000 ciutadans), i
el nombre de noves infeccions ha augmentat en les dues darreres setmanes en
comparació amb els 15 dies anteriors. Per l’elevada taxa de contagis, Israel es queda
fora de la primera llista de països als quals la Unió Europea obre les fronteres.
Davant dels alarmants nombres diaris de nous casos confirmats en una ja reconeguda
oficialment segona onada de la pandèmia, el Govern israelià ha declarat estrictes
tancaments i limitacions de desplaçament per a desenes de ciutats i comunitats que
s’han classificat de "vermelles", a causa d’una infecció comunitària generalitzada.
Aquestes comunitats inclouen Ashdod, Nahariya, Beit Shean, Kafr Qassem, Bat Yam,
Ramle, Lod, Jaljulia i Dimona. Les autoritats estudien restriccions de desplaçaments per
a determinades zones de Jerusalem i Bnei Brak, després que es confirmessin desenes
de casos entre els seus residents en els últims dies.
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MERCAT: PAÏSOS BAIXOS
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
El 17 de març, el Govern holandès va adoptar un paquet de mesures econòmiques
extraordinàries, amb l’objectiu de protegir els llocs de treball i els ingressos, i minimitzar
les conseqüències financeres per a autònoms, petites i mitjanes empreses i grans
empreses. El paquet inclou ajudes econòmiques, ajornaments de pagament d’impostos
i garanties estatals per a crèdits. El 20 de maig es va decidir prolongar el paquet inicial
fins a l’1 de setembre i afegir-hi noves mesures orientades als sectors més afectats, com
ara la restauració, la recreació i els esdeveniments.
A començament de juny es van llançar diverses campanyes per promocionar el turisme
estatal. D’una banda, NBTC (Netherlands Board of Tourism & Conventions) va estrenar
la campanya #hiermoetjezijn (has de ser aquí), adreçada a holandesos, belgues i
alemanys amb l’objectiu d’oferir-los que passin unes vacances segures als Països
Baixos. D’altra banda, unes 10 empreses de màrqueting en línia van estrenar la
campanya welkomterugin.nl/, amb el suport de 50 ambassadors (bloguers de viatges,
content makers i d’altres) i amb l’objectiu de donar visibilitat a l’oferta natural i cultural
del país a través de xarxes socials i, d’aquesta manera, donar suport al sector turístic.
2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
El Ministeri d’Afers Exteriors holandès aplica un sistema de codificació de colors per
classificar els països on recomana no viatjar: el codi taronja significa situació de
seguretat crítica, només s’hi permeten viatges indispensables, i el codi groc permet
viatjar per motius familiars o per fer-hi vacances (situació de seguretat similar als Països
Baixos i entrada de turistes holandesos permès). Durant el confinament tots els països
europeus tenien el color taronja, però a partir del 16 de juny el Govern ha anat canviant
la majoria de països al codi groc, entre les quals Espanya.
Les recomanacions generals del Govern a l’hora de planificar les vacances
d’estiu són: fer vacances al propi país com a opció més segura, viatjar només a països
amb codi groc, no viatjar fora d’Europa, viatjar fora de la temporada d’estiu si és
possible, informar-se de la situació sanitària i de les mesures de la destinació, i
descarregar-se l’app de viatges.
Els aeroports holandesos tornen a ser operatius, i les companyies aèries reprenen les
seves connexions, però amb menys freqüència. Entre els Països Baixos i Catalunya la
planificació de vols d’estiu actual implica una
reducció
del 20%-25%
respecte
del 2019.
Pel que fa la represa d’activitat per part dels principals operadors turístics, la majoria
han incorporat vacances estatals en la seva oferta, en resposta a la nova tendència per
a aquest estiu. Cada cop més operadors turístics de destinacions llunyanes, com per
exemple Riksja Travel o Avila Reizen, també incorporen oferta estatal i europea.
L’indicador de reserves de l’ANVR (associació sectorial d’operadors turístics i agents
de viatges) i GfK assenyala una caiguda del 68% de les reserves de viatges d’estiu a
Espanya al mes de maig respecte de l’any passat. Tanmateix es considera un senyal
de recuperació, tenint en compte que a l’abril es va observar una baixada del 90%.
NBTC, juntament amb el Royal Schiphol Group, du a terme un estudi mensual de les
intencions de vacances dels holandesos i els seus principals mercats emissors a través
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del Vakantiemonitor (monitor de vacances). El sondeig de juny mostra que el 60% dels
holandesos tenen intenció de fer vacances el 2020. D’aquests, el 38% prefereixen
passar les vacances en el propi país, i el 47% pensa anar a una destinació europea,
amb Espanya com a primera destinació (el 23% de les destinacions europees). L’estudi
de Schiphol indica que cada cop més holandesos prefereixen viatjar en cotxe (47%) més
que en avió (42%). Per als viatges en avió, Espanya es posiciona amb diferència com
la destinació més sol·licitada (43%).
Davant la reticència dels holandesos a reservar vacances a l’estranger, l’ANVR va
llançar la campanya #VeiligopVakantie (de vacances amb seguretat) a través de les
seves xarxes socials, i amb missatges i testimonis de destinacions, del sector i de la
mateixa associació, amb l’objectiu d’informar els viatgers que és segur fer vacances a
l’estranger. L’ANVR fa una crida a les destinacions i al sector turístic perquè creïn vídeos
curts que mostrin que la destinació és tant segura com el país d’origen i que es prenen
les mesures necessàries.
En la mateixa línia, ACSI (Associació de Càmpings amb presència important als Països
Baixos) també està duent a terme una campanya a les seves xarxes socials, amb petits
vídeos informatius sobre la situació i les mesures a les diferents destinacions europees,
per demostrar als campistes holandesos que és segur anar-se’n de càmping.
3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
A partir de l’1 de juliol, el “confinament intel·ligent” passa a ser “espai amb normes”.
-

-

-

Normes bàsiques d’higiene que s’apliquen sempre i a tot arreu (quedar-se a casa
en cas de símptomes, mantenir 1,5 m de distància, rentar-se les mans
regularment, fer teletreball sempre que sigui possible, evitar concentracions de
persones).
Normes generals per a activitats a l’interior: mantenir 1,5 m de distància i un
màxim de 100 persones per espai i amb seients fixos; sense màxim si a més es
requereix reserva prèvia i un control mèdic.
Normes generals per a activitats a l’exterior: mantenir 1,5 m de distància i un
màxim de 250 persones, sense màxim en el cas de seients fixos, reserva prèvia
i control mèdic.
Normes generals en el transport: ús de mascareta obligatòria al transport públic
i en taxis i autocars, per a aquests últims cal fer reserva prèvia i control mèdic.
Ús de mascareta recomanada en el cas de compartir cotxe amb persones que
no pertanyen a la mateixa família.
Les discoteques i clubs nocturns estaran tancats fins a l’1 de setembre.
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MERCAT: PAÏSOS NÒRDICS
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
o

El Govern suec ha concedit a la línia aèria SAS una ajuda de 5.000 milions de
corones sueques (478 milions d’euros, aproximadament) per a la seva
recapitalització. El Govern ha imposat com a condició, per donar suport financer,
que la companyia redueixi les emissions un 25% fins el 2025 i un 50% fins el
2030; que busqui acords comercials amb operadors ferroviaris, i que prioritzi l’ús
de combustibles renovables.

2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
o

L’empresa TUI no veu l’estiu perdut, arran de l’anunci del Ministeri d’Afers
Exteriors noruec, la setmana passada, que es permetrà viatjar a deu països
d’Europa. La companyia ha notat un fort augment de l’interès. Les vendes de la
setmana passada de viatges per a l’estiu van ser un 225% més altes que les de
la setmana anterior. SAS també ha vist un petit augment, mentre que l’operador
Ving ja ha vist com les reserves per a l’estiu vinent s’han doblat.

o

Els workshops de turisme presencials previstos per a aquesta tardor segueixen
en peu. L’associació PATA i el German Tourist Information han llençat un nou
workshop amb més de 80 venedors i 300 compradors per a l’octubre vinent a
Aarhus i Copenhaguen.

o

Degut a la creixent demanda de viatges, l’operador turístic finlandès
Aurinkomatkat ha avançat una setmana la sortida de vols cap a destinacions
gregues. El 80% dels paquets per a aquest estiu ja estan venuts.

o

Les empreses nòrdiques volen fer més sostenibles els viatges empresarials. El
78% de les empreses creuen que han de canviar els seus hàbits en els viatges
de negocis en una direcció més sostenible.

3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
o

A Finlàndia, a partir del 13 de juliol es podrà viatjar a 13 països de la UE; l’Estat
espanyol no s’inclou a la llista.

o

A partir de l’1 de juliol, els danesos poden tornar a viatjar a 25 països europeus
(amb precaucions), inclòs l’Estat espanyol. De la mateixa manera, els ciutadans
d’aquests 25 països poden viatjar a Dinamarca com a turistes. Dinamarca encara
requereix que els hostes estrangers reservin almenys sis nits a Dinamarca.

o

No obstant això, continuen vigents les restriccions per viatjar des d’Irlanda,
Malta, Portugal, Romania, Suècia i el Regne Unit.

o

A partir del 2 de juliol, els passatgers que arribin a Islàndia hauran de pagar el
test de coronavirus que fins ara es feia de forma gratuïta. El preu per un test PCR
és d’aproximadament 58 euros per a les persones que s’han registrat amb
antelació; sense registre previ, el preu és d’uns 71 euros. Passat el test, els
passatgers es dirigeixen a l’adreça que han donat a l’entrar al país per esperarne el resultat. Els nens nascuts el 2005 o més tard en queden exempts. Per a
més informació: www.covid.is.

o

29/6: SAS acomiada 560 dels seus pilots a Noruega, Suècia i Dinamarca. A finals
d’abril, SAS va anunciar que acomiadava 5.000 empleats, és a dir, gairebé la
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meitat de la plantilla. Això s’aplica a 1.300 empleats a Noruega, 1.900 a Suècia
i 1.700 a Dinamarca.
o

Després que les autoritats noruegues hagin suavitzat les restriccions de viatjar,
TUI reprendrà les operacions a partir de mitjan juliol. El 25 de juny, el Govern va
anunciar un canvi en les restriccions de viatjar a diversos països europeus amb
una prevalença baixa d’infecció, i permet als noruecs anar de vacances a Europa
sense haver de fer quarantena, a partir del 15 de juliol.

o

Vols directes països nòrdics - Catalunya:

País

Companyia

Ruta

Previsió de
recuperació

FIN
FIN
NOR
NOR
NOR

Finnair
Norwegian
Norwegian
Norwegian
Norwegian

HEL-BCN
HEL-BCN
OSL-BCN
BGO-BCN
SVG-BCN

2 set.
2 set.
2 jul.
4 set.
3 set.

NOR SAS
NOR SAS

OSL-BCN
BGO-BCN

NOR Vueling
DK
Norwegian

OSL-BCN
CPH-BCN

DK
DK
DK

Vueling
Norwegian
Ryanair

CPH-BCN
BLL-BCN
BLL-GRO

DK

AAL-BCN

DK
SE
SE
SE

Vueling
Atlantic
Airways
Norwegian
Norwegian
Ryanair

SE
ISL

Vueling
Norwegian

ARN-BCN
KEF-BCN

ISL

Vueling

KEF-BCN

EST

Ryanair

TLL-GRO

VAE-BCN
ARN-BCN
GOT-BCN
GOT-BCN

Observacions

Set., 6 vols × setm.; oct., 6 vols × setm. menys l’última setm,
3 vols.
Jul. i ag., 3 vols × setm.; set. i oct., 14 vols × setm.
Set. i oct., 2 vols × setm.
Set. i oct., 2 vols × setm.
De 4 jul a 15 ag.: jul., 3 vols la 1a setm., la resta del mes, 6
4 jul.
vols; ag., 6 vols × setm. menys la 3a setm., 2 vols.
7 jul.
De 7 jul. a 8 ag.: jul. i ag., 2 vols × setm.
Jul., 1 vol × setm.; ag., 2 vols × setm; set., 2 vols × setm.
7 jul.
menys l’última setm., 3 vols; oct., 3 vols × setm.
6 jul.
Jul. i ag., 2 vols; set. i oct., 12 vols × setm.
Jul., 4 vols la 1a setm., la resta del mes, 7 vols × setm.; ag., 7
vols × setm.; set., 9 vols × setm., menys l’última setm., 11
4 jul.
vols; oct., 13-14 vols × setm.
1 set.
Set. i oct., 2 vols × setm., l’última setm. d’oct. sense vols.
Ruta cancel·lada.
Set., 1 vol × setm., menys l’última setm., 2 vols; oct., 2 vols ×
6 set.
setm.
Ruta cancel·lada.
3 jul.
Jul. i ag., 2 vols × setm.; set. i oct., 14 vols × setm.
2 set.
Set. i oct., 3 vols × setm.
7 jul.
Jul., 2 vols x setm.; ag.-oct., 3 vols × setm.
Jul., 2 vols × setm., la 3a i la 4a, 3 vols, l’última, 2 vols; ag. i
7 jul.
set., 3 vols × setm.; oct., 7 vols × setm.
1 set.
Set. i oct., 3 vols × setm.
Ag. i set., 1 vol × setm.; oct., 3 vols × setm., l’última sense
1 ag.
vols.
Jul., 1 vol × setm.; ag. i set., 2 vols × setm. No hi ha vols a
4 jul.
l’oct.
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MERCAT: PORTUGAL
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
FINANÇAMENT: línies de crèdit per a empreses i mesures dirigides a empreses
emergents (start-ups):
•

Empreses de suport i restauració i similars. Línia de crèdit de 600 milions d’euros en
forma de préstecs bancaris a curt i mitjà termini i destinats exclusivament a finançar
necessitats de tresoreria.

•

Empreses turístiques (incloent-hi desenvolupaments turístics i allotjament per a
turistes). Assignació total de 900 milions d’euros. Dirigida a empreses d’allotjament,
restauració i similars i activitats administratives i de suport vinculades. Línia de crèdit
en forma de préstecs bancaris a curt, mitjà i llarg termini per finançar necessitats de
tresoreria.

•

Suport a agències de viatges, d’entreteniment turístic, d’organització
d’esdeveniments i similars amb una dotació de 200 milions d’euros.

•

Línia de suport a tresoreria per a les microempreses turístiques, amb valor de 60
milions d’euros.

•

Programa específic per a empreses emergents (d’àmbit genèric, no específic de
turisme): s’han desenvolupat 7 iniciatives per combatre la situació provocada per la
COVID-19, de les quals 5 són noves:
1- Programa “Startup RH Covid19”: dona suport a les empreses emergents en
fase inicial amb liquiditat, que permet la seva supervivència i el manteniment
immediat dels llocs de treball.
2- Pròrroga del programa “Startup Voucher”: dona suport a les entitats amb
“Startup voucher” actiu (2.075 euros per empresari), i amplia el termini de
baixa de 3 mesos, per ajudar a la liquiditat durant el període pandèmic. Té
un potencial de cobertura de 300.000 euros.
3- Bo “Incubação Covid19”: ajuda les empreses emergents amb menys de 5
anys perquè puguin complir els compromisos assumits amb les incubadores
i garantir-ne la sostenibilitat.
4- Finançament “Mezzanine”: injecta liquiditat a les empreses (ja beneficiàries
de la inversió) mitjançant instruments de deute convertibles en capital social.
Aquesta mesura té un potencial de cobertura de 10 milions d’euros.
5- Instrument “Portugal Ventures”: facilita el reforç de la liquiditat d’empreses
emergents amb accionistes ja existents (almenys un 30%). Portugal Ventures
promourà les inversions en empreses emergents, amb participacions a partir
de 50.000 euros.

FLEXIBILITZACIÓ:
•

La iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City
Areas) es tradueix en un instrument innovador d’enginyeria financera desenvolupat
per la Comissió Europea en col·laboració amb el Banc Europeu d’Inversions i el
Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa. Turismo de Portugal és
l’administrador d’aquest fons participat, Fons de Desenvolupament Urbà - Turisme
(FDU - Turismo), que financia projectes concrets de rehabilitació urbana.

•

Suport per a esdeveniments ajornats o cancel·lats durant l’epidèmia de COVID-19.
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•

Moratòries de crèdits: conscient de l’impacte de la COVID-19 en els préstecs
d’habitatge, el Govern institueix una moratòria de crèdit a les entitats financeres.

•

Flexibilització de les reserves cancel·lades degut a la COVID-19: a partir del 24
d’abril de 2020 s’estableixen mesures excepcionals i temporals en el sector turístic.
En concret, s’estableixen mesures en la relació entre les agències de viatges i els
operadors turístics, sobre els contractes amb empreses turístiques i establiments
d’allotjament locals, per serveis en el període comprès entre el 13 de març i el 30 de
setembre de 2020. Les reserves per a serveis d’allotjament situats a Portugal, en
forma de no reemborsament de les quantitats pagades, realitzades per agències de
viatges o operadors turístics, portuguesos o internacionals que operen a Portugal,
que no es realitzin o que es cancel·lin a causa de la declaració d’estat d’emergència
decretat al país d’origen o a Portugal o fins i tot amb el tancament de fronteres
atribuïbles a la pandèmia COVID-19, atorguen a aquests operadors, de manera
excepcional i temporal, el dret a acreditar el valor no utilitzat.

ESTIMULAR: les escoles de turisme portugueses i Turismo de Portugal ofereixen, ara
per ara, un servei especialitzat d’assistència i consultoria en línia, assegurat per un equip
de 60 formadors de les escoles d’hoteleria i turisme, que estaran disponibles per ajudar
a identificar mesures individualitzades en les àrees operatives del negoci i col·laborar
en la implementació, per contribuir a minimitzar l’impacte de la COVID-19.
Nou programa d’estabilització econòmica i social: OpenCall202020, instrument financer
creat per Turismo Fundos des del 16 de juny de 2020, amb l’objectiu d’ajudar els béns
immobles afectats o que afectin l’activitat turística; posa a disposició de les empreses la
liquiditat disponible en fons d’inversió de les propietats que gestiona, i permet l’accés a
un instrument financer que es caracteritza per la venda i l’arrendament posterior a llarg
termini de la propietat, tot protegint el dret a la recompra.
Font: business.turismodeportugal.pt (actualitzada a 26/6/2020)

2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
•

És probable que el turista portuguès busqui llocs no massificats i de proximitat que
li permetin el desplaçament amb el seu vehicle propi. A més, des de l’inici de la
pandèmia de la COVID-19 hi ha un moviment de la societat i del Govern que anima
els portuguesos a consumir productes del país per ajudar l’economia local, inclosa
l’activitat turística i els viatges. S’estima que la costa portuguesa i l’interior
de Portugal seran les principals destinacions.

•

Només el 39,2% dels portuguesos té previst anar de vacances aquest estiu, en el
context actual de la pandèmia COVID-19, mentre que més de la meitat (52%) té
previst quedar-se a casa, segons les dades del Baròmetre Intercampus. Entre els
que planegen passar les vacances fora de casa, el 89% diu que es quedaran a
Portugal.

•

Segons una enquesta de l’operador Odisseias, un 54,8% dels portuguesos que
viatjaran diuen que ho faran amb la família, mentre que un 28,7% té la intenció de
viatjar amb la parella. Pel que fa a la quantitat de nits, un 34% dels portuguesos diu
que reservarà 7 nits per a les seves vacances, un 28,9% diu que 5 nits i un 24,7%
només 3 nits. Els criteris de selecció d’allotjaments valorats aquest any pels
portuguesos són: la piscina (59,8%), el segell “Clean & Safe” (49,5%) i la proximitat
a la platja (48,5%).
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•

La cerca d’apartaments amb piscina ha augmentat a Portugal els últims dies, i
també les reserves d’autocaravanes. Diferents referències apunten que l’increment
en cerques i reserves d’aquests tipus d’allotjament responen al fet que es busca la
seguretat i reduir els espais de contacte; es vol canviar d’ubicació habitual, però
amb seguretat.

•

Els desplaçaments a altres països dependran de la recuperació de les connexions
aèries i de la seguretat que ofereixi la destinació internacional, tot i que diferents
fonts indiquen que no es recuperaran les xifres d’intenció de viatge a destinacions
internacionals fins el 2021.
3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL

•

Espanya i Portugal obren la frontera l’1 de juliol amb un acte institucional amb la
presència dels caps d’Estat i els presidents del govern dels dos països.

•

A partir del juliol, hi haurà 14 vols setmanals de la línia aèria TAP de Lisboa a Madrid
i a Barcelona, que passaran a 21 vols a l’agost.

•

Lisboa està en confinament parcial per rebrots de coronavirus (la capital va registrar
el 24 de juny el 77% dels 311 casos registrats al país).

•

Turisme de Portugal va llançar la pàgina web Clean & Safe, en la qual els turistes
poden avaluar si els llocs que visiten compleixen amb les normes de salut per
prevenir el contagi del coronavirus. L’etiqueta “Clean & Safe” reconeix les empreses
que compleixen amb aquestes regles i ja té 17 mil membres.
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MERCAT: REGNE UNIT
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
• 03/07 – El Departament de Transport confirma que des del 10 de juliol les
persones que arribin a Anglaterra provinents de més de 50 destinacions, entre
les quals es troben Espanya, França, Alemanya i Itàlia, no hauran de fer
quarantena. (BBC – 3 de juliol)
• 03/07 - Els governs d’Escòcia i Gal·les encara no han decidit si relaxaran les
restriccions en els viatges internacionals; mentre que Irlanda del Nord mantindrà
la quarantena per a les persones que arribin de fora del Regne Unit i de la
República d’Irlanda. (BBC – 3 de juliol)
• 03/ 07 – A partir de dissabte la Foreign Office canviarà les seves recomanacions
en contra dels viatges no essencials, transmetent un missatge clar afavorint la
seguretat de viatjar a l’estranger aquest estiu. (BBC – 3 de juliol)
2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
• 01/07 - Cada vegada més companyies aèries estan observant un augment en
les reserves de viatge a mesura que la indústria anticipa les destinacions
incloses en la “Llista de viatges Covid” del govern. (Travel Weekly – 1 de juliol)
• 03/07 - Amb l’obertura imminent de la quarantena, han començat a incrementar
les demandes de vacances a l’exterior, encara que els nivells de cerca són
menors als d’un any normal.
o D’acord amb l’estudi realitzat per BVA-BDRC: 11% dels britànics es
plantegen fer les vacances a l’estranger a finals de Setembre, i un 18%
a finals de l’estiu. (Travel Weekly – 3 de juliol)
• 03/07 - Segons ABTA, hi haurà canvis en les experiències de viatge de les
persones degut a les mesures de salut i higiene establertes per limitar la COVID19. A més plantegen la necessitat per part dels clients de parlar amb el seu
proveïdor de viatges per poder fer les reserves amb confiança. (Travel Weekly –
3 de juliol)
• 03/07 - Segons Advantage Travel Partnership, es destaca que el suport i
l’assessorament per part dels agents de viatges serà més valuós que mai, per
tant, és important que aquests rebin informació completa sobre aquestes
mesures per garantir la correcta transmissió d’aquesta cap als turistes. (Travel
Weekly – 3 de juliol)
3. ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
• 03/07 – A partir de dissabte 4 de juliol la distància de seguretat canviarà de 2 metres
a mínim 1 metre. A més, comerços com restaurants, pubs, cafès, allotjaments
turístics, perruqueries... podran reobrir les seves portes seguint les mesures de
prevenció establertes pel govern. (BBC – 3 Juliol)
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MERCAT: RÚSSIA
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
Els participants en el mercat turístic gaudeixen d’una compensació pels bitllets no
reemborsables, vàlida per a sortides i arribades des del 21 de gener fins al 31 de març.
Com a mesura de suport, el Govern ajornarà els pagaments d’assegurances i els
pagaments de lloguers de març a maig a inquilins de propietats estatals i municipals.
Per altra banda, els operadors turístics estaran exempts durant un any del pagament de
contribucions al fons de l’associació TurPomosch (ajuda als operadors turístics).
S’està negociant diferir els pagaments d’impostos a tots els participants del sector
turístic durant els propers 6 mesos.
Està previst establir un fons anticrisi de 300.000 milions de rubles per al sector turístic.
De moment no hi ha més detalls.
S’han rebaixat les cotitzacions (aportacions a l’assegurança) a totes les empreses, d’un
15% a un 30%.
S’han destinat 23.000 milions de rubles per donar suport a les línies aèries.
A partir de l’1 de juny s’ha posat en marxa un programa especial de suport a l’ocupació
per a totes les empreses dels sectors afectats. El crèdit es calcula sobre la base d’un
sou mínim durant 6 mesos per a cada treballador. La data de venciment és l’1 d’abril de
2021. La taxa final és d’un 2% (l’estat facilita aquests préstecs). En el cas que, durant el
programa de crèdit, l’ocupació en l’empresa es mantingui com a mínim en el 90%, el
crèdit i els interessos sobre el crèdit després de l’expiració del préstec es cancel·laran.
És a dir, l’estat se’n farà càrrec.
2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
La tendència més notable és el desenvolupament del turisme nacional. Aquest estiu,
per primer cop en la història del turisme rus, diferents operadors turístics han posat els
seus propis vols (xàrters) cap a algunes regions de Rússia: Altay, Khakàssia, Baikal i
Kaliningrad.
Està previst que entre 20 i 22 milions de turistes passin les vacances dins del país.
El Govern es planteja allargar la temporada d’estiu fins a octubre o novembre.
Els hotels a Sotxi i Crimea estan plens de gom a gom, i molts no respecten els preus del
contracte i els estan apujant.
El Govern promet donar suport als operadors turístics que desenvolupin noves rutes
dins del país.
Està creixent el volum de turistes que prefereixen viatjar en el seu cotxe.
Està augmentant la demanda dels viatges curts de cap de setmana.
Els viatgers prefereixen allotjar-se en vil·les, apartaments o hotels petits per motius
sanitaris.
El 2 de juliol, l’Agència Federal de Transport Aeri ha prolongat la prohibició de vols
internacionals fins l’1 d'agost, malgrat la informació disponible que a partir del 15 de juliol
reobren la connexió aèria amb els països de la Comunitat d’Estats Independents (CEI).
Els operadors turístics han començat a cancel·lar les reserves amb arribades al juliol.
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3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
El Govern preveu reduir l’IVA fins al 7% per a les empreses del sector turístic, a partir
de l’1 gener del 2021.
L’Agència Federal de Turisme estima les pèrdues del sector turístic rus, durant els
primers 6 mesos del 2020, en 19 mil milions d’euros, mentre que la facturació anual és
de 46 mil milions d’euros.
A partir de l’1 de gener de 2021 el Govern llançarà el projecte de visats digitals per als
ciutadans de països desenvolupats.
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MERCAT: ARGENTINA
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
• El Ministerio de Turismo y Deportes presenta el programa “Fondo de Auxilio
para Prestadores Turísticos” (APTur) destinant 100 milions de dòlars per
donar suport econòmic al sector afectat per la pandèmia.
• Amb l'objectiu de facilitar una oferta formativa flexible a nivell nacional i que
els destinataris puguin desenvolupar competències per millorar en els seus
llocs de treball, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ha afegit
nous cursos virtuals gratuïts i oberts a la comunitat, Es tracta de quatre cursos
orientats al turisme i concebuts en el marc de la conjuntura actual: Turisme
responsable i gènere, Accessibilitat turística, Gestió integral del risc de
desastres per al sector turístic, i Nocions d'higiene i seguretat per a activitats
de turisme. Durant el 2020 més de 22.000 persones han realitzat aquestes
formacions.
• El Ministerio de Turismo y Deportes continua les presentacions del Concurs
"Promociona tu destino" que té com a objectiu recollir la visió dels estudiants
i professionals de les carreres de Turisme del país sobre la realització d'una
campanya de promoció d’una destinació argentina i premiar les propostes que
destaquin.
• El Ministerio de Turismo y Deportes conjuntament amb el Instituto de Calidad
Turística Argentina (ICTA), les províncies i el sector privat, seguint les
recomanacions establertes pel Ministerio de Salud de la Nación, han elaborat:
o el “Protocolo con acciones recomendadas para Agencias de Viajes y
Turismo”. Està destinat a les agències del territori nacional degudament
registrades en la Dirección Nacional de Agencias de Viajes del
Ministerio.
o el “Protocolo COVID-19 para Prestadores turísticos” està destinat a
aquells professionals i organitzacions que ofereixen serveis turístics en
tot el territori nacional: d’allotjament, de guia, en centres d'esquí, en
àrees naturals i protegits, en museus, en cellers, venda de productes i
atenció al públic, turisme actiu, turisme de salut, pesca esportiva, lloguer
d'equipament, en platges i balnearis, zones rurals i totes aquelles
activitats vinculades directament i indirectament amb el turisme, per a
ser aplicat en forma separada o en forma conjunta amb altres protocols
desenvolupats en el marc de la Covid-19.
• El turisme social és un eix primordial en l'estratègia de desenvolupament
turístic del país: es generen instruments i mitjans que atorguen facilitats
perquè tothom pugui viatjar per l’Argentina en condicions adequades
d'economia, seguretat i comoditat: Plan familiar, Plan Tercera Edad, Plan
Escolar i Plan Eventos.
2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
• Perspectives per al “nou món turístic” post-coronavirus, segons l’anàlisi
d’especialistes argentins:
o Es plantegen tres etapes del procés de crisi: l’etapa d’emergència;
l’etapa de contenció; i, la recuperació. S’han d’entendre com etapes
solapades, que s’aniran desenvolupant de manera simultània
o Suposarà un aprofundiment accelerat de totes les tendències que ja
venien apuntant en el mercat: podria haver una major concentració de
mercat, a partir de fusions, compres i aliances que permetin a les

COVID-19
Informe de mesures del sector turístic i tendències - Mercats emissors de turisme

30

empreses sobreviure (p.ex. la convivència de més d’una agencia de
viatges en un mateix domicili); una major especialització de les pymes;
la possible aparició de nous actors que provenen d’altres àmbits; una
digitalització quasi absoluta (teletreball total o parcial); i la consagració
del turisme sostenible en el centre de l’escena.
o La gestió de les emergències i del risc han d’estar present en qualsevol
planificació, i això inclou també a les destinacions, les quals hauran de
“resignificar-se” i ser, a partir d’aquesta experiència, més resilients.
o Pel que fa a la recuperació de la industria aèria (podria durar 24 mesos
per estar com abans de la Covid-19) dependrà de tota la cadena
turística global: la clau serà el preu dels bitllets i que les destinacions i
les empreses hauran de contribuir animant els turistes a “viajar ahora”,
tant bon punt s’aixequin les restriccions.
o Per a la recuperació cal el recolzament de l’Estat i el treball col·laboratiu
entre tots els actors de la cadena.
• Congrés i Govern avancen cap a l'emergència turística en dos projectes per
declarar l'Emergència Econòmica del Turisme.

3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
Continua el tancament de les fronteres terrestres, portuàries i aèries que
prohibeix l'entrada a tots els ciutadans estrangers, així com la suspensió de vols
comercials internacionals i domèstics fins l’1 de setembre.
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MERCAT: BRASIL
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
• S’ha realitzat una profunda reestructuració del Ministerio de Turismo, així com
s’ha creat una nova Secretaria Nacional de Atracción de inversiones,
colaboraciones y concesiones (SNAIC) que té com a objectiu captar
inversions privades per al sector mitjançant la millora de l’entorn empresarial,
centrat en la seguretat jurídica i les col·laboracions público-privades, amb
concessions i autoritzacions.
• El Ministerio de Turismo va organitzar un webinar sobre el Programa de
Regionalización del Turismo (PRT) amb l’objectiu de reforçar la importància
del govern per al desenvolupament de la regionalització. Aquest programa
està coordinat per la SNAIC i es considerà fonamental per construir un futur
sostenible del turisme post pandèmia, fomentant i reforçant la gestió
descentralitzada per ajudar la represa del turisme.
• Els museus de la capital federal reobren a les visites i s’han reprès les
activitats turístiques poc a poc per tal de garantir la seguretat dels visitants.
• Diversos segments turístics del país reprenen gradualment les seves
activitats, adoptant mesures per a la seguretat sanitària dels turistes i dels
treballadors del sector:
o alguns parcs, com Aparados da Serra i Serra Geral, a Rio Grande do
Sul, Brasília i Foz do Iguaçu (PR)
o les Unitats de Conservació a RS i Paraná
o els viatges turístics amb tren
o el sector hoteler va obrir en algunes ciutats amb un 20% de la capacitat
i es prepara per continuar obrint progressivament.
• El Ministerio de Turismo ha desenvolupat iniciatives per mitigar els impactes
de la Covid-19 i permetre que el turisme es reprengui:
o campanya “No cancel·leu, reprogrameu-vos!” que busca proporcionar
el manteniment dels serveis contractats i preservar els llocs de treball.
o campanya per incentivar els viatges nacionals, a més de planificar
l’estructuració del turisme per carretera, basada en la integració amb
altres modes de transport.
• Brasil tindrà la primera companyia aèria de baix cost que operarà vols
nacionals, JetSMART. Aquesta companyia que ja ofereix vols entre Xile,
l'Argentina i Brasil, va presentar a la Agencia Nacional de Aviación Civil
(ANAC) un pla d'operacions en el mercat de l'aviació comercial nacional. El
Ministro de Turismo assegura que reforçarà la feina destinada a augmentar la
connectivitat aèria i reprendre el sector després de la pandèmia, així com
estimular la competitivitat, que és una de les mesures per aconseguir la
caiguda del preu dels bitllets.
• L’aeroport internacional de São Paulo, Guarulhos, el més gran d’Amèrica
Llatina, comptarà amb intel·ligència artificial per ajudar a mesurar la
temperatura corporal dels viatgers. La tecnologia té la capacitat d’analitzar
fins a 5.000 persones cada 30 minuts mitjançant les càmeres tèrmiques
instal·lades.
• Les companyies aèries Blau i Latam Brasil signen un acord per unir
comercialment les seves xarxes domèstiques a Brasil.
• Es celebra la quarta edició del fòrum nacional de turisme religiós on es va
debatre sobre el futur d’aquest segment del sector turístic el qual està en
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augment. Segons el Ministerio de Turismo, 17,7 milions de viatges nacionals
es fan anualment per la fe. Les vies de fe i pelegrinatge són un fort al·licient
per a petites empreses i inversions, movent les economies locals en sectors
com la indústria, el comerç, els serveis i l’artesania, generant ocupació i
ingressos a totes les regions del país. El Brasil té diversos esdeveniments i
atraccions religioses que atrauen molta gent.

2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
• El III Seminari Internacional sobre Patrimoni i Turisme al Mercosur (SEMPAT),
tindrà lloc durant la segona meitat del 2021, a la ciutat de Ouro Preto
(Patrimoni Mundial de la UNESCO). L’esdeveniment pretén discutir solucions
per a la preservació dels llocs culturals i la promoció del turisme en la postpandèmia.
3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
• El govern prorroga fins al 30 de juliol tancament de fronteres terrestres i aèries
per a estrangers, al comerç se li permet continuar normalment. Aquesta
restricció exclou els residents permanents, diplomàtics o funcionaris
d'organitzacions internacionals.
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MERCAT: ESTATS UNITS D’AMÈRICA (EUA)
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
El Congrés i el Senat estan negociant un segon paquet de mesures per valor d’1,5
bilions de dòlars, que complementi les ja aprovades dins del primer paquet del CARES
Act. S’espera que s’aprovi a finals de juliol.
Aquest segon paquet inclou un conjunt de mesures que es concentren en
infraestructures, tot i que va més enllà de la definició tradicional per incloure també
l’educació, l’habitatge, l’aigua i l’ample de banda. S’està negociant una inversió de
500.000 milions de dòlars en infraestructures de transports, en la qual s’inclourien 4.000
milions anuals addicionals per als aeroports fins el 2025.
L’Associació Americana d’Agències de Viatges (ASTA) actua com a lobby per incloure
diferents mesures dins del nou paquet, entre les quals destaca la proposta d’oferir
l’Explore America Tax Credit, una rebaixa fiscal de 4.000 dòlars per a despeses de
viatge fins a finals del 2021.
El Departament del Tresor americà ha autoritzat els governs locals a utilitzar els fons
d’ajut per al coronavirus del primer paquet (CARES Act) per promoure la indústria
turística local. Es poden utilitzar els fons per cobrir les despeses de promoció de la
reobertura de la destinació i per adaptar-la a fi de garantir la seguretat sanitària de
l’experiència turística. També es poden utilitzar els fons per finançar les oficines de
turisme (DMOs).
2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
La Unió Europea (UE) va excloure el 30 de juny els EUA de la llista de països des dels
quals es pot viatjar a Europa. La UE revisarà cada 15 dies aquesta llista, i els operadors
turístics americans tenen l’esperança que encara es pugui viatjar a finals d’estiu i a la
tardor, especialment al setembre i l’octubre, que són els mesos més populars per als
viatges cap a Europa. Tot i així, les associacions sectorials estan preocupades per la
supervivència de moltes agències de viatges i operadors turístics en un context en què
no s’espera a curt termini ni la represa d’operacions dels creuers ni els viatges
internacionals, que són crucials per al seu negoci. També els preocupen les possibles
represàlies que apliqui el Govern americà i l’efecte sobre l’activitat turística.
Les companyies de creuers membres de l’Associació Internacional de Línies de Creuers
(CLIA) van anunciar a finals de juny que suspenien voluntàriament les seves operacions
durant 3 mesos més, fins al 15 de setembre. El Govern havia demanat l’aturada
d’operacions fins al 24 de juliol.
A finals de juny, per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, els controls de
seguretat dels aeroports han superat les 600.000 persones diàries. Durant el mes d’abril
aquesta xifra se situava per sota de 100.000 persones diàries, i, per tant, hi ha hagut un
creixement notable, tot i que la xifra de finals de juny és encara un 78% inferior a la de
l’any passat. A més, a l’abril quasi 20 mil americans (10 vegades més que el mateix mes
del 2019) van presentar queixes contra les companyies aèries, principalment en relació
amb el reemborsament de vols cancel·lats.
La setmana del 26 de juny, la despesa setmanal en viatges als EUA va créixer un 5%,
fins als 10.600 milions de dòlars, el valor més alt des del mes de març, però encara un
55% per sota del de fa un any. Malgrat aquest valor positiu, es registra una
desacceleració en el creixement de la despesa, deguda al fet que molts estats estan
tornant a aplicar restriccions i fent passes enrere en les fases de desconfinament.
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L’empresa Tourism Economics ha publicat les seves previsions sobre despesa turística
al 2020 als EUA. Segons aquest informe, la despesa es reduirà un 45%, en part per la
reducció en la despesa dels americans en viatges dins del país (40% menys) i
principalment per la reducció en despesa de viatges dels estrangers (75% menys).
La percepció de seguretat en l’activitat turística ha empitjorat a finals de juny, segons
una enquesta de Destination Analysts, i, en conseqüència, els americans es mostren
menys oberts a anar de viatge. De fet, a finals de juny hi ha hagut un increment notable
en el nombre de cancel·lacions de viatges previstos per a la tardor. Tot i així, només el
7% dels enquestats deien que evitarien qualsevol tipus de viatge en els propers 6
mesos, un percentatge molt inferior al 25% que ho deien fa un mes.
De cara al cap de setmana llarg del 4 de juliol, un dels caps de setmana de vacances
més importants als EUA, les dades de reserves de TravelClick-Amadeus indiquen que
creix la demanda per destinacions amb un nombre baix de visitants, muntanyes i zones
rurals, donat que molts americans evitaran les platges i que els plans es deixen per a
l’últim minut, les reserves es fan amb menys de 7 dies d’antelació i es prefereixen els
desplaçaments en cotxe.
3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
El mes de juny ha estat el pitjor mes de la pandèmia als EUA, amb 2,7 milions de
persones contagiades i més de 125.000 persones mortes. S’estan registrant entre 40 i
50 mil casos diaris, el nivell més alt de contagis des que va iniciar-se la crisi al mes de
març. El nombre de contagis està creixent a 38 dels 50 estats, especialment al sud i
l’oest del país, i destaquen els casos de Florida, Texas, Arizona i Califòrnia. I en molts
estats s’estan fent passes enrere en les mesures de desconfinament, es limiten els tipus
d’activitats econòmiques permeses, es tanquen restaurants, bars i empreses d’oci que
estaven començant a operar i es restringeixen de nou els moviments de les persones.

Font: The New York Times.
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MERCAT: ÀSIA-PACÍFIC (Austràlia, Nova Zelanda, Japó, Corea del Sud i Singapur)
1.

MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC

•
A Austràlia, el Govern federal ha implementat un pla de 3 fases per
arribar a un estadi de “COVID-safe”. Aquestes etapes tenen en compte diversos
elements de la vida quotidiana com escoles, reunions, allotjaments, etc. Quant a
la indústria turística, actualment es troba a la fase 2, en què el moviment local i
regional està permès, tot i que no tots els estats estan totalment oberts.
En una futura fase 3, hi haurà un obertura generalitzada de serveis, sempre que
es puguin respectar els 4 m2 per persona i mantenir 1,5 m de distància quan sigui
possible, segons fonts del Govern australià.
Per una altra banda, continua operatiu fins el mes de setembre el programa
JobKeeper, al qual es pot acollir la indústria turística per a la preservació de llocs
de treball. Finalment, cal apuntar que la línia aèria insígnia, Qantas, està en
negociacions per obtenir una inversió de 1.900 milions de dòlars australians (uns
1.170 milions d’euros) per part d’inversors institucionals.
•
Quant al mercat de Nova Zelanda, l’organització Tourism Industry
Aotearoa (TIA), que representa tota la indústria turística al país, per mitjà del seu
grup de treball anomenat COVID-19 Tourism Advisory Group (C19-TAG)
proveeix d’informació i assessora el Govern sobre la situació d’aquesta indústria.
El Govern ofereix suport a les empreses turístiques mitjançant la web creada per
a l’ocasió i un programa anomenat “Strategic Tourism Assets Protection
Programme”, que conté un conjunt de serveis que vetllen per la continuïtat de
les empreses.
•
Al Japó, es mantenen i es van implantant les mesures d’impuls a la
indústria turística definides ja als informes anteriors. A data d’1 de juliol, s’havia
d’iniciar la campanya “GO TO” que promociona el turisme intern al Japó, amb
descomptes del 50% per als viatgers japonesos. El Govern contractarà agències
de viatges per gestionar tota la campanya i, amb aquest objectiu, s’ha obert un
concurs públic. Això ha fet posposar l’inici de la campanya, amb la previsió que
s’activi el mes d’agost.
Així mateix, per garantir la subsistència de les empreses turístiques, el Govern
nipó ha dedicat una partida pressupostària destinada a mantenir els llocs de
treball, per la qual el Govern es fa càrrec de la majoria del sou dels treballadors.
Durant la setmana del 29 de juny, gran part de les famílies japoneses han
començat a rebre un xec per estimular la demanda.
•
A Corea del Sud, el Ministeri de Cultura, d’Esports i de Turisme ha iniciat
el projecte 2020 Open Tourism Project, per impulsar el turisme intern al país. El
30 de juny, l’agencia The Korea Tourism Organization (KTO) va informar que
havia signat un acord amb l’operador turístic Ctrip per promoure els productes
sud-coreans. La KTO organitzarà un esdeveniment de venda en línia dins la
plataforma Trip.com (subsidiària de Ctrip), que consistirà en la venda de 60
paquets turístics que inclouran destinacions populars al país.
•
Singapur continua tancat a tot el món excepte al turisme de negocis
procedent de la Xina, tot i que es requereix de forma estricta la sol·licitud d’un
permís previ per a les persones que entrin per aquesta “via verda”, com s’ha
denominat aquest tipus de conveni. El Govern de Singapur està treballant per
establir més vies verdes amb altres països, però no ha revelat encara de quins
països es tracta.
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A partir de l’1 de juliol, les autoritats de Singapur permeten la represa de les
operacions d’un nombre limitat d’atraccions turístiques com ara els zoològics, els
jardins botànics, alguns museus, un parc d’atraccions i un casino. Aquesta llista
de negocis que poden reobrir les portes anirà augmentant a mesura que les
empreses aconsegueixin el permís per part del Singapore Tourism Board (STB),
que obtindran en el moment en què puguin garantir la seguretat de les
instal·lacions segons les condicions establertes per aquest organisme, entre les
quals s’inclou la limitació de l’aforament al 25% de la capacitat habitual, amb
possibilitat d’excepcions en determinats casos.

2.

TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES

•
Quant al mercat d’Austràlia, les perspectives de viatges turístics a
Europa estan clarament condicionades a l’aixecament de la prohibició dels
desplaçaments a l’estranger pel Ministeri d’Afers Estrangers del Govern del país.
Les fronteres internacionals haurien d’estar encara tancades fins a finals d’any o
fins al gener del 2021. El mercat turístic domèstic s’està començant a obrir entre
estats, encara que no tots ho fan a la mateixa velocitat. També, la primera prova
d’aquesta obertura dels viatges internacionals serà amb molta probabilitat amb
Nova Zelanda, dins de l’anomenat travel bubble (‘bombolla de viatge’) durant
aquest mes de juliol o a l’agost. Això ja posarà de manifest unes primeres noves
pautes observables en els viatges internacionals per part del mercat australià.
També els segments dels estudiants de llarga estada i els viatges de negoci, tot
i els 14 dies de quarantena que s’imposen per entrar a Austràlia, suposaran els
primers moviments de fluxos internacionals al país.
•
Nova Zelanda continua tenint tancades les fronteres però s’espera que,
a partir de finals de juliol o durant el mes d’agost, es podrien reprendre alguns
viatges transfronterers amb Austràlia. Segons algunes darreres enquestes, la
previsió de represa de viatges turístics cap a Europa es pot situar cap al mes de
febrer del 2021. La perspectiva de viatges internacionals més immediata
passaria perquè el país s’obri al flux turístic també amb algunes de les illes del
Pacífic Sud, amb nivells sanitaris i d’afectació de la pandèmia similars, o fins i tot
menors, que els que es donen a Nova Zelanda.
Segons una enquesta de Transferwise, empresa de canvi de divises, més d’un
terç dels ciutadans del país planegen viatjar internacionalment durant els propers
12 mesos, sempre que no hi hagi quarantena quan tornin a Nova Zelanda. Una
quarta part dels enquestats creuen que els corredors segurs s’haurien d’ampliar
a altres zones on l’impacte de la pandèmia és similar.
•
El Japó es troba en una relativa normalitat en el dia a dia i en la mobilitat
interna. Els mitjans de transport notifiquen un increment de viatgers entre les 47
prefectures en què es divideix el país. Aquesta realitat es veu reflectida en les
dades que oferia una recerca de Travel Zoo Japan —respostes obtingudes a 20
de maig de 2020—, segons les quals més del 65% dels viatgers declaraven que
volien pernoctar en un viatge intern en els primers 3 mesos un cop passés l’estat
d’emergència. Igualment, es preveu que, en l’àmbit intern, abans de finals d’any
s’estigui a un 90%.
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En referència als viatges internacionals, la predisposició és que al voltant d’un
25% voldria viatjar internacionalment durant els 3 primers mesos de lliure
mobilitat, i quasi un 45% ho faria entre els 10 mesos i un any i escaig.
Quant a la tipologia de viatges que farien els enquestats després de la fi de l’estat
d’emergència, s’han observat els resultats següents: un 80% faria una estada
domèstica de manera individual i no com a part d’un grup, i només un 15%
agafaria un vol internacional ara, encara que fos de manera individual i també
fora d’un grup. Queda palesa aquí la preferència pels viatges de caire més
individual, cosa que contrasta amb les antigues maneres de fer del mercat
japonès a Europa.
•
Quant a Corea del Sud, les autoritats del país, a data de 29 de juny, han
recomanat als ciutadans sud-coreans que reparteixin les vacances al llarg de
l’any, de manera que s’evitin grans aglomeracions.
•
Quant a Singapur, una enquesta de Klook Destinations Solutions,
portada a terme a finals del mes de maig del 2020, identifica que, a la pregunta
de quan creuen els enquestats de Singapur que reprendran els viatges
internacionals, un 30% apunta que ho faran en uns 3 mesos, un 25%, en un any
i un 22%, en 6 mesos. A la pregunta de si veuen que la seva freqüència de
viatges serà igual, inferior o superior a la de l’etapa pre-COVID-19, els
enquestats coincideixen a dir que en un 43% serà igual que abans i en un 44%
serà menys que abans.

•
Globalment, segons Google Travel, la demanda per viatjar, basada en les
cerques de vols i d’hotels, es troba actualment a un terç de la que hi havia l’any
passat, segons dades del 26 de juny del 2020. Focalitzant la tendència en els
mercats d’Àsia-Pacífic, Trip.com Group indica que la majoria de viatgers
asiàtics no ha cancel·lat els seus plans de viatge, sinó que els ha posposat:
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•
En l’anterior gràfic de Trip.com, és destacable veure que una part
significativa de viatgers ni tan sols ha posposat els seus viatges. Cal indicar que
els viatgers japonesos, per exemple, planifiquen els viatges amb una anticipació
d’entre 3 i 6 mesos, i això fa factible mantenir els plans.
•
Aquesta enquesta conjunta portada a terme per Trip.com Group i per
Google Travel Trends Report, entre consumidors en l’àmbit global de tots els
mercats d’Àsia-Pacífic, ha posat també de manifest un nou rànquing de les
destinacions predilectes en els viatges durant la pandèmia. Un 30% dels
enquestats tenen previst viatjar durant els propers 3 mesos.
Les recerques a les plataformes de Trip.com mostra que més d’un 70% dels
consumidors estarien buscant viatges curts dins de la regió d’Àsia-Pacífic,
principalment a Bangkok, Seül, Xangai, Cheju (Corea del Sud), Tòquio, Bali,
Manila, Busan (Corea del Sud), Xi’an (Xina), Kuala Lumpur, Osaka, Pinang
(Malàisia), Da Nang (Vietnam), Bintan (Indonèsia), Taipei, Singapur, Pattaya
(Tailàndia), Hong Kong, Phuket i Macau. Tanmateix, el cinc primers viatges de
vacances que lideren els rànquings globals són: Bali, Cairns (Austràlia), París,
Sydney i Bangkok. París és l’única destinació europea que apareix ben
posicionada.
Quant als viatges en família, la selecció de destinacions predilectes és la següent:
Dubai, Los Angeles, París, San Francisco i Londres. Aquí, ja apareix també
Londres com una de les principals destinacions europees per als mercats d’ÀsiaPacífic.
Les destinacions amb més acceptació per a la pràctica dels viatges anomenats
d’aventura a l’aire lliure (outdoor adventures) són: Banff (Canadà), Abu Dhabi,
Marràqueix, Rio de Janeiro i Fiji. Les destinacions que més s’han posat de moda
com a nova tendència són: Casablanca, Lima, Tunísia, Buenos Aires i l’illa de la
Reunió.
La capital catalana, Barcelona, ha aconseguit mantenir un lloc destacat dins de
les deu primeres d’entre totes les destinacions per a viatges de vacances en
general (vacances no temàtiques):
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Quant a altres destinacions europees, al marge de París i de Londres, sobretot,
i també de Barcelona, hi destaquen Lisboa, Dublín, Hèlsinki, Hamburg, Viena,
Copenhagen, Estocolm i Istanbul. Dubrovnik, a Croàcia, també aconsegueix una
plaça distingida en la categoria de destinacions de moda o new trending a l’igual
que, com a destinacions d’aventura a l’aire lliure, Bergen (Noruega), Ginebra i
Andorra han retingut una atenció especial.
Quant a les preocupacions principals dels nous viatges, l’enquesta revela que la
política de cancel·lacions a cost zero és una de les prioritats dels consumidors
(un 57% dels enquestats). En segon lloc, les ofertes promocionals de prevenda,
amb el 27% del total consultat, i, finalment, un 25% prioritza la cobertura de les
pòlisses d’assegurança. Davant d’aquesta nova perspectiva dels viatges, les
empreses haurien de començar a focalitzar en la recuperació de la demanda,
oferir productes i serveis que permetin condicions molt flexibles de compra i de
consum i, finalment, continuar observant les tendències canviants dels mercats
per poder anticipar-se als grans canvis que estan a punt d’arribar.
•
Per altra banda, un article de Tripadvisor publicat el mes de maig exposa
les fases per les quals el sector professional té previst passar. Si s’observa el
quadre següent, actualment els mercats asiàtics es troben a la fase 4/5, en què
la mobilitat interna està gairebé normalitzada.

Tripadvisor també ha publicat alguns
consells per a les destinacions, en què
recomana publicar els protocols de
seguretat per a l’obertura de l’oferta,
oferir serveis privats o en grups petits
i practicar una estratègia important de
flexibilitat, que serà un determinant
crucial en l’èxit del retorn dels
visitants.

Font: Tripadvisor
3.

ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL

•
Austràlia figura en la llista dels 15 països de fora de la Unió Europea que
poden entrar en l’espai europeu partir de l’1 de juliol:
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•
La companyia aèria insígnia d’Austràlia, Qantas, ha deixat a terra la
majoria dels vols internacionals fins a finals d’octubre, davant de la negativa del
Govern federal a permetre viatges a l’estranger fins a finals d’aquest any. Alguns
vols internacionals operaran entre Austràlia i Nova Zelanda dins de la travel
bubble amb aquest país.
Si es van obrint les fronteres d’altres països, Qantas anirà incrementant el
nombre de vols consegüentment. De moment, la companyia es concentra en el
mercat domèstic que ja s’ha obert, encara que no a tots els estats federals de la
mateixa manera. La seva companyia de baix cost, Jetstar, ha llençat al mercat
bitllets per valor de 19 dòlars australians (uns 11,6 euros, aproximadament) a
moltes destinacions domèstiques per captar la demanda acumulada que calcula
que hi ha al mercat. Per una altra banda, Qantas ha modificat la política de
cancel·lacions de vols arran de la irrupció de la pandèmia de la COVID-19, tot
donant als seus clients 12 mesos perquè puguin tornar a fer una reserva, i com
a data límit el 31 de desembre del 2022. També ofereix la possibilitat de repartir
els pagaments ja efectuats en crèdits a través de futures reserves múltiples
alhora que està desenvolupant ofertes especials per als seus clients en forma
de bons.
•
Nova Zelanda també figura en la llista dels 15 països acceptats per entrar
a la UE. D’altra part, el país, que figurava en el 30è lloc del mercat aeri més gran
del món abans de la pandèmia, preveu recuperar-se només per sota del 80% de
la seva capacitat prèvia a finals del 2020, segons una projecció del Centre for
Asia Pacific Aviation (CAPA).
•
El Japó és un altre país de la zona d’Àsia-Pacífic que ha esta inclòs en
aquest llistat de països que poden entrar a la UE a partir de l’1 de juliol. Tot i així,
a data de 2 de juliol, el Govern japonès no recomana als seus ciutadans viatjar
a l’estranger per motius de lleure. Tanmateix, s’han iniciat processos d’obertura
per permetre l’entrada al Japó de viatgers amb certes motivacions tipificades:
negocis, retorn d’estrangers que havien sortit durant la crisi i reagrupació familiar,
entre d’altres.
Un dels grups més grans del Japó, H.I.S. Co., tancarà una tercera part de les
seves agències de viatge al Japó, com a mesura de contenció i de reducció dels
costos operacionals. De fet, es parla d’unes 90 oficines. El mes d’abril, es va
enregistrat una davallada del 99,8% en el nombre de japonesos que van viatjar
a l’estranger, i la companyia va publicar unes pèrdues netes dels sis primers
mesos de l’any de 3,45 mil milions de iens (quasi uns 28.500 milions d’euros),
que són les pèrdues més elevades des que va entrar a borsa el 2002.
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•
Corea del Sud també figura en la llista dels 15 països no comunitaris que
tenen accés per entrar als països de la UE. El passat 28 de juny, el Govern va
anunciar un nou sistema de classificació dels estadis d’alerta (d’1 a 3, en funció
del nombre de contagis diaris). El país es troba en el nivell 1 d’alerta (contagis
diaris per sota de 50 casos), en el qual es pot conviure amb certa normalitat i
està tot obert, malgrat certes limitacions d’aforament i de distància entre
persones.
•
El 10 de juliol, Singapur celebra eleccions generals. Tot i que no hi ha
enquestes oficials, es preveu que el People’s Action Party (PAP), el partit que ha
governat Singapur de forma ininterrompuda des del 1959 (abans de la
independència del país el 1965), es mantindrà al poder. El fet que les crítiques a
la gestió del Govern per part de periodistes i mitjans de comunicació no arribin a
l’opinió pública del país contribueix, en part, a mantenir una opinió pública
favorable envers el partit que governa i, per consegüent, a la continuïtat d’aquest.
Singapur no figura en la llista dels 15 països no europeus que tenen l’autorització
d’entrar a l’espai de la UE.
Connexions aèries:
•
Asiana Airlines va deixar de volar les seves 5 freqüències setmanals de
Seül a Barcelona el 4 de març d’enguany. El retorn dels vols a la capital catalana
encara no té una data confirmada. De moment, a Europa, Asiana Airlines
connecta només Seül amb Frankfurt amb 5 freqüències setmanals, amb Londres
amb 2 vols setmanals, i amb París amb 1 vol a la setmana des del 17 de juliol,
que, a partir de l’1 d’agost, seran dos vols setmanals.
•
Korean Air també va deixar d’operar els seus 4 vols setmanals a
Barcelona des de Seül el 4 de març del 2020. La companyia no ha comunicat
encara la data de restabliment dels vols cap a la capital catalana. De fet, per al
mes de juliol, Barcelona no figura encara en el calendari dels vols programats
cap a Europa. Ara per ara, a Europa, Korean Air només vola a Amsterdam amb
3 vols setmanals, a Frankfurt amb 2 vols setmanals, a Londres amb 3 vols
setmanals i a París amb 4 vols a la setmana.
•
Singapore Airlines, que havia suspès el 16 de març del 2020 les seves
dues freqüències setmanals directes amb Barcelona i les tres altres setmanals
que arribaven a la capital catalana via Milà (Itàlia), ha restablert ja la seva
connexió entre Singapur i Barcelona des de l’11 de juny. Aquesta connexió es
limita, ara per ara, a una freqüència setmanal amb un Airbus A350-90XWB, amb
sortida des de Singapur (SQ388) els divendres i amb tornada a Singapur els
dissabtes (SQ387).
Quant a les connexions amb les principals capitals d'Àsia-Pacífic de les tres principals
companyies del Pròxim Orient (Middle East), Emirates, Qatar Airways i Etihad Airways,
i en relació amb la connexió directa amb Barcelona, la situació actual és la següent:
Emirates ha anunciat la recuperació d’un vol diari a Barcelona (dels 10
setmanals que tenia abans del 17 de març) a partir de l’1 d’agost, amb un Boeing
777. A partir de l’1 de setembre, seran també vols diaris però amb un Airbus
A380, de més capacitat. A partir del 25 d’octubre, la companyia ha anunciat 9
vols a la setmana cap a la capital catalana. També a partir de l’1 d’agost, el vol
Dubai - Barcelona - Ciutat de Mèxic incorporarà un altre vol diari a Barcelona
amb un Boeing 777. Quant a Madrid, a partir de l’1 de juliol, Emirates ha d’operar
4 vols setmanals amb un Boeing 777. A partir del 31 de juliol, en seran 7 de
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setmanals amb el mateix tipus d’avió i, a partir de l’1 de setembre, la companyia
anuncia dos vols diaris amb un Airbus A380.
Quant als vols entre Dubai i les principals capitals d’Àsia-Pacífic tractades en
aquest informe, Emirates ha anunciat els vols següents:
o
Adelaide (Austràlia Meridional), amb un vol diari a partir de l’1
de setembre.
o
Brisbane (Queensland, Austràlia), amb un vol setmanal a partir
de l’1 de juliol, però, a partir de l’1 d’agost en seran 3 per setmana, que
passaran a ser un vol diari a partir del 28 d'agost. Ja a partir de l’1 de
setembre, la companyia operarà dos vols diaris a aquesta ciutat, uns 14
vols setmanals.
o
Perth (Austràlia Occidental): des de l’1 de juliol, Emirates opera
1 vol setmanal, que passaran a ser-ne 3 per setmana a partir de l’1
d'agost, i acabarà, a partir de l’1 de setembre, amb una connexió diària.
o
Melbourne (Victòria, Austràlia): des del 2 de juliol, la companyia
opera 3 vols setmanals, que en seran 5 a la setmana a partir de l’1
d’agost i que, finalment, esdevindran 2 vols diaris a partir del mes de
setembre.
o
Sydney (Nova Gal·les del Sud, Austràlia), amb 3 vols setmanals
des de l’1 de juliol. A partir de l’1 d’agost, en seran 5 per setmana, que
passaran a ser-ne dos diaris a partir del mes de setembre. També, a
partir de l’1 de setembre, Emirates connectarà amb un altre vol diari la
ruta Dubai - Sydney - Christchurch (Nova Zelanda).
o
Auckland (Nova Zelanda), amb un vol diari a partir de l’1 de juliol.
o
Tòquio-Narita (Japó), des de l’1 de juliol, amb una freqüència
diària.
o
Tòquio-Haneda (Japó), amb vols diaris a partir de l’1 de
setembre.
o
Osaka (Japó), amb 5 vols setmanals des del 2 de juliol.
o
Seül (Corea del Sud), des de l’1 de juliol, amb 3 freqüències
setmanals, que passaran a ser-ne 7 per setmana a partir de l’1 d’agost.
o
Singapur, amb 4 vols setmanals des del 3 de juliol, que passaran
a ser-ne 8 des del 15 de juliol i dos diaris des de l’1 d’agost. També, a
partir de l’1 de setembre, Emirates volarà a Melbourne via Singapur,
diàriament.
Qatar Airways, el 18 de març d’enguany, va passar de les 14 freqüències
des de Doha a Barcelona a operar uns serveis mínims amb la capital catalana
durant els primers mesos de la crisi sanitària. Tanmateix, ara, per al període que
va de l’1 al 31 de juliol, la companyia ha anunciat l’operació de 5 vols setmanals
a Barcelona amb un Airbus A350. A partir de l’1 d’agost, aquesta freqüència
hauria de ser de 7 vols setmanals amb el mateix tipus d’aparell. El mes de juliol,
Qatar Airways amplia el seu codi compartit (codeshare) amb Vueling, tot cobrint
6 rutes europees, des de Barcelona a Basilea-Mulhouse, Praga, Split i Stuttgart,
des de Madrid a Florència, i des de Roma a Palma (Mallorca).
Quant a les operacions envers els principals mercats d’Àsia-Pacífic, Qatar
Airways connecta Doha amb les capitats següents:
o
Melbourne, amb un vol diari.
o
Perth, amb 4 vols setmanals des del mes de juny.
o
Sydney, amb un vol diari, tot i que la connexió Doha-SydneyCanberra ha estat cancel·lada fins al 23 d’octubre d’enguany.
o
Singapur, amb 1 vol diari també des del mes de juny.
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o
o

Seül, amb un vol diari des del mes de juny.
Tòquio-Narita, amb una connexió diària des del mes de juliol.

Etihad Airways confirma, per a la seva programació dels vols del mes
de juliol, l’operació de quatre vols setmanals des d’Abu Dhabi cap a Barcelona
amb un Boeing 787.
Quant a les connexions amb els principals mercats d’Àsia-Pacífic, Etihad Airways
connecta la capital dels Emirats Àrabs Units amb Singapur aquest mes de juliol
amb 4 vols setmanals, amb Seül amb un vol diari, amb Tòquio-Narita amb 3
vols setmanals, i amb Austràlia / Nova Zelanda, opera 5 vols setmanals a
Melbourne i també 3 per setmana a Sydney.
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MERCAT: XINA
1. MESURES D’IMPULS AL SECTOR TURÍSTIC
El director de màrqueting de Ctrip.com, l’agència de viatges virtual més gran del mercat
xinès, ha estat inclòs en una llista publicada recentment, 50 Power List Asia Pacific 2020,
elaborada pel grup Campaign, per trobar solucions per al sector turístic davant la “nova
normalitat” a causa de la pandèmia de la COVID-19. Fins i tot, el president del Consell
d'Administració del grup Trip ha participat en les sessions de retransmissió en directe
(livestreaming) en més d’una dotzena d’ocasions.
La Xina es troba a la llista dels primers 15 països del món els ciutadans dels quals
podran visitar Europa a partir de l’1 de juliol sota la condició de la reciprocitat. La Xina
no s’ha pronunciat al respecte.
2. TENDÈNCIES I PERSPECTIVES TURÍSTIQUES
Continua un altre mes la política dels “5 uns” (una companyia aèria, una ruta, un vol,
una setmana, un país) sobre els vols internacionals per evitar els casos de contagi
importats. Air China mantindrà el vol setmanal entre Pequín i Madrid, l’únic vol directe
que hi ha actualment entre la península Ibèrica i la Xina.
El 27 de juny el Ministeri de Cultura i Turisme del Govern de la Xina va publicar les
dades corresponents al Dragon Boat Festival, de tres dies de durada, que acabava de
finalitzar:
•
•
•
•

Nombre de turistes domèstics: 48,8 milions, equivalent al 50,9% de l’any passat.
Facturació dels tres dies de festival: 12.280.000.000 de iuans, equivalent al
31,2% de l’any passat.
Mitjà de transport: l’avió i el tren només representaven un 5,6%.
Distància mitjana entre la destinació i el domicili: 111,5 km.

Tot i que només el 12,7% dels turistes van viatjar a destinacions de més de 300
quilòmetres, això és un 2,4% superior al pont de maig.
•
•

Radi d’activitats un cop a la destinació: 13,5 km.
Durada mitjana de l’escapada: 20,3 hores, un descens del 50% en comparació
amb el pont de maig (de cinc dies de durada); el motiu va ser el rebrot de COVID19 en un mercat de Pequín.

3. ALTRES DADES D’INTERÈS GENERAL
Amb l’objectiu de mantenir la flota de la línia aèria insígnia de la ciutat i el posicionament
de l’aeroport de Hong Kong com a centre logístic internacional, el Govern de Hong Kong
ha pres la decisió d’invertir en Cathay Pacific Airways una quantitat de 27,3 mil milions
de dòlars de Hong Kong (equivalents, aproximadament, a 3.500 milions de dòlars
americans). El trànsit de passatgers de l’aeroport de Hong Kong el 2019 va ser de 75
milions, mentre que el passat mes d’abril només es registrava una xifra per sota de 1.000
passatgers diaris i la quota de mercat de Cathay Pacific Airways era al voltant del 29%.
Segons les dades editades el 22 de juny d’aquest any, publicades pel Ministeri de
Cultura i Turisme del Govern de la Xina, a 31 de desembre de 2019 es comptabilitzaven
38.943 agències de viatges amb 410 mil treballadors directes. En l’apartat de turisme

COVID-19
Informe de mesures del sector turístic i tendències - Mercats emissors de turisme

45

emissor (outbound), es comptabilitzaven uns 63 milions de sortides, sense incloure les
que tenien com a destinació Taiwan, Hong Kong i Macau.
Segons les dades publicades pel Ministeri de Finances del Govern de la Xina en data
29 de juny, les activitats de les empreses publiques i/o majoritàriament publiques
pràcticament han recuperat el nivell dels principals indicadors de l’exercici anterior, com
ara facturació, costos totals, beneficis i impostos pagats.
Segons les enquestes fetes el mes de maig passat per McKinsey Greater China, el
volum de transport de passatgers arriba al 50% del nivell d’abans de la pandèmia,
mentre que en el cas de l’ocupació hotelera és el 60% de l’any passat. Segueixen les
quatre tendències d’enquestes anteriors:
1. El turisme domèstic augmenta principalment per les restriccions en la mobilitat.
2. Els tres productes amb millor retorn són: a l’aire lliure (outdoor), gastronomia i
familiar.
3. Els grups organitzats han disminuït.
4. Els turistes prefereixen viatjar en cotxe i de manera més independent.
L’índex d’intenció de viatge en els propers mesos, principalment juliol i agost, per les
vacances escolars d’estiu, ha pujat 18 punts percentuals. La consultoria indica que la
confiança dels consumidors xinesos segueix en un nivell mitjà baix i el ritme de
recuperació de la indústria turística en el mercat xinès està per sota de les previsions.
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