
 

 

Indicadors clau del turisme americà: recuperació de vols i flexibilitat en les 
reserves 

Gràcies a l’Oficina de Promoció Turística (CPT) que l’ACT té a Nova York es pot conèixer 
de primera mà l’evolució de l’activitat turística i anticipar mecanismes que afavoreixin la 
recuperació. Actualment, es disposa de 12 oficines distribuïdes arreu del món per donar 
cobertura als principals mercats emissors de turisme per a Catalunya.  

Un dels indicadors que es monitoritzen des del CPT nord-americà és la connectivitat de 
vols entre els Estats Units i Catalunya, que s’està recuperant i apropant a nivells 
prepandèmia. Actualment, operen vols directes amb els aeroports de JKF, Newark, 
Miami i Atlanta per part de les 3 principals companyies americanes: United Airlines, 
American Airlines i Delta Air Lines. De cara al 2022, es preveu l’ampliació de la 
connectivitat amb vols directes des de Chicago i Filadèlfia. D’altra banda, la companyia 
Level ha anunciat que operarà vols des de Los Angeles, San Francisco, Boston i Nova 
York-JFK.  
 
També cal destacar que des del 8 de novembre s’ha establert una política clara 
d’entrada al país pels estrangers però també pels nacionals. Aquest fet ha generat 
confiança entre els consumidors nord-americans, que ja no pateixen la incertesa 
d’impediments i restriccions a l’hora de tornar d’un país estranger.  
 
 
La pandèmia ha provocat que les preferències dels viatgers hagin canviat. En els 
propers mesos tot apunta a què els americans continuaran decantant-se per fer viatges 
a destinacions properes dins el mateix país o cap a Mèxic i el Carib. Es faran menys 
sortides però de més llarga durada i aquestes es combinaran amb el treball en remot. A 
més, els consumidors estan demanant condicions de reserva més flexibles perquè 
encara hi ha molta incertesa. Així, les reserves estan sent a última hora i hi ha una 
tendència a les cerques i reserves a llarg termini. Un altre aspecte que ha canviat 
respecte els viatges prepandèmia és que ara es demanen activitats privades o en grups 
reduïts i de la mà d’un intermediari que resolgui els problemes que puguin sorgir durant 
el viatge.  
 
El perfil del turista nord-americà 

L’any 2019 Catalunya va ser la principal destinació dels nord-americans a l’Estat 
espanyol, amb una quota de mercat del 46% i un total d'1.511.000 turistes americans. 
El més destacable va ser la seva despesa diària, 320 euros, molt per sobre dels 197 
euros del turista mitjà a Catalunya. Amb el 7,8% de les arribades a Catalunya, van 
representar l'11,9% de la despesa total. De fet, va ser el país amb una major depesa a 
Catalunya amb un total de més de 2.500 milions d’euros.  
 
Els turistes nord-americans que visiten Catalunya ho fan principalment per motius de 
vacances (89%), arriben en avió (82,5%), s’allotgen en hotels (76,4%) i no han comprat 
un paquet turístic (68,4%). Una tercera part passa entre 4 i 7 nits a Catalunya. Solen fer 
viatges de caire cultural i visiten grans ciutats. És un turista amb un alt poder adquisitiu 
i que està acostumat a viatjar a l’estranger. 

 


