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SITUACIÓ I PERSPECTIVES: CAP A UN SECTOR  
TURÍSTIC MÉS SOSTENIBLE I DE MÉS QUALITAT
El sector turístic espanyol entra en una etapa de  
consolidació.
L’entrada de turistes es modera, però la despesa  
turística continua augmentant a bon ritme.
L’oferta continua evolucionant cap a la gamma alta.
La quota de mercat dels hotels de categoria superior  
supera el 50%.
Les bones dades del sector repercuteixen en el PIB i  
en el mercat laboral d’Espanya.
El sector turístic ocupa 2,4 milions de persones i va  
generar gairebé el 14% del creixement econòmic  
del país el 2018.

TURISME DOMÈSTIC
com a casa, enlloc vs.

7,4 dies

45%

INTERNACIONAL

ESTACIONALITAT

ESTADA MITJANA 3,7 dies

41%

DOMÈSTIC

112 e 197 e DESPESA MITJANA 
DIÀRIA EN HOTEL

Turistes internacionals

+2% 
84 M
Despesa turística internacional

+3,6%
93.100 M €
Nous ocupats

+3,4%
82.000

PREVISIONS 2019

Quin tipus de turistes internacionals visiten Espanya?

Gold  Turistes amb un nivell alt de despesa, orientats en especial a la moda,  
a la joieria i als restaurants. 5,6%

Hotel amb targeta Turistes que destinen la major part de la despesa en targeta a pagar hotels  
i restaurants, amb una estada mitjana d’una setmana. 8,8%

Pagament en efectiu Turistes que solen efectuar reintegraments. Provenen, majoritàriament,  
de França, del Regne Unit i d’Holanda. 11,2%

Oci Turistes que destinen una part important de la despesa en targetes a les 
activitats d’oci i als restaurants i a les estades d’una setmana, de mitjana. 8,2%

Vull conèixer Espanya
Turistes que realitzen viatges de llarga durada (14,5 dies, de mitjana),  
que visiten diverses comunitats autònomes i que provenen de països  
més llunyans, com els Estats Units.

1,6%

Casa a Espanya
Turistes que tornen molt sovint i que concentren la major part de la  
despesa en targetes en supermercats. Provenen, majoritàriament,  
de França i del Regne Unit.

15,8%

Escapades i fronteres
Turistes que realitzen molts viatges de curta durada (2,5 dies, de mitjana)  
i que gasten, sobretot, en supermercats. Comú en turistes de països 
propers, com França.

20,0%

Despesa en origen
Grup amb l’import diari més baix, la major proporció de la despesa en 
targetes és en supermercats i en transport i en estades de 3 a 10 dies.  
Probablement, amb paquets turístics i que paguen l’allotjament en origen.

28,0%

Font: CaixaBank Research.

% sobre el total  
de turistes
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Després de l’extraordinari creixement dels fluxos turístics dels últims anys, el 
2018 el creixement del nombre de turistes internacionals es va moderar a totes 
les regions del món, llevat del Pròxim Orient, on va augmentar amb vigor. Així i 
tot, el nombre de turistes internacionals va arribar als 1.403 milions el 2018, des-
prés d’incrementar-se el 5,6% en relació amb el 2017. Malgrat que aquest creixe-
ment continua sent considerablement elevat, la moderació de l’entrada de turis-
tes evidencia que el sector ha entrat en una fase més madura a la majoria  
de regions. En aquest sentit, l’Organització Mundial del Turisme (OMT) estima que 
el turisme global continuarà augmentant de manera dinàmica, al voltant del 3,5% 
el 2019, un avanç més proper al creixement potencial estimat per la pròpia OMT. 1

Sembla que els primers mesos del 2019 corroboren el to positiu del sector a  
Espanya, que consolida les excel·lents xifres d’entrada de turistes internacionals 
dels últims anys. Mentre que el nombre de turistes que ens visita creix de mane-
ra més moderada, la despesa que realitzen continua evolucionant amb força. El 
repte és ara sostenir aquestes tendències i reorientar l’oferta turística cap a una  
de més qualitat.

Cap a un sector turístic  
més sostenible i de  
més qualitat

Situació i perspectives

1  L’OMT estima un creixe-
ment potencial decreixent 
des del 3,8% del 2019 fins al 
2,5% del 2030. Vegeu UNW-
TO, «Tourism Towards 2030, 
Global Overview».
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En clau domèstica, la tendència del sector es va mostrar molt similar a l’observada 
a nivell global. El 2018, van visitar Espanya 82,8 milions de turistes, l’1,1% més que 
el 2017, i es va tornar a batre el rècord històric d’entrada de turistes. Amb aquestes 
xifres, Espanya es va mantenir com a segona potència turística mundial en termes 
d’entrades de turistes, només per darrere de França i per davant dels Estats Units.

Malgrat que les dades reflecteixen un to clarament positiu, com en el cas dels fluxos 
turístics globals, el sector turístic espanyol també presenta un cert alentiment en el 
creixement del nombre de visitants en relació amb els últims anys. Un clar reflex 
d’aquesta tendència és la modesta evolució del nombre de pernoctacions dels turis-
tes estrangers, que amb prou feines va créixer el 0,4% interanual fins a l’abril. Això és 
conseqüència, principalment, de l’esvaïment d’alguns factors temporals que havien 
estat favorables, com la inestabilitat geopolítica en alguns països mediterranis com-
petidors d’Espanya, com Egipte, Tunísia i Turquia, o el fenomen del brexit,2 que afecta 
el col·lectiu de turistes britànics, de gran rellevància per al mercat espanyol.

Aquesta moderació de les taxes de creixement d’entrada de turistes indica que el sec-
tor s’endinsa en una etapa de consolidació dels bons registres. En particular, el sector 
aconsegueix mantenir l’excepcional nombre d’entrada de turistes dels últims anys, i, 
al mateix temps, la despesa turística efectuada pels turistes internacionals3 continua 
creixent a bon ritme (fins a l’abril, es va incrementar el 5,0% en relació amb el mateix 
període del 2018). La millora de la despesa turística, que supera amb escreix l’incre-
ment del nombre de turistes estrangers, es basa en l’augment de la despesa diària, 
que, entre el gener i l’abril, va créixer el 5,7% en relació amb el mateix període de 
l’any passat. Una part d’aquest augment és conseqüència de canvis en la composició 
del turisme que rebem a Espanya i, en especial, del major pes dels turistes amb més 

2  Per a més informació, 
vegeu l’article «Com afecta 
el brexit el turisme a Es-
panya?», en aquest mateix 
informe.

3  Equivalent als ingressos 
turístics registrats a la Ba-
lança de Pagaments, que no 
comptabilitzen la despesa 
efectuada en origen.

La despesa dels turistes internacionals que visiten Espanya augmenta més
que les arribades

Nota: (*) Variació interanual de l’acumulat fins a l’abril.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

DESPESA DIÀRIADURADA MITJANA 
DEL VIATGE

89.856 
milions d’euros

145 
euros per dia 

7,5 
dies

82,8 
milions de turistes

DESPESA TOTAL TURISTES

5,0% 4,4% -4,8% 5,7%
GEN.-ABR. 2019 *

Espanya es consolida 
com a segona destinació 
turística a escala mundial

= x x
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El 2019, el nombre de turistes que visiten 
Espanya creixerà el 2,0%, segons les previsions 
de CaixaBank Research, i es tornarà a registrar 
un nou màxim històric

De cara al conjunt del 2019, preveiem que l’estabilització de l’entrada de turistes 
internacionals observada el 2018 continuï, tant pel menor creixement del turisme 
internacional com per la recuperació d’altres destinacions turístiques internacio-
nals, que oferiran més competència en la captació dels fluxos turístics procedents 
d’Europa. Així i tot, des de CaixaBank Research, preveiem que l’entrada de turis-
tes serà capaç de créixer el 2,0% en el conjunt de l’any i que assolirà, així, els 84 
milions de persones, xifra que representa un nou rècord històric d’entrades. Els 
visitants de fora d’Europa (i, en especial, els nord-americans), gairebé 3,2 milions, 
seran els principals contribuents a l’increment del nombre de turistes a Espanya. 
Els britànics, amb 18,7 milions de persones, continuaran sent la principal massa 
turística del país, tot i no créixer en relació amb el 2018. Així, esperem que la des-
pesa turística continuï augmentant per damunt del nombre de visitants el 2019 (el 
3,6% en relació amb el 2018) i que arribi als 93.100 milions d’euros.

Com és natural, els mesos de temporada alta seran decisius per al bon funcio-
nament del sector enguany. Segons les previsions de CaixaBank Research, entre 
els mesos de juny i de setembre, Espanya rebrà 38,1 milions de turistes, l’1,2% 
més que en el mateix període del 2018. Si incloem en la nostra anàlisi la dimensió 
del país d’origen, un instrument molt útil per analitzar la intenció de viatge dels 
estrangers en diferents països són les cerques a Google sobre turisme a Espanya 
realitzades des de països tercers.

Les tendències de Google mostren que el turisme a Espanya continua sent una 
cerca molt popular als principals països emissors i que les tendències observades 
el 2018 es mantenen. En concret, en els últims mesos, les cerques a Google sobre 
turisme a Espanya d’argentins, portuguesos, italians i, sobretot, nord-americans 
han continuat sent molt robustes, de manera que és previsible que les visites 
procedents d’aquests països mantinguin un ritme dinàmic. D’altra banda, en els 
últims mesos, les cerques a Google sobre turisme a Espanya han perdut una 
mica de popularitat entre alguns països del nord d’Europa, com Alemanya, el 
Regne Unit i Holanda.

La popularitat d’Espanya com a 
destinació turística a Google continua 
despuntant als Estats Units

capacitat de despesa, com els nord-americans, l’arribada dels quals va créixer  
a un ritme destacable del 17,5% interanual fins al mes d’abril. D’altra banda, es va 
estabilitzar el nombre de turistes provinents del Regne Unit (el +0,1% fins a l’abril),  
un turisme generalment més inclinat pels paquets turístics i que, en conseqüència, 
presenta una despesa més continguda en destinació.

Informe Sectorial
2n semestre 2019
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Tot i que el turisme internacional representa una gran font d’ingressos per al 
sector turístic, no és el seu únic suport. Tal com s’observa al següent gràfic, més 
d’una quarta part de la despesa turística realitzada a Espanya procedeix de turis-
tes residents.4

La despesa efectuada pels turistes residents també ha donat mostres d’un gran 
dinamisme, ja que ha crescut de forma notable en els últims anys, amb incre-
ments del 6,4% i del 3,4% el 2017 i el 2018, respectivament. Aquest augment ha 
estat impulsat tant per un augment del nombre dels viatges realitzats (l’1,0% el 
2018), com per un increment de la despesa mitjana diària per persona (el 5,2% el 
2018). En canvi, la durada dels viatges ha disminuït lleugerament. És a dir, els re-
sidents a Espanya incrementen els viatges dins el país i aquests viatges tendeixen 
a ser més curts, però amb una despesa diària més alta.

La despesa turística domèstica ha 
estat també un revulsiu del sector,  
i ho continuarà sent

Popularitat en les cerques a Google d’Espanya com a destinació turística

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Google Trends.

4  Per a més detalls sobre 
l’anatomia del turisme 
domèstic, vegeu l’article 
«Turisme domèstic: com 
a casa, enlloc», en aquest 
mateix informe.

Argentina
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Turisme
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de Turespaña.

SECTOR 
TURÍSTIC

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-8

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

Total a� liats

TOTAL AFILIATS

L’ocupació del sector turístic creix per damunt del total de l’economia
Variació interanual, mitjana mòbil de 12 mesos (%)

De cara al futur, és previsible que el turisme domèstic mantingui aquesta bona 
evolució, tot i que el seu creixement sigui una mica més moderat que l’observat 
en els últims anys, en sintonia amb la moderació del creixement de l’activitat 
econòmica a Espanya.

L’evolució positiva del sector turístic es fa notar al mercat laboral. El 2018, el sec-
tor va ocupar 2,4 milions de persones, el 12,8% de l’ocupació registrada en l’eco-
nomia. Malgrat això, l’evolució de l’ocupació turística va patir un cert alentiment, 
ja que el nombre d’ocupats va créixer el 4,0% en relació amb el 2017, 7 dècimes 

Turisme domèsticTurisme internacional

74%

26%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Despesa turística a Espanya
% sobre el total

Informe Sectorial
2n semestre 2019



6

El 2019, preveiem que el ritme de creixement a les branques relacionades amb  
el turisme serà una mica menor que l’observat en els últims anys, d’acord amb 
les xifres de demanda del sector turístic. Tanmateix, això no impedirà que el sec-
tor continuï generant ocupació amb vigor, al voltant d’uns 82.000 llocs de treball.

En l’actualitat, el sector es troba en una fase de transformació de l’oferta cap a 
un turisme de més qualitat. Com hem pogut observar, la despesa dels turistes 
internacionals va créixer més que el nombre de turistes internacionals, la qual 
cosa ens deixa amb un desemborsament més alt per visitant. Insistir en aquesta 
tendència serà de vital importància per continuar impulsant la rendibilitat del 
sector, davant unes perspectives d’estabilització en les entrades de turistes inter-
nacionals.

Per aquest motiu, els agents turístics van continuar invertint per millorar la in-
fraestructura i per continuar orientant el negoci cap a la prestació d’un servei de 
gamma més alta. En aquest sentit, les places hoteleres de categoria superior  
(4 i 5 estrelles) van continuar evolucionant a bon ritme, van aglutinar més de la 
meitat de l’oferta del mercat i van assolir, a l’abril, una quota del 52,3%5 del total 
del mercat, 3,6 p. p. més que cinc anys enrere. En canvi, l’oferta de places ho-
teleres de la resta de categories va anotar una reculada en termes de quota de 
mercat, atès que el nombre de places ofertes d’aquestes categories va continuar 
mostrant un creixement contingut (el 0,6% interanual a l’abril).

No és únicament l’oferta la que migra cap a gammes més altes, sinó que la de-
manda respon a aquest canvi. Així, el grau d’ocupació de les places hoteleres de 
categoria superior es manté per damunt de la mitjana del sector i va assolir el 
64,1% a l’abril, en relació amb el 52,3% registrat per la resta de categories.

La principal implicació d’aquesta transformació, com hem comentat, és la millora 
de la rendibilitat del sector. En aquest sentit, els principals indicadors de rendi-
bilitat, com els ingressos per habitació disponible (Revenue Per Available Room, 
RevPAR), van assolir, a l’abril, els 56,6 euros per habitació, l’1,6% més que en el 
mateix període de l’any anterior, gràcies a la major presència de places hoteleres 
de categoria superior (RevPAR de 76,4 euros), en detriment de les places hotele-
res de la resta de categories (RevPAR de 37,1 euros).

El sector turístic continua avançant 
cap a la prestació d’un servei de 
gamma més alta

5  Les dades de places 
hoteleres, d’ocupació i de 
rendibilitat (RevPAR) s’ana-
litzen utilitzant mitjanes 
mòbils de 12 mesos, per 
filtrar així possibles efectes 
estacionals i de calendari 
que alterin l’anàlisi.

menys que l’any anterior, en línia amb l’alentiment en l’entrada de turistes. Així 
i tot, aquest creixement va comportar més de 92.000 nous llocs de treball. En el 
primer trimestre del 2019, el ritme de creixement va continuar sent ferm, amb 
un augment del 3,4% interanual, i va dinamitzar el mercat laboral espanyol en 
conjunt, que va créixer el 2,9%. En aquest sentit, cal destacar que el 16,1% dels 
nous llocs de treball generats a Espanya en l’últim any van tenir origen al sector 
turístic.

Turisme
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Els ingressos per habitació d’hotels de categoria superior doblen els de la resta
RevPAR * (euros)

Nota: (*) Ingressos per habitació disponible (Revenue Per Available Room).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.

El sector turístic espanyol va 
proporcionar gairebé el 13,6%  
del creixement del PIB el 2018

En un context més ampli, les xifres discutides no són intranscendents. Més aviat 
són extraordinàriament rellevants, no solament per als agents del sector, sinó per 
al conjunt de l’economia espanyola. Segons les últimes dades de l’Institut Nacio-
nal d’Estadística (INE), el sector turístic representa al voltant de l’11,7%6 del PIB 
nacional. Tractant-se d’un percentatge tan elevat, és fàcil pensar que un bon fun-
cionament del sector turístic repercuteix, tant directament com indirectament, en 
un major dinamisme de l’economia nacional. Segons les nostres estimacions, el 
sector turístic té un efecte arrossegament del 63%, és a dir, per cada 100 euros de 
valor afegit originats de forma directa  pel sector turístic, el conjunt de l’economia 
genera de forma indirecta 63 euros addicionals, una xifra molt elevada.

Una altra forma de valorar la importància del sector turístic espanyol és conside-
rar la seva aportació al PIB del conjunt de l’economia. Així, tenint en compte els 
efectes directes i també l’efecte arrossegament al conjunt de l’economia, con-
cloem que el sector va aportar 0,4 p. p. al creixement del PIB, o, el que és el ma-
teix, el 13,6% del creixement del PIB espanyol va provenir del sector turístic.

Queda clar, per tant, que consolidar la bona salut del sector turístic és de vital 
importància per al conjunt de l’economia espanyola. En aquest sentit, les dades 
ens indiquen que el sector manté el dinamisme, tot i que entra en una etapa 
d’estabilització, on sembla que la demanda no creixerà a tanta velocitat com en 
els últims anys. En aquesta tessitura, el principal repte continuarà sent reforçar 
la sostenibilitat, i, per aquest motiu, serà imprescindible continuar transformant 
l’oferta turística actual per atreure un turisme de més qualitat.

6  Dades del Compte Sa-
tèl·lit del Turisme que elabo-
ra l’INE sobre l’any 2017.

Informe Sectorial
2n semestre 2019
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Evolució recent del turisme domèstic  
La gran majoria de viatges turístics per part de persones residents a Espanya (tant 
espanyols com d’altres nacionalitats) tenen lloc dins el país. De fet, representen el 90% 
de tots els viatges que realitzen. No obstant això, els viatges a l’estranger han guanyat 
rellevància en els últims anys i han arribat a registrar creixements anuals del 10% el 
2017 i del 12% el 2018, molt per damunt del creixement del turisme domèstic, l’incre-
ment del qual, el 2018, va ser de l’1% en relació amb l’any anterior.

1  Es consideren viatges 
tots els desplaçaments a 
una destinació principal fora 
de l’entorn de residència 
habitual de la persona que 
impliquin, com a mínim, 
una pernoctació fora de 
l’entorn esmentat.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Viatges 
Milions

Quan parlem del sector turístic a Espanya, el turisme internacional sol 
acaparar el focus d’atenció. No obstant això, el turisme domèstic també 
exerceix un paper important: els espanyols viatgen més de 175 milions de 
vegades a l’any dins Espanya i generen una despesa turística associada de 
30.000 milions d’euros.1 En aquest article, analitzem l’evolució del turisme 
domèstic espanyol en els últims anys i assenyalem les principals diferèn-
cies entre els turistes domèstics i els internacionals.

Turisme domèstic:  
com a casa, enlloc

Evolució i perspectives
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Turisme
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Diversos factors influeixen en la decisió de viatjar a l’estranger o de viatjar dins Es-
panya. El principal és l’evolució de l’economia domèstica en general i de l’ocupa-
ció en particular, en especial a l’hora de viatjar a l’estranger.

Així, el turisme domèstic presenta menys sensibilitat a l’evolució de l’ocupació 
que el turisme internacional. És a dir, quan millora l’economia domèstica, els viat-
ges a l’estranger augmenten més que els viatges dins Espanya. En concret, hem 
estimat que un increment de l’ocupació a Espanya del 3,1%, similar a l’observat el 
2017 i el 2018, estaria associat a un increment dels viatges dins Espanya del 0,9%.

Addicionalment, hi ha altres factors que han impulsat més intensament el turis-
me cap a l’estranger, com la reducció en els costos de transport (de l’avió, en parti-
cular), la millora de les comunicacions aèries de les principals ciutats d’Espanya amb 
les d’altres països i el canvi de preferències en els consumidors, en especial els més 
joves, cap a destinacions més exòtiques i llunyanes.

Digue’m on t’allotges i et diré quant gastes 
Per poder determinar la tipologia de despesa dels turistes residents, n’hi ha prou 
amb saber el tipus d’allotjament en què s’allotgen i el tipus de transport que han 
utilitzat per arribar a la destinació. Això ens ofereix una radiografia molt bona del 
tipus de turista amb el qual ens trobem en termes de la despesa que realitzarà.

En concret, el principal factor que explica que un turista resident gasti més o menys 
és l’allotjament, que representa el 56% de la variabilitat en la despesa. En particu-
lar, els turistes que s’allotgen en hotels són els que solen fer una despesa mitjana 
diària més alta, més del triple de la que fan els turistes allotjats en altres tipus 
d’allotjaments.2

El segon factor per ordre d’importància és el mitjà de transport, que explica el 20% 
de la despesa. En particular, el cotxe i l’avió són, amb escreix, els tipus de transport 
més utilitzats, i la despesa mitjana diària dels turistes que es desplacen en aquests 
dos mitjans de transport és més elevada que la despesa dels turistes que usen 
altres mitjans de transport, com el tren o l’autobús. En concret, el 2018, els turistes 
que van viatjar en avió van gastar, de mitjana, 97,7 euros diaris, i els que es van 
desplaçar en cotxe, 65,3 euros.

2  Els turistes que s’allotgen 
en hotel gasten, de mitjana, 
111,2 euros diaris, enfront 
dels 34,5 euros que gasten 
els turistes que s’allotgen en 
altres tipus d’allotjaments 
(habitatge en lloguer, habi-
tatge en propietat, habitatge 
de familiars o d’amics, 
resta de mercat i resta de no 
mercat).
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L‘allotjament, el transport o la destinació són algunes 
de les partides que més influeixen en la despesa 
dels turistes. La despesa mitjana diària dels turistes 
allotjats en hotels, per exemple, triplica la dels que 
pernocten en un altre tipus d’allotjament

Tot i que el mitjà de transport i el tipus d’allotjament són els elements clau per predir 
la despesa que durà a terme un turista, hi ha altres factors que també influeixen en 
el patró de despesa, com, per exemple, l’edat, que explica l’11% del consum. En con-
cret, el grup d’edat comprès entre els 45 i els 64 anys és el que fa una despesa diària 
més alta, amb 52,8 euros per persona i dia. En canvi, les persones més grans de 65 
anys són les que menys despesa diària efectuen (34,7 euros per persona i dia), ja que 
solen viatjar més en temporada baixa, quan els preus són més baixos, i tendeixen a 
allotjar-se més en segones residències que els altres grups d’edat.

Un altre factor destacat a l’hora d’explicar els patrons de despesa del turista és la 
comunitat autònoma de destinació, que explica el 10% de la despesa: de la mateixa 
manera que no tots els turistes són iguals, tampoc ho són les destinacions turísti-
ques a Espanya. En concret, les Illes Balears, Madrid i les Illes Canàries són les comu-
nitats on els turistes fan una despesa diària més alta, mentre que Castella i Lleó  
i Castella-la Manxa es troben al pol oposat.

Principals factors que prediuen la despesa turística residencial
Pes de cada factor (%) *

Nota: (*) % de la variació de la despesa turística explicada per cada factor. Dades del 2018.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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Què diferencia el turista domèstic de l’internacional?

ESTACIONALITAT

Una primera diferència destacable entre els turistes internacionals i els domèstics 
té a veure amb l’estacionalitat. El turisme domèstic presenta una menor estacio-
nalitat, un aspecte de summa importància per a la sostenibilitat del sector turístic 
i del mercat laboral, ja que una estacionalitat alta tendeix a afavorir els contractes 
temporals, que, en el cas d’Espanya, assoleixen una taxa del 25,9%, la més elevada 
de la Unió Europea.3

En els últims anys, però, l’estacionalitat del turisme domèstic ha augmentat lleu-
gerament. En concret, el percentatge de viatges de residents que es concentren 
en la temporada estival (del juny al setembre) ha passat del 36% del 2001 al 41% 
del 2018. Aquest augment de l’estacionalitat no s’ha produït en el cas del turisme 
internacional, la qual cosa ha reduït les diferències d’estacionalitat entre el turisme 
internacional i el domèstic, tal com ho mostra el següent gràfic.

ESTADA MITJANA

Una altra diferència notable entre el turisme domèstic i l’internacional és la durada 
mitjana del viatge. Els turistes estrangers passen una mitjana de 7,4 dies a Espanya, 
mentre que els turistes domèstics fan estades més curtes (de 3,7 dies, de mitjana), 
però viatgen més sovint. Com és d’esperar, com la durada dels viatges dels turistes 
domèstics és inferior, també ho és la despesa per viatge. En concret, els turistes 
domèstics gasten, de mitjana, 174 euros per viatge, en relació amb els 1.086 euros 
que gasten els turistes estrangers.

3  Vegeu «Com pot el big 
data potenciar la sostenibi-
litat del sector turístic?», a 
l’Informe Sectorial de Turis-
me del gener del 2019.

Estacionalitat del turisme a Espanya 
%

Nota: Nombre de visites de turistes en el període juny-setembre en relació amb el total de l’any.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i de Turespaña.
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DESPESA MITJANA DIÀRIA

La durada més curta dels viatges és el principal factor que explica que els turistes 
domèstics gastin menys, però no l’únic: la despesa diària també és menor. De fet, 
els turistes domèstics gasten, de mitjana, 48 euros al dia, en relació amb els 146 
euros que gasten els turistes internacionals.

Lògicament, una gran part d’aquesta diferència s’explica perquè els turistes inter-
nacionals destinen més despesa al transport. No obstant això, també gasten més 
en allotjament i en manutenció. Aquest fet s’explica, en part, perquè una major 
proporció de turistes internacionals s’allotgen en hotels, i els turistes allotjats en 
hotels tendeixen a gastar més en aquests conceptes. De fet, si considerem la des-
pesa mitjana diària dels turistes allotjats en hotels, les diferències entre els turistes 
domèstics i els internacionals es redueixen: els turistes domèstics allotjats en ho-
tels gasten, de mitjana, 112 euros i els turistes internacionals, 197 euros. 

En definitiva, pel que fa al turisme internacional, el turisme domèstic presenta 
menys sensibilitat a l’evolució de l’ocupació, és menys estacional, les estades són 
més curtes i la despesa diària és menor.

Despesa mitjana diària per persona
Euros

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Turistes espanyols a Espanya Turistes estrangers

En manutenció

En allotjament

En transport

0 5 10 15 20 25 30 35

12,8

11,7

10,9

22,2

31,2

29,6

Turisme



13

Què entenem per turisme de qualitat?  
Sovint s’associa turisme de qualitat amb despesa turística. No obstant això, la defini-
ció de qualitat és, sens dubte, molt més àmplia i passa per la sostenibilitat ambiental, 
que depèn, entre altres factors, del grau de diversificació geogràfica o de massi-
ficació i de la capacitat de generar llocs de treball de qualitat, amb persones més 
formades i amb taxes de temporalitat baixes, influït tot plegat, per exemple, pel grau 
d’estacionalitat.1 Tot seguit, avaluem com ha evolucionat el turisme internacional a 
Espanya en cadascuna d’aquestes dimensions.

El fort creixement que ha experimentat el turisme internacional a Espanya 
té un impacte molt positiu sobre el creixement de l’economia i de l’ocupa-
ció. No obstant això, també genera efectes sobre la població resident que 
no sempre són positius, com ho reflecteix l’augment de la congestió per 
l’elevada afluència de turistes en determinats punts de la geografia espa-
nyola. Això ha revifat el debat sobre la necessitat d’avançar cap a un turis-
me de més qualitat.

Turisme internacional  
a Espanya: de quantitat  
a qualitat?

Un turisme de qualitat és un turisme no massificat, 
diversificat geogràficament, amb una estacionalitat baixa  
i capaç de generar llocs de treball de qualitat, amb persones 
més formades i amb taxes de temporalitat baixes

Debat

1  El turisme també pot 
tenir una influència sobre 
el nivell de preus d’alguns 
serveis, com l’habitatge. Per 
a més informació, vegeu 
l’article «Puja el lloguer», a 
l’Informe Sectorial Immo-
biliari del segon semestre 
del 2019.

Informe Sectorial
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Nota: Nombre de visitants estrangers dividit per població. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc Mundial.
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Espanya és un dels països que més turistes rep en 
proporció amb el nombre d’habitants: a ciutats com 
Madrid o Barcelona, els turistes arriben a quadruplicar  
la població resident

Concentració geogràfica  
Espanya és el segon país receptor a nivell global en termes del nombre de turistes, 
només per darrere de França, que va rebre 86,9 milions de turistes el 2017. No obs-
tant això, les xifres absolutes no són un bon reflex del grau de concentració del turis-
me, ja que és convenient relacionar-les amb el nombre d’habitants del país receptor. 
Quan ho fem, observem que la concentració turística a Espanya és molt elevada, fins 
al punt que l’entrada de turistes internacionals gairebé dobla la població que resideix 
a Espanya.

Si comparem aquesta dada amb la d’altres països, comprovem que Espanya és un 
dels països que més turistes rep en relació amb el nombre d’habitants. Així, mentre 
que, a Itàlia, al Regne Unit i a Turquia, el nombre de visitants allotjats anualment en 
hotels no supera la població del país, a França i, en especial a Espanya, succeeix el 
contrari, com ho mostra el gràfic adjunt.

Tot i que Espanya rep una quantitat important de turistes, en especial si es compara 
amb la seva població, també és important tenir en compte la distribució geogràfica 
d’aquests turistes. No és el mateix que tots els turistes es concentrin en una ciutat 
que es distribueixin per tot territori.

Turisme
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En aquest sentit, malgrat que el turisme ha crescut a tota la geografia espanyola,  
hi ha algunes zones, en especial les grans ciutats, que han concentrat una gran part 
del creixement del turisme observat en els últims anys. 

En particular, Madrid i Barcelona han vist com, en els 12 últims anys, l’entrada de 
turistes2 ha passat de representar el doble de la seva població a quadruplicar-la. 
D’aquesta manera, la ràtio entre el nombre d'entrades de turistes i la població 
resident a Barcelona és una de les més elevades entre les grans ciutats del món, 
per damunt de ciutats com Singapur i Londres i només per sota de París, Dubai i 
Hong Kong. Així mateix, Roma i Nova York presenten menys focus de concentració 
turística, mesurada en termes d’entrades de turistes en relació amb la població 
resident, que Barcelona.

2  Nombre de turistes 
internacionals. Font: Euro-
monitor International.

Nota: Nombre de turistes dividit per població, dades del 2018. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Euromonitor International.

Concentració als focus turístics més grans
Índex

París Dubai Bangkok Barcelona Singapur Londres Roma Nova 
York

Madrid Istanbul TòquioHong 
Kong

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7,9

0,7

Informe Sectorial
2n semestre 2019



16

Nota: Percentatge de pernoctacions entre el juny i el setembre en relació amb el total de l’any. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INSEE, de l’INE i de l’ISTAT.
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Tot i que l’estacionalitat s’ha reduït en  
els últims anys, continua sent un repte
pendent per al sector turístic espanyol

De cara als propers anys, la consolidació de l’elevat nombre de turistes que visitaran 
el país fa pensar que la concentració turística a les principals ciutats espanyoles es 
mantindrà en nivells propers als actuals,3 de manera que caldrà continuar centrant 
els esforços en el disseny d’estratègies que permetin optimitzar la distribució geogrà-
fica dels turistes i intentar disminuir les grans concentracions en punts o en ciutats 
específics.

Estacionalitat 
Un altre factor important en la definició de turisme de qualitat té a veure amb  
l’estacionalitat del turisme, és a dir, la fluctuació en l’entrada de turistes al llarg  
de l’any.

Històricament, el turisme a Espanya, enfocat, majoritàriament, al sol i a la platja,  
ha estat, per definició, estacional. Encara avui, gairebé la meitat dels turistes que 
visiten Espanya ho fan en la temporada d’estiu. Aquesta elevada estacionalitat té 
conseqüències sobre el mercat laboral, ja que contribueix de manera directa a la 
temporalitat, tal com es comenta més endavant. Però, a més a més, per satisfer  
els pics de demanda en temporada alta, es creen unes infraestructures que no  
són aprofitades en temporada baixa.

Tot i que l’estacionalitat a Espanya és elevada i superior a la de països com França, 
s’ha reduït lleugerament en els últims anys, la qual cosa ha permès que Espanya re-
gistri ara menys estacionalitat que Itàlia, tal com ho mostra el gràfic. Malgrat aquesta 
bona evolució, l’estacionalitat continua sent un repte pendent per al sector turístic, de 
manera que és de vital importància continuar apostant pels segments menys estacio-
nals, com el turisme de negocis o el gastronòmic, per la diversificació de les propos-
tes turístiques i per la fidelització dels turistes que arriben a Espanya.

3  Per a més detalls sobre 
les previsions turístiques, 
vegeu l’article «Cap a un 
sector turístic més soste-
nible i de més qualitat», en 
aquest mateix informe.

Turisme
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Ocupació  
Un turisme de qualitat és també el que és capaç de generar ocupació de qualitat. 
En aquest sentit, hi ha diferents factors que poden influir en la qualitat de l’ocupa-
ció, com, per exemple, el nivell de sobrequalificació dels empleats, el tipus de con-
tracte o els salaris.

Com hem vist més amunt, el turisme espanyol té una taxa d’estacionalitat elevada, 
i això queda reflectit en una taxa d’ocupació temporal també elevada. En concret, 
la taxa de temporalitat al sector turístic assoleix el 34% i, malgrat que l’estaciona-
litat s’ha reduït en els cinc últims anys, s'ha mantingut més o menys constant en 
aquest període.

El turisme de qualitat és el que 
és capaç de generar ocupació 
de qualitat

Un altre factor que incideix en la qualitat de l’ocupació és el percentatge d’ocupació 
a jornada parcial en relació amb l’ocupació total (taxa de parcialitat), que, en el cas 
del sector turístic, s’apropa al 25%, molt per damunt de la del total de l’economia (el 
15%).4 Més enllà de la taxa de parcialitat, cal destacar el fet que la meitat dels treballa-
dors contractats a temps parcial ho està de manera involuntària, és a dir, desitjarien 
treballar a temps complet.

No obstant això, el percentatge d’ocupació parcial involuntària en relació amb el total 
de l’ocupació, que ara se situa en el 13%, ha seguit una tendència a la baixa en els úl-
tims anys,  i cal valorar positivament la disminució gradual de la taxa de temporalitat 
involuntària dels últims anys, malgrat que encara queda molt recorregut per situar-se 
en nivells pròxims als registrats abans de la crisi econòmica (el 5% el 2008).

4  Dades del 2018.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Turespaña.
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Una altra característica important per garantir una ocupació de qualitat és la pro-
ductivitat laboral. En aquest sentit, el sector hoteler espanyol destaca positivament, 
amb una productivitat laboral gairebé el 20% per damunt de la mitjana de la Unió 
Europea (UE). Una gran part d’aquesta major productivitat s’explica per la dimen-
sió empresarial. Les dades de productivitat laboral mostren que les empreses tu-
rístiques grans tendeixen a ser el 30% més productives que les empreses petites, 
i, com que Espanya té una major proporció d’empreses grans que la mitjana euro-
pea, la productivitat laboral a Espanya és superior a la de la UE.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE (EPA).
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Així i tot, la major productivitat laboral del sector turístic espanyol va més enllà de 
la dimensió empresarial, ja que les empreses petites espanyoles també són més 
productives que les homòlogues europees.

Finalment, una ocupació de qualitat és una ocupació en què, idealment, hi hauria 
d’haver un bon aparellament entre la qualificació dels empleats i les habilitats que 
requereix el lloc de treball que ocupen. Al sector turístic, un percentatge elevat dels 
treballadors té un nivell educatiu superior al requerit pel lloc de treball que exercei-
xen. En particular, i tal com es mostra a la taula anterior, el 13,8% de les ocupacions 
turístiques que requereixen coneixements bàsics les realitzen persones amb un 
nivell d’estudis superiors, la qual cosa denota un grau elevat de  sobrequalificació, 
en especial si es compara amb el total de l’economia, on és del 7,4%.

Despesa i rendibilitat  
Finalment, i no per això menys important, un turisme de qualitat s’ha d’associar, 
també, a una major rendibilitat. A Espanya, els ingressos per turisme augmenten any 
rere any i, el 2018, van arribar als 62.481 milions d’euros. Una gran part d’aquest aug-
ment s’explica per l’important creixement del nombre de turistes en els últims anys. 
No obstant això, una altra part gens menyspreable s’explica per la major despesa 
dels turistes que visiten Espanya.

En particular, l’augment en la despesa mitjana diària per turista explica un terç de 
l’augment de la despesa turística total dels tres últims anys. Així, la despesa mitjana 
per persona va arribar als 145,3 euros diaris el 2018, xifra que representa un incre-
ment del 12% en relació amb el 2016.

Aparellaments entre qualificacions dels treballadors i requeriments del lloc de treball,  
sector turístic i total de l’economia 
% del total d’ocupats

Requeriments teòrics  
del lloc de treball

Bàsics Intermedis Avançats

Sector turístic

Nivell educatiu

Primària 5,2 0,8 0,3

Secundària 51,3 12,2 2,7

Estudis superiors 13,8 8,6 5,3

Total de l’economia

Primària 3,6 1,5 0,1

Secundària 30,9 18,6 1,9

Estudis superiors 7,4 15,3 20,7

Nota: Dades del 1T 2019. Es classifiquen els treballadors entre els 15 i els 65 anys d’edat en funció del nivell educatiu assolit i del requeri-
ment teòric de formació en cada ocupació. El color blau indica un aparellament adequat; el groc, un desaparellament moderat, i el vermell, 
un mal aparellament.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE (EPA).
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Cal esmentar que Espanya rep molts tipus de turistes, amb patrons de comporta-
ment molt diferents, de manera que les xifres d’evolució global no són suficients 
per avaluar el tipus de turisme que rebem. Una anàlisi dels pagaments realitzats 
amb targetes estrangeres als terminals de pagament de CaixaBank ens permet es-
tablir vuit categories de turistes en funció de la tipologia de despesa, de la durada 
del viatge, de la nacionalitat i de la propensió a diferents despeses, tal com es recull 
al següent quadre.

La categoria que destaca per la despesa mitjana més alta per viatge és «Hotel amb 
targeta», que inclou els turistes que destinen la major part de la despesa en targeta 
a pagar hotels i restaurants. La majoria prové de França i dels Estats Units, i la seva 
estada mitjana sol ser d’una setmana. De la mateixa manera, el grup de turistes «Vull 
conèixer Espanya» destaca també per una despesa mitjana elevada, en especial en 
restaurants. Aquest grup inclou els turistes que fan viatges de durada més llarga, 
de dues setmanes aproximadament, ja que provenen, majoritàriament, d’Amèrica i 
aprofiten per visitar diverses comunitats autònomes durant el viatge.

A l’altre extrem, se situa el grup d’«Import baix», que són els turistes amb la despesa 
mitjana per viatge més baixa. Aquesta categoria inclou els turistes amb una estada 
mitjana entre 3 i 10 dies que gasten, majoritàriament, en transport i en restaurants i 
que, probablement, van pagar l’hotel en origen. 

També en aquest extrem destaca el grup «Escapades i fronteres», que té una despesa 
mitjana per viatge baixa, per la curta durada del viatge. Aquest grup està format, 
majoritàriament, per turistes francesos que visiten Espanya sovint i que tendeixen a 
destinar la major part de la despesa en targetes a establiments que venen productes 
d’alimentació.

Els turistes que visiten Espanya gasten cada vegada 
més: la despesa mitjana per persona va arribar als 
145,3 euros diaris el 2018, xifra que representa un 
increment del 5,4% en relació amb l’any anterior

Turisme
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Pel que fa a l’evolució de la composició dels turistes que rep Espanya, sembla que 
l’anàlisi realitzada indica que no hi ha hagut canvis substancials en el volum de turis-
tes de cada grup en els tres últims anys, és a dir, en línies generals, la composició de 
turistes no mostra signes clars de canvi.

En conclusió, Espanya té ara el repte de consolidar un model de turisme sostenible i 
de solidificar la proposta de valor cap a la qualitat turística, en especial als àmbits de 
concentració, d’estacionalitat i d’ocupació. Per aquest motiu, el país ha de continuar 
centrant els esforços en el disseny d’estratègies que permetin optimitzar la distribu-
ció geogràfica dels turistes i reduir-ne l’estacionalitat, a partir de la diversificació de 
les propostes turístiques i de la fidelització dels turistes que arriben a Espanya.

Font: CaixaBank Research.

Grup Descripció
Nivell de despesa 

diària
% sobre el total  

de turistes

Gold Turistes amb un nivell alt de despesa, orientats en especial a la moda,  
a la joieria i als restaurants. Alt 5,6%

Hotel amb targeta Turistes que destinen la major part de la despesa en targeta a pagar  
hotels i restaurants, amb una estada mitjana d’una setmana. Alt 8,8%

Pagament en efectiu Turistes que solen efectuar reintegraments. Provenen, majoritàriament,  
de França, del Regne Unit i d’Holanda. Mitjà/Alt 11,2%

Oci Turistes que destinen una part important de la despesa en targetes a les 
activitats d’oci i als restaurants i a les estades d’una setmana, de mitjana. Mitjà 8,2%

Vull conèixer Espanya
Turistes que realitzen viatges de llarga durada (14,5 dies, de mitjana),  
que visiten  diverses comunitats autònomes i que provenen de països 
més llunyans, com els Estats Units.

Baix/Mitjà 1,6%

Casa a Espanya
Turistes que tornen molt sovint i que concentren la major part de la  
despesa en targetes en supermercats. Provenen, majoritàriament,  
de França i del Regne Unit.

Baix 15,8%

Escapades i fronteres
Turistes que realitzen molts viatges de curta durada (2,5 dies, de mitjana) 
i que gasten, sobretot, en supermercats. Comú en turistes de països 
propers, com França.

Baix 20,0%

Despesa en origen
Grup amb l’import diari més baix, la major proporció de la despesa en 
targetes és en supermercats i en transport i en estades de 3 a 10 dies. 
Probablement, amb paquets turístics i que paguen l’allotjament en origen.

Baix 28,0%

Tipologia de turistes internacionals que visiten Espanya en funció de les seves despeses
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Tres anys després del referèndum, és cert que encara ens preguntem quan i en 
quins termes es produirà la sortida del Regne Unit de la UE. També és cert que, 
després d’una reacció inicial adversa als mercats financers, l’economia britànica 
ha registrat una evolució més favorable del que s’esperava.2 Malgrat tot, això no 
implica que la boira del brexit no tingui conseqüències econòmiques.

1  Aquesta xifra representa 
gairebé el 22% del total de 
turistes estrangers a Espa-
nya (dades del 2018).

2  En part, això va ser degut 
a l’actuació del Banc d’An-
glaterra, que va reduir els 
tipus d’interès i va adoptar 
diverses mesures per donar 
suport a la liquiditat, la qual 
cosa va contribuir a relaxar 
les tensions inicials i va 
evitar l’enduriment de les 
condicions financeres.

El vot del Regne Unit al juny del 2016 a favor de la sortida de la Unió Europea  
(UE) va obrir un nou escenari per a l’economia britànica que pot tenir  
conseqüències importants per a l’economia espanyola. En especial  
per al sector turístic, que rep gairebé 16 milions de turistes britànics a l’any.1  
En aquest article, analitzem l’impacte que ha tingut el brexit en els fluxos  
de turistes britànics que visiten Espanya i el seu impacte potencial de cara  
al futur sota diferents escenaris de sortida de la Unió.

Com afecta el brexit  
el turisme a Espanya?

Nou escenari

Turisme
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De fet, alguns dels efectes del brexit ja s’han fet evidents. Una mostra d’això 
és l’alentiment del ritme de creixement de l’economia del Regne Unit des del 
referèndum (del 2,4% del 2015 a l’1,4% del 2018). Aquest menor dinamisme ha 
estat causat, en part, per una erosió de la renda real, amb la forta depreciació de 
la lliura esterlina que es va produir després del referèndum del brexit. Això va 
comportar, de manera directa, una reducció del poder de compra dels ciutadans 
britànics, tant en les compres domèstiques com en les sortides a l’exterior. En 
aquest sentit, com ho mostra el següent gràfic, no sorprèn que la demanda tu-
rística dels residents al Regne Unit hagi perdut força des de mitjan 2016.

La reducció del poder de compra dels 
britànics arran del referèndum del brexit
s’ha traduït en un descens de la demanda 
turística a partir del 2016

Visites a l’exterior de residents al Regne Unit (acumulat de 12 mesos)
Milions
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60,41

72,08

Nota: La línia vertical marca la data del referèndum de sortida del Regne Unit de la Unió (23 de juny del 2016).
Font: CaixaBank Research.

En aquest context, ens podem preguntar quina trajectòria hauria seguit la deman-
da turística britànica sense el brexit. Per esbrinar-ho, ens centrem en l’evolució de la 
demanda turística d’Irlanda, que mostrava un comportament molt semblant al del 
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Nota: Acumulat de 12 mesos. 
Font:CaixaBank Research, a partir de dades de l’ONS UK.

Comparativa de les sortides de turistes entre Irlanda i el Regne Unit
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De cara als propers trimestres, les perspectives de l’economia britànica en ge-
neral i de la demanda turística britànica en particular continuaran condiciona-
des per l’evolució i pel desenllaç del brexit. En aquest sentit, la ratificació d’un 
acord sobre el brexit evitaria una sortida abrupta de la UE i ajudaria a esvair una 
certa incertesa a curt termini, tot i que això no garanteix que es mantinguin els 
vincles actuals entre la UE i el Regne Unit a mitjà i a llarg termini. En concret, 
després del brexit, s’obrirà un llarg procés, durant el qual les dues parts hauran 
de traçar els detalls de la relació futura. Avui dia, la posició del Regne Unit és 
poc clara, fet que dificulta poder esbossar com serà el model de relació i quines 
seran les implicacions, entre d’altres, sobre l’activitat econòmica.

Regne Unit fins a mitjan 2016 (vegeu el següent gràfic). Així, si els fluxos de turistes 
del Regne Unit haguessin continuat evolucionant de forma similar als d’Irlanda 
després de la celebració del referèndum del brexit, fins a 5 milions més de resi-
dents del Regne Unit haurien viatjat a l’estranger entre el 3T 2016 i el 3T 2018. Per a 
Espanya, la destinació més popular entre els britànics, aquesta estimació implicaria 
que, des de mitjan 2016, s’han perdut, aproximadament, 1,1 milions de turistes 
britànics (uns 500.000 a l’any).3 Malgrat tot, cal destacar que l’entrada de turistes 
britànics a Espanya ha evolucionat de forma favorable en els dos últims anys. De 
fet, Espanya ha aconseguit augmentar la quota de mercat (del 20% en el 2T 2016 al 
22% el 2018) i la despesa diària per visita entre els britànics, una mostra que conti-
nua sent un mercat competitiu.

3  Per al càlcul, utilitzem la 
quota de mercat mitjana (el 
21,5% dels fluxos de sortida) 
entre el 3T 2016 i el 3T 2018.
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6  Fins al 2023. Efecte sobre 
el PIB en relació amb l’esce-
nari base vigent al novem-
bre del 2018.

Així, en l’escenari més favorable, el Regne Unit ratificaria l’acord de sortida nego-
ciat amb Brussel·les i s’implementaria un període de transició relativament llarg, 
durant el qual les dues parts negociarien una relació futura el més estreta possi-
ble (sense un augment significatiu de les traves al comerç entre les dues àrees). 
En aquest cas, el Banc d’Anglaterra estima que, gràcies a la reducció de la incer-
tesa, l’impacte sobre el PIB del Regne Unit podria ser fins i tot positiu a mitjà ter-
mini (el +1,75%)6 i que la lliura esterlina s’apreciaria el 5%. Si es produeix aquest 
escenari, estimem que l’impacte sobre els fluxos de turistes britànics seria positiu 
i que les visites a Espanya augmentarien en uns 800.000 (el 4,9%) en l’acumulat 
fins al 2023.

En aquest context, pot ser útil fixar-nos en possibles escenaris futurs i analitzar-ne 
l’impacte sobre els fluxos de turistes britànics. Per fer-ho, utilitzem el rang d’esce-
naris elaborats pel Banc d’Anglaterra,4 que contemplen des d’entorns més benig-
nes, en què els vincles entre la UE i el Regne Unit es mantenen estrets, fins a uns 
altres més adversos, com una sortida abrupta. Amb aquests escenaris, i a partir 
de les nostres estimacions sobre l’elasticitat de la demanda turística del Regne 
Unit (en relació amb el PIB i amb el tipus de canvi),5 traslladem l’impacte del  
brexit als fluxos de turistes britànics cap a Espanya.

A CaixaBank Research hem analitzat quatre 
possibles escenaris per estimar l’impacte futur 
del brexit sobre els fluxos de turistes britànics a 
Espanya, des del més benigne al més advers

4  Aquests escenaris no són 
previsions, ja que no cobrei-
xen totes les suposicions
possibles ni tots els efectes 
possibles derivats d’una 
futura relació econòmica
diferent a l’actual o d’una 
sortida abrupta. Vegeu Bank 
of England (2018), EU with-
drawal scenarios and mone-
tary and financial stability. 
A response to the House of 
Commons Treasury Com-
mittee.

5  Variació del nombre de 
turistes en resposta a canvis 
en el PIB real i en el tipus de 
canvi nominal lliura-euro.
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7  El Regne Unit és capaç 
de replicar els acords co-
mercials que té amb països 
tercers gràcies al fet que era 
membre de la UE. Així ma-
teix, hi ha certes disrupcions 
en els controls fronterers.

8  Després de sortir de la 
UE, el Regne Unit perd tots 
els acords comercials que 
tenia amb països tercers. 
Així mateix, el Regne Unit 
té seriosos problemes per  
gestionar de forma adequa-
da els controls en frontera.

Un segon escenari, menys favorable que l’anterior, contempla una relació comercial 
futura menys estreta amb la UE. En particular, després del període de transició, s’in-
troduirien controls fronterers i més barreres reguladores, la qual cosa conduiria a una 
lleugera caiguda del PIB a mitjà termini (el –0,75%). No obstant això, la disminució de 
la incertesa comportaria una lleugera apreciació de la lliura (del 2%). En aquest cas, 
les nostres estimacions indiquen que l’impacte sobre els fluxos de turistes britànics 
cap a Espanya seria inapreciable: les visites de britànics disminuirien, aproximada-
ment, en 150.000 (l’1,0%) fins al 2023.

Els altres dos escenaris contemplen la possibilitat que el Regne Unit i la UE no arribin 
a assolir un acord i que el comerç entre les dues regions es regeixi per les normes 
establertes per l’Organització Mundial del Comerç (amb aranzels i barreres no aran-
zelàries al comerç i amb controls fronterers). Així mateix, aquests dos escenaris no 
descarten ni la ruptura d’algunes de les cadenes productives actualment en funciona-
ment ni certs episodis d’inestabilitat financera. Segons el grau de disrupció, el Banc 
d’Anglaterra estima que l’impacte sobre el nivell de PIB del Regne Unit podria oscil·lar 
entre el –4,75% (escenari menys disruptiu)7 i el –7,75% (escenari altament disruptiu o 
desordenat).8 A més a més, els dos escenaris contemplen una forta depreciació de la 
lliura (del 15% i del 25%, en funció de la severitat de l’escenari). Si es produeix algun 
d’aquests escenaris, estimem que l’impacte sobre els fluxos de turistes britànics cap 
a Espanya seria significatiu i negatiu i que oscil·laria entre el 13,8% i el 22,7% en l’acu-
mulat fins al 2023.

Nota: Acumulat de 12 mesos. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’ONS UK.

Impacte del brexit sobre els fluxos de turistes britànics cap a Espanya
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En definitiva, l’impacte estimat del brexit en la demanda turística britànica 
oscil·la de forma considerable en funció de l’escenari i de les hipòtesis contem-
plades, la qual cosa mostra l’elevat grau d’incertesa que envolta el procés de 
sortida del Regne Unit de la UE i les seves possibles implicacions econòmiques. 
En aquest sentit, un acord entre les dues parts que minimitzi la incertesa i que 
garanteixi una transició ordenada cap a un nou model de relacions comercials 
sense barreres innecessàries aconseguiria mitigar una bona part de l’impacte. 
Així i tot, durant els propers mesos, és probable que la boira del brexit mantin-
gui contingut el ritme d’activitat econòmica al Regne Unit i la lliura britànica, 
volàtil. I, en aquest context, cal esperar que el turisme britànic continuï patint 
els efectes del brexit i que mantingui un menor dinamisme que l’observat en 
els anys previs al referèndum.

Per tant, l’impacte del brexit sobre el sector turístic dependrà, en gran part, del tipus 
de relació comercial que s’estableixi entre el Regne Unit i la UE. No obstant això, la 
sensibilitat del turisme britànic en cada escenari es pot amplificar o es pot reduir en 
funció de certes disposicions institucionals que s’acabin acordant, ja que poden ge-
nerar pèrdues de competitivitat per al sector turístic europeu. Entre aquestes dispo-
sicions, destaca l’accés del Regne Unit a l’espai aeri comú europeu,9 atès que, sense 
ell, és probable que els preus dels vols entre el Regne Unit i el continent augmentin 
(arran de la menor competència). Així mateix, si no s’aconsegueix un brexit suau,  
es podrien introduir mesures especialment costoses per als turistes britànics, com  
la pèrdua de cobertura sanitària gratuïta a la Unió i les restriccions a la seva mobilitat 
(inclosos els controls fronterers i els requisits de visat per viatjar a la UE).

L’impacte del brexit sobre el sector turístic espanyol 
dependrà, en gran part, de les relacions comercials 
que s’estableixin entre el Regne Unit i la UE. A curt 
termini, cal esperar que el dinamisme del turisme 
britànic sigui menor que en els anys previs al 
referèndum

9  El mercat comú per 
als serveis aeris permet a 
qualsevol companyia aèria 
d’un país de la UE operar 
en qualsevol ruta dins la 
UE i establir les tarifes que 
consideri. Si el Regne Unit 
perd accés a aquest espai 
comú, les aerolínies britàni-
ques serien tractades com a 
operadors d’un tercer país 
i les seves llicències, certifi-
cats i registres ja no serien 
vàlids a la UE.
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que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i poden estar subjectes a  canvis sense notificació 
prèvia. Es permet la reproducció parcial de l’Informe Sectorial sempre que se citi la font de forma adequada i sigui remesa una  
còpia a l’editor.
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Turisme

Principals indicadors del sector turístic
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

Notes: 1. Per als indicadors nombre de turistes internacionals i despesa total dels turistes internacionals, la mitjana correspon al 2004-2007. 2. Per als 
indicadors nombre de turistes internacionals per procedència, la mitjana correspon al 2013-2014. 3. Per a l’indicador de pernoctacions domèstiques, 
la mitjana correspon al 2016-2017. 4. Mitjana de l’any fins a l’última dada disponible. 5. El sol indica un creixement superior a la mitjana del 2015-
2017 menys 1/4 de desviació estàndard; el sol amb núvol indica un creixement superior a la mitjana del 2015-2017 menys una desviació estàndard; 
el núvol indica un creixement negatiu o un creixement superior a la mitjana del 2015-2017 menys dues desviacions estàndard, i la pluja indica un 
creixement inferior a la mitjana del 2015-2017 menys dues desviacions estàndard. 6. ADR indica Average Daily Rate. 7. RevPar indica Revenue Per 
Available Room.
Font: CaixaBank Research, a partir de Turespaña, de l’INE i del Banc d’Espanya.
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Mitjana  
2018 20194 Tendència5 Data de l’última 

dada

Indicadors d’activitat
PIB total 3,6 -1,3 3,1 2,6 2,4 1T 2019

PIB turístic 1,7 -0,7 6,0 - - 2017

Mercat laboral
Afiliats total 3,5 -2,3 3,2 3,2 2,8 maig-19

Afiliats al sector turístic 4,2 0,4 4,7 4,0 3,4 març-19

Serveis d’allotjament 4,6 -0,9 6,0 4,1 1,0 març-19

Serveis de menjars i begudes 4,4 1,0 4,7 3,2 2,6 març-19

Agències de viatges/operadors turístics 5,2 -2,7 5,6 6,5 6,6 març-19

Altres serveis turístics 3,8 0,1 3,9 5,4 5,3 març-19

Balança de pagaments
Ingressos per turisme (% del PIB) 4,5 4,2 4,9 5,2 3,7 1T 2019

Pagaments per turisme (% del PIB) 1,2 1,2 1,6 1,8 1,4 1T 2019

Saldo turístic (% del PIB) 3,4 3,0 3,4 3,3 2,3 1T 2019

Indicadors de demanda turística
Turisme internacional

Nombre de turistes internacionals 3,8 2,2 9,6 1,1 4,4 abr.-19

Procedència: Regne Unit - 4,6 9,3 -1,7 0,1 abr.-19

Procedència: Alemanya - 5,7 6,5 -4,0 6,5 abr.-19

Procedència: França - 11,1 3,4 0,6 -2,0 abr.-19

Procedència: Itàlia - 14,1 5,8 3,9 8,1 abr.-19

Procedència: Estats Units - 1,2 19,2 11,8 17,5 abr.-19

Procedència: resta d’Europa - - 12,4 3,6 2,2 abr.-19

Procedència: fora d’Europa - - 18,2 5,7 14,4 abr.-19

Despesa total dels turistes internacionals 5,4 3,3 10,8 3,3 5,0 abr.-19

Durada mitjana (dies) - - 7,9 7,5 6,5 abr.-19

Despesa mitjana diària per persona (€) - - 132,7 145,3 153,0 abr.-19

Turisme domèstic

Pernoctacions - - 4,2 0,0 - des.-18

Durada mitjana (dies) - - 4,0 3,4 - des.-18

Despesa mitjana diària per persona (€) - - 58,5 65,8 - des.-18

Indicadors d'oferta hotelera
Nombre de places hoteleres ofertes 3,3 1,2 1,3 1,2 1,2 abr.-19

    Categoria: 4 o 5 estrelles 9,7 3,6 3,1 -0,4 1,7 abr.-19

    Resta de categories 0,2 -0,8 -0,4 1,5 0,6 abr.-19

Grau d’ocupació hotelera (punts percentuals) -0,4 0,2 2,1 -0,5 2,0 abr.-19

    Categoria: 4 o 5 estrelles -0,6 0,6 1,6 -1,0 2,0 abr.-19

    Resta de categories -0,5 -0,5 2,3 -0,2 2,1 abr.-19

Tarifa mitjana diària (ADR6) - 0,2 5,1 2,2 0,7 abr.-19

    Categoria: 4 o 5 estrelles - -0,8 5,4 1,5 0,7 abr.-19

    Resta de categories - 0,4 3,6 2,6 0,2 abr-19

Ingressos per habitació disponible (RevPAR7) - 0,6 9,5 1,9 1,7 abr.-19

    Categoria: 4 o 5 estrelles - 0,4 8,3 0,4 0,7 abr.-19

    Resta de categories - -1,3 9,9 3,6 3,7 abr.-19
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