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Quins països impulsen el turisme internacional a Espanya?
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L’auge del turisme és un fenomen global: al llarg de les 
últimes dècades, el turisme internacional ha viscut una 
expansió constant. Les xifres parlen per si soles. El nom-
bre de turistes internacionals, que, el 1950, pujava a 25 
milions a tot el món, va assolir els 1.326 milions el 2017 
(el 7% més que el 2016), i està previst que augmenti fins 
als 1.800 milions el 2030, segons l’Organització Mundial 
del Turisme (OMT). Les dades disponibles per al 2018 cer-
tifiquen la bona salut del sector: el turisme internacional 
va créixer el 5% en els nou primers mesos de l’any, i les 
regions que van registrar un creixement més intens van 
ser Europa i Àsia-Pacífic (el 6% i el 7%, respectivament). 
Per al conjunt del 2018, l’OMT preveu un cert alentiment, 
però amb el manteniment d’un creixement robust, entre 
el 4 i el 5%.1

Espanya ha tret partit de l’auge global del 
turisme i s’ha convertit en el segon país més 

visitat després de França

El 2017, van visitar Espanya 81,8 milions de turistes in-
ternacionals, una xifra que representa un creixement del 
8,7% en relació amb l’any anterior, per damunt del 7% 
registrat a nivell global. D’aquesta manera, Espanya va 
arrabassar als EUA la segona posició en el podi de desti-
nacions favorites a nivell mundial (França continua ocu-
pant la primera).2 

Després d’uns anys de creixement sense precedents, en 
què l’entrada de turistes internacionals va batre rècords 
any rere any, gairebé 82 milions de turistes internacio-

1 Aquestes xifres superen el creixement projectat a llarg termini, del 3,8%, i ratifiquen que el turisme mundial viu uns anys molt favorables. Vegeu UNWTO, 
«Tourism Highlights», «2018 Annual Report», setembre del 2018, i UNWTO, «World Tourism Barometer», novembre del 2018.
2 Dades provisionals.
3 Estimació de CaixaBank Research.
4 Variació acumulada fins al novembre.

nals van visitar Espanya el 2018,3 una xifra similar a la del 
2017. Això representa un alentiment notable en el ritme 
de creixement de les entrades de turistes i fa pensar que 
el sector s’endinsa en una etapa de consolidació de les 
excel·lents xifres assolides en els últims anys.

A més a més, cal destacar que, malgrat que el nombre 
de turistes s’ha estabilitzat, la despesa turística conti-
nua creixent, la qual cosa reforça l’estratègia del sector 
d’atreure un turisme de més qualitat. Així, mentre que 
l’entrada de turistes el 2018 s’ha mantingut estable en 
relació amb el 2017, la despesa turística ha augmentat el 
2,8% i la despesa diària, el 6,4%, xifres molt positives en 
els dos casos.4

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

 

 
 
 

 
 

X X 
  

  

 
 

= 

2017

Gener-novembre del 2018 *

Despesa 
diària

137
euros per dia

Despesa 
total

87.004

2,8% 0,7% –4,0% 6,4%

milions 
d’euros

Turistes 

81,8
milions de 

turistes

Durada 
mitjana 

del viatge

7,74
dies
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

SITUACIÓ I PERSPECTIVES
El sector turístic, davant el repte de consolidar el lideratge  
El 2019, el sector turístic mantindrà una evolució positiva, tot i que es preveu que els ritmes 
excepcionals de creixement dels últims anys es dilueixin, situació coherent amb la moderació 
observada el 2018. Per al sector, els grans reptes seran consolidar les excel·lents xifres de turis-
tes internacionals dels últims anys i orientar l’estratègia cap als segments amb més valor afegit.
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Aquest increment de la despesa turística ha estat impul-
sat, principalment, per l’augment de les entrades de tu-
ristes no europeus, que solen fer una despesa diària més 
alta (com, per exemple, els procedents dels EUA, que 
han incrementat el 10,9% en relació amb l’any passat), 
i per la reculada de les entrades de turistes de segments 
amb una capacitat de despesa més baixa, provinents, 
principalment, d’Alemanya (el –4,7%) i del Regne Unit (el 
–2,0%).5

Esperem que el sector sigui capaç de mantenir 
el nombre de turistes internacionals en màxims 

històrics el 2019

De cara al 2019, preveiem que prosseguirà l’estancament 
del ritme d’entrada de turistes internacionals observat el 
2018, pel menor creixement previst del turisme interna-
cional i per l’esvaïment d’alguns factors temporals que 
l’han afavorit en el passat, com la inestabilitat geopolíti-
ca en alguns països mediterranis que competeixen amb 
Espanya, com Egipte, Tunísia i Turquia.

Així i tot, segons les previsions de CaixaBank Research, 
el 2019, el sector serà capaç de mantenir la cota dels 82 
milions de turistes internacionals assolida el 2017 i el 
2018. Tot fa pensar que els turistes britànics continuaran 
sent els més nombrosos el 2019: 18,3 milions de turistes 
provinents del Regne Unit visitaran Espanya enguany, 
seguits dels alemanys i dels francesos (11,3 i 11,2 mi-
lions de turistes, respectivament). Per la seva banda, els 
nord-americans, que destaquen per tenir una despesa 
diària més alta, també mantindran els bons registres dels 
últims anys, i es calcula que gairebé 2,9 milions visitaran 
Espanya el 2019. A més a més, esperem que la despesa 
turística continuï creixent i se situï al voltant dels 92.000 
milions d’euros.

El sector turístic, i, en particular, el dinamisme del turis-
me internacional, ha estat un dels puntals del creixement 
de l’economia espanyola durant l’etapa de recuperació. 
Entre els anys 2016 i 2018, el PIB turístic va créixer, de  
mitjana, el 4,8%6 anual, clarament per damunt del 2,8% 

5 Variació acumulada fins al novembre.
6 Taxa de creixement anual composta.
7 El model de previsió del PIB turístic inclou indicadors relacionats amb el sector turístic (les entrades de turistes internacionals i els ingressos per turisme inter-
nacional) i indicadors més amplis del sector serveis (l’índex de sentiment empresarial PMI i l’indicador de confiança en les vendes al detall).

del conjunt de l’economia. En aquest període, el creixe-
ment del turisme domèstic va ser coherent amb el PIB 
del total de l’economia, de manera que el millor funcio-
nament del PIB turístic s’explica, íntegrament, pel dina-
misme del turisme internacional.

Tot fa pensar que, el 2019, el sector serà capaç d’anotar 
un creixement del PIB proper al 2,6% i que superarà el 
del conjunt de l’economia (del 2,1%, segons les nostres 
previsions), però inferior al creixement registrat en els úl-
tims anys, ja que, quan s’analitzen amb deteniment els 
diferents indicadors que reflecteixen les constants vitals 
del sector en temps real, s’aprecia una desacceleració 
moderada.7 

El PIB turístic creix per damunt del PIB total  
de l’economia
Variació interanual (%)

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

CaixaBank Research preveu un creixement 
del PIB turístic del 3% en el bienni 2018-2019, 

superior al del conjunt de l’economia espanyola 
(del 2,3%)

Malgrat la desacceleració, el major dinamisme del PIB 
turístic en relació amb el total de l’economia farà que 
el pes del sector es continuï movent a l’alça, tal com ha 
succeït en els últims anys. En particular, la contribució 
directa i indirecta del turisme al PIB va augmentar en 
1,5 punts percentuals (p. p.) entre el 2010 i el 2017 (úl-
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tima dada disponible) i va passar del 10,2% del PIB a 
l’11,7%.8

En tractar-se d’un sector molt intensiu en l’ús de mà 
d’obra, no sorprèn que el pes de l’ocupació turística sobre 
el total d’ocupació sigui superior al pes sobre el PIB. El 
2017, el turisme va donar feina directament i indirecta-
ment a 2,6 milions de persones, xifra que representa el 
12,8% de l’ocupació total.

De fet, en els quatre últims anys, el nombre d’afiliats en 
activitats econòmiques relacionades amb el turisme ha 
augmentat en 372.693. En altres paraules, el sector turís-
tic ha generat el 20% dels nous llocs de treball.

El sector turístic ha creat un de cada cinc llocs  
de treball a Espanya entre el 2014 i el 2018

El 2018, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social al sector 
turístic es va incrementar el 4,0% interanual en l’acumu-
lat del gener a l’octubre, 8 dècimes per sota de l’avanç 
del 2017 (el 4,8%), però clarament per damunt de l’in-
crement del total d’afiliats (el 3,2%). Per subsectors, 
l’alentiment és més clar als serveis de menjars i begudes 
(que representen el 54% de l’ocupació del sector), amb 
un creixement del 3,1% interanual, i als serveis d’allotja-
ment, del 4,2%. No obstant això, les agències de viatges i 
la resta dels serveis mostren una creació d’ocupació més 
vigorosa, amb augments del 6,4% i del 5,3%, respectiva-
ment.

Evolució favorable del nombre d’afiliats  
a la Seguretat Social al sector turístic
Variació interanual (%)

TOTAL AFILIATS

Afiliats al sector turístic

Allotjament

Menjars i begudes

Agències de viatges

Altres

0 2 4 6 8

2018* 2017

Nota: * Dades del 2018 del gener a l’octubre.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social 
i de TurEspaña.

8 Dades del Compte Satèl·lit del Turisme que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El 2019, preveiem que el sector turístic continuarà ge-
nerant ocupació amb vigor, al voltant dels 80.000 llocs 
de treball, tot i que el ritme de creixement serà una mica 
inferior a l’observat en els últims anys, d’acord amb la 
moderació del creixement de l’economia espanyola, que 
s’endinsa en una fase més madura del cicle.

L’oferta turística evoluciona cap a la gamma alta 
i impulsa la rendibilitat del sector

En els últims anys, el sector hoteler ha dut a terme un im-
portant esforç inversor, ha renovat les instal·lacions i ha 
modernitzat la planta hotelera amb l’objectiu de reposi-
cionar l’oferta cap als segments de demanda amb més 
poder adquisitiu. Així, al novembre del 2018, els hotels 
de categoria superior (4 i 5 estrelles) van copar més de 
la meitat del total de les places ofertes (el 52,8%), per 
damunt del 51,0% en el mateix mes del 2014. En canvi, 
l’oferta de places hoteleres a la resta de les categories 
mostra una reculada gradual (el –1,3% acumulat des del 
novembre del 2014).

Augmenten les places hoteleres de més categoria
Nombre de places (milers)

2010 2014 2018

4 i 5 estrelles Resta

800

600

400

200

0

Nota: Dades del novembre.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Els hotels de categoria superior solen tenir un grau d’ocu-
pació més elevat, menys estacionalitat i un preu per ha-
bitació més alt. Al novembre del 2018, el grau d’ocupació 
dels hotels de 4 i 5 estrelles va ser del 58,1%, en relació 
amb el 44,1% dels hotels de categoria més baixa, i el preu 
mitjà diari per habitació (Average Daily Rate, ADR) va ser de 
99,9 euros i de 62,0 euros, respectivament. L’augment de 
les places hoteleres de categoria superior s’ha reflectit en 
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els principals indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 
En concret, els ingressos per habitació disponible (Revenue 
Per Available Room, RevPAR) van pujar a 50,0 euros per ha-
bitació al novembre del 2018 (69,0 euros en hotels de 4 o 5 
estrelles i 28,7 euros en la resta de les categories), xifra que 
cal comparar amb els 36,4 euros del novembre del 2014.

És previsible que aquesta tendència a ampliar el nombre 
de places hoteleres de categoria superior continuï, im-
pulsada per un increment de la demanda d’hotels de més 
categoria i per unes condicions financeres favorables que 
donen suport a la inversió hotelera. El sector ha de vetllar 
per mantenir la competitivitat de l’oferta i per consolidar 
els importants esforços realitzats en els últims anys, que, 
segons el rànquing del World Economic Forum, han per-
mès situar Espanya com el país més competitiu del món 
al sector turístic.

Espanya lidera el rànquing mundial  
de competitivitat del turisme, elaborat  

pel World Economic Forum

En conclusió, el sector turístic manté una evolució posi-
tiva, tot i que s’espera que el seu creixement es moderi, 
a conseqüència del menor ritme previst d’entrades de 
turistes internacionals. En aquest context, el repte per al 
sector turístic és doble: consolidar les excel·lents xifres 
de turistes internacionals dels últims anys i, al mateix 
temps, continuar transformant l’oferta turística cap als 
establiments de més categoria per atreure els segments 
de turistes de més qualitat i de més valor afegit.
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En l’actualitat, la informació s’ha convertit en un actiu 
indispensable en la presa de decisions estratègiques 
de moltes empreses i organismes públics. En el cas del 
sector turístic, l’anàlisi del big data ofereix un ampli po-
tencial en diferents àmbits: per exemple, pot ajudar a 
pronosticar els futurs patrons de demanda o a identi-
ficar les preferències de cada visitant, la qual cosa, su-
mada a les noves tecnologies, ofereix la possibilitat de 
proposar una experiència de viatge totalment persona-
litzada. Així mateix, la riquesa d’informació obtinguda a 
partir del big data pot ser de gran utilitat per a les en-
titats públiques o per als consorcis turístics a l’hora de 
dissenyar polítiques de foment del sector adequades a 
cada destinació.

El big data pot ser un gran aliat per consolidar 
les bones xifres del sector turístic 

El sector turístic espanyol, després d’anys de creixement 
ininterromput, s’ha consolidat com a referent mundial. 
Arribar al cim no ha estat fàcil, com tampoc ho serà 
mantenir el lideratge. En aquest sentit, l’anàlisi del big 
data pot ajudar a dissenyar una estratègia que reforci la 
sostenibilitat del sector a partir de dos eixos principals: 
augmentar la despesa per turista i reduir l’estacionalitat 
del sector.

Quins turistes gasten més a Espanya?

Una font molt rellevant que ofereix dades detallades 
sobre la despesa turística és l’enquesta de la despesa 
turística (Egatur) que elabora l’Institut Nacional d’Es-
tadística i que es basa en més de 127.000 enquestes 
anuals realitzades a persones no residents a Espanya 
que entren o surten del país. La mostra es recull men-

1 Els turistes filipins són un col·lectiu poc nombrós (53.649 persones el 2017), de manera que, malgrat que tenen una despesa mitjana diària molt elevada, el 
seu pes en la despesa total és petit (el 0,2%).

sualment als principals punts d’accés dels viatgers no 
residents i té en compte la via de sortida (aeroport,  
carretera, port o tren), el tipus d’allotjament, el país de 
residència i la comunitat autònoma de destinació prin-
cipal. L’objectiu és recollir la despesa realitzada durant 
el viatge, independentment de qui i on l’hagi pagada.

Una anàlisi d’aquestes dades mostra que el principal ele-
ment que determina que un turista gasti més o menys és 
la nacionalitat; en concret, el 70% de la despesa s’expli-
ca en funció d’aquest paràmetre. Els turistes procedents 
de les Filipines són els que van gastar més el 2017 (602 
euros per persona i dia),1 seguits dels japonesos (402 
euros) i dels coreans (353 euros). Els nord-americans 
també mereixen un esment especial, ja que la seva des-
pesa mitjana diària és elevada (246 euros) i el seu pes 
en relació amb la despesa total dels turistes és rellevant 
(el 5,5%). Entre els europeus, els turistes que van gas-
tar més van ser els procedents dels països nòrdics (139 
euros) i els neerlandesos (136 euros). Els que menys, els 
turistes francesos (87 euros per persona i dia).

La despesa diària per turista varia en funció de la 
nacionalitat: filipins, japonesos i coreans són els 

que més van gastar a Espanya el 2017

Un cop considerat el país d’origen, el segon factor per or-
dre d’importància que explica les diferències en la despe-
sa per turista és el tipus d’allotjament que tria (explica el 
17% del total). Així, els turistes allotjats en hotels són els 
que gasten més per persona i dia (186 euros), en relació 
amb els que s’allotgen en un altre tipus d’establiment, com 
apartaments turístics (117 euros) o en un habitatge de 
propietat, de familiars o d’amics (81 euros). En canvi, altres 
característiques que podrien semblar rellevants, com la via 

Com pot el big data potenciar la sostenibilitat del sector turístic?
El big data ofereix un potencial extraordinari per millorar la presa de decisions en el negoci 
turístic. La gestió i l’anàlisi de quantitats ingents d’informació permeten conèixer millor el com-
portament dels turistes i les seves necessitats, la qual cosa, al seu torn, pot ajudar a desenvolu-
par nous productes, serveis i estratègies.
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de sortida, la comunitat autònoma de destinació, el mes 
en què es du a terme el viatge, el seu motiu i si s’ha con-
tractat un paquet turístic, tenen un paper més secundari.

No obstant això, l’anàlisi d’aquestes dades permet fer un 
pas més enllà. Per exemple, es poden combinar totes les 
característiques esmentades més amunt (nacionalitat, ti-
pus d’allotjament, via d’entrada al país, etc.) per segmen-
tar els turistes en diferents grups i per identificar els que 
gasten més.

El país d’origen és el principal factor que explica  
la despesa turística 
(% que explica cada factor de la variància de la despesa turística  
per persona)

País d’origen

Tipus d’allotjament

Via de sortida

CA de destinació

Mes

Motiu del viatge

Paquet turístic 0

1

2

5

9

17

66

0 10 20 30 40 50 60 70

Nota: Dades del 2017.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Així, per a l’any 2017, trobem més de 1.300 grups de tu-
ristes amb una despesa mitjana diària superior als 200 
euros,2 una xifra clarament superior a la mitjana de 137 
euros al dia. La majoria d’aquests turistes procedeixen de 
països extracomunitaris, tot i que també n’hi ha alguns 
procedents de països europeus. En particular, detectem 
129 grups de francesos que van gastar més de 200 euros 
al dia (cal recordar que França és el país de procedència 
que, de mitjana, té la despesa diària més baixa). Els turis-
tes francesos que gasten més visiten Espanya al llarg de 
l’any (no es concentren a l’estiu), viatgen en avió (no per 
carretera, com la gran majoria de francesos) i se solen 
allotjar en hotels.

2 També requerim que la despesa de cada segment de turistes sigui superior a 10 milions per identificar segments de turistes amb un pes rellevant.
3 S’esmenta el nombre de mesos d’antelació al viatge en què la correlació entre la variació de l’índex de Google i la variació de l’entrada de turistes és més 
elevada per a cada nacionalitat.

En segon lloc, identifiquem un altre segment de turistes 
que, de mitjana, gasten més de 200 euros. En aquest 
cas, es tracta de turistes italians que van arribar al port 
de Barcelona o de València, generalment durant els me-
sos d’abril i maig, i que també es van allotjar en hotel.

Aquesta anàlisi de les dades individuals ens ha per-
mès identificar grups de turistes que no procedeixen, 
només, de països de fora d’Europa i amb una despesa 
mitjana diària superior als 200 euros, quelcom que no 
era possible en l’anàlisi que només tenia en compte el 
país d’origen i que calculava la despesa mitjana per na-
cionalitat.

Com es poden utilitzar i combinar les dades 
per millorar els resultats del sector?

La informació no estructurada disponible a la web també 
pot ser una gran eina de negoci. Així, a partir de les cer-
ques que realitzen els usuaris a Google sobre «Turisme a 
Espanya», hem analitzat l’antelació amb què els turistes 
planifiquen el viatge.

En general, s’observen dos moments en què els turistes 
potencials fan un ús més intensiu del cercador d’internet: 
en primer lloc, quan segurament decideixen la destina-
ció i fan les reserves i, amb posterioritat, en un moment 
molt més proper al viatge, quan n’ultimen els detalls. Cu-
riosament, l’antelació amb què els turistes planifiquen el 
viatge varia en funció del país emissor.

L’anàlisi realitzada a partir de les dades de Google Trends 
indica que els alemanys i els neerlandesos són els que or-
ganitzen els preparatius dels viatges amb més antelació, 
amb repunts de les cerques a Google en els mesos 11è 
i 7è previs al viatge en el cas d’Alemanya i 12è i 6è en 
el cas dels Països Baixos.3 Les cerques des de França, des 
del Regne Unit i des d’Itàlia es duen a terme en mesos 
més propers al viatge, segurament a causa de la menor 
distància, per al primer i el tercer cas, i del major ús de 
paquets vacacionals amb tots els serveis inclosos, en el 
cas dels britànics.
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Amb quanta antelació busquen informació  
els turistes?
Nombre de mesos des de la cerca d’informació a Google
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i de Google Trends.

Aquests resultats suggereixen, per tant, que no tots els 
turistes preparen el viatge amb la mateixa antelació. En 
conseqüència, disposar d’aquesta informació pot ajudar 
a optimitzar el període de campanyes d’atracció de turis-
tes en funció de la seva nacionalitat. Per exemple, si l’ob-
jectiu és incrementar l’entrada de turistes dels països que 
gasten més (com els nord-americans i els neerlandesos), 
les anàlisis suggereixen que les campanyes per atreure 
els segons s’haurien de realitzar, com a mínim, 12 mesos 
abans de la seva arribada, mentre que les dels primers 
podrien esperar més, ja que tendeixen a preparar el viat-
ge amb menys antelació.

Reducció de l’estacionalitat

Un altre aspecte que podria impulsar la sostenibilitat del 
sector turístic espanyol és la reducció de l’estacionalitat. 
Malgrat el bon funcionament del sector en els últims 
anys, l’estacionalitat continua sent considerable i és un 
llast per la baixa utilització de la capacitat instal·lada al 
llarg de l’any. A més a més, l’elevada estacionalitat del tu-
risme té implicacions importants per al mercat laboral, ja 
que tendeix a afavorir els contractes temporals (la taxa 
de temporalitat al sector turístic supera en més de vuit 
punts la del conjunt de l’economia), la qual cosa limita 
l’acumulació de capital humà al sector turístic.

L’estacionalitat turística varia en funció  
del col·lectiu
Distribució per mesos (%)

Nota: Dades del 2017.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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L’estacionalitat del sector turístic espanyol entela 
els bons resultats registrats en els últims temps i 
té importants repercussions en el mercat laboral

En aquest sentit, el big data ens pot ser de gran ajuda a 
l’hora d’identificar quins segments de turistes són més 
(o menys) estacionals i de dissenyar, així, les estratègies 
adequades per atreure els menys estacionals.

En aquest cas, les dades d’Egatur indiquen que els tu-
ristes francesos i italians que viatgen a les Illes Balears, 
a la Comunitat Valenciana i a Catalunya tendeixen a ser 
els més estacionals, entenent aquí estacionalitat com el 
percentatge d’entrades de turistes a l’estiu (del juny al se-
tembre) en relació amb les entrades durant tot l’any. En 
canvi, els turistes que visiten les Illes Canàries i Madrid 
i, en general, els que viatgen per negocis són els menys 
estacionals.

Una altra mostra de l’elevada estacionalitat del sector i de 
la concentració de turistes en determinades zones es pot 
observar a partir de les dades sobre els pagaments amb 
targeta dels turistes. A tall d’exemple, els següents ma-
pes de les Illes Balears, basats en l’anàlisi dels pagaments 
amb targetes en els mesos de desembre i de juliol del 
2017, mostren l’elevada concentració de la despesa dels 
no residents. A més a més, també s’observa que les zones 
de platja aglutinen una major proporció del turisme.
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Estacionalitat a les Balears
(% de pagaments realitzats amb targetes estrangeres  
en relació amb el total de pagaments)

  

           100%        0% 

Desembre

Juliol

Font: CaixaBank Research.

Un altre exemple interessant és el cas de Girona, província 
on la presència de turistes francesos, per raons òbvies de 
proximitat, és especialment elevada. En alguns codis pos-
tals limítrofs, les transaccions amb targetes de crèdit fran-
ceses poden arribar a representar el 90% del total de les 
transaccions estrangeres.

Pagaments dels turistes francesos el 2017
(% de pagaments realitzats amb targetes franceses en relació  
amb el total de pagaments amb targetes estrangeres)

Font: CaixaBank Research.

100%           0% 

El futur del sector turístic i el big data

Com s’ha vist, l’anàlisi del big data ofereix una gran quan-
titat d’informació que té el potencial de transformar la 
forma com es prenen decisions estratègiques a la in-
dústria turística. Això inclou aspectes molt diversos, des 
del disseny de campanyes de màrqueting, per decidir 
els països i la tipologia de turistes sobre els quals es vol 
incidir, fins a la innovació en productes personalitzables 
en funció dels interessos dels visitants. Al capdavall, es 
tracta de triar el tipus de turisme que interessa fidelitzar, 
esbrinar-ne les necessitats i preferències i adaptar l’oferta 
turística per millorar-ne l’experiència.
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L’impacte de l’economia col·laborativa en el turisme   
La irrupció de l’economia col·laborativa té una incidència especial en el sector turístic: la popu-
larització de les plataformes P2P modifica la manera com es proveeixen alguns serveis (allot-
jament, oci i transport) i genera noves maneres de fer turisme. El ràpid creixement que ha ex-
perimentat en els últims anys és un important desafiament regulador: adaptar el marc legal per 
donar resposta a aquesta nova realitat és una assignatura pendent.

La revolució de la sharing economy o economia col·la-
borativa es veu reflectida en moltes àrees econòmi-
ques, però té una incidència especial en el sector turís-
tic. Molts dels serveis oferts entre parells (peer-to-peer o 
P2P) a través de les plataformes de sharing es presenten 
com una alternativa als serveis turístics professionals 
d’allotjament, oci i transport. Atesa l’escala que moltes 
d’aquestes plataformes han assolit en aquests últims 
anys, no és estrany que una part de l’ecosistema turístic 
s’hagi vist alterat.

No obstant això, el nivell de penetració de les diferents 
plataformes en el mercat turístic varia en funció de 
cada subsector. L’impacte és especialment elevat en la 
fase inicial del cicle de compra, on les plataformes que 
posen en contacte els qui lloguen propietats amb els 
clients potencials actuen de facto com centrals de re-
serves d’allotjament turístic i complementen l’oferta 
tradicional. Així mateix, també trobem plataformes que 
ajuden els usuaris a crear el seu propi paquet turístic, ja 
que faciliten l’intercanvi d’informació (ressenyes, reco-
manacions, etc.) amb altres turistes i amb residents lo-
cals per planificar el viatge. De la mateixa manera, en les 
fases de viatge i de destinació, els serveis de transport 
terrestre de passatgers també s’han vist alterats per 
l’aparició del sharing, i aquí destaca el lloguer temporal 
de vehicles entre particulars com un altre dels exemples 
més destacats en el sector.

També en la fase de destinació (caracteritzada pels ser-
veis intensius en mà d’obra, en especial al punt de con-
tacte amb el client) s’han popularitzat plataformes de 
sharing que ofereixen serveis més personalitzats, com 
experiències gastronòmiques en què els turistes com-
parteixen un sopar amb residents locals i experiències 

1 Parlament Europeu (2017), «Tourism and the sharing economy», Briefing.

de viatge, com tours turístics organitzats per locals que 
es presenten com una alternativa més «autèntica» als 
serveis oferts per les agències de viatges majoristes tra-
dicionals.1

Impacte de l’economia del sharing en les fases  
del cicle de compra turístic

Allotjament Transport terrestre  
de passatgers

Activitats esportives, 
recreatives 

 i d’entreteniment

Plataformes de 
ressenyes

Tradicional Compartir el cost  
dels desplaçaments

Lloguer  
d’equipament

Intercanvi d’opinions 
i de recomanacions 

sobre la qualitat dels 
serveis turístics

Intercanvi de cases 
entre dos particulars Serveis de taxi Tours i activitats 

turístiques

Housesitting  
(cura d’una propietat 
mentre el propietari 

està absent)

Cursets i classes

Treball a canvi  
d’allotjament

Serveis de menjar  
i beguda

Plataformes de 
revenda de reserves 

d’hotel entre 
particulars

Activitats  
gastronòmiques

Plataformes de 
ressenyes 

Lloguer de vehicles 
entre particulars 

(bicicletes, vaixells, 
cotxes, etc.)

Intercanvi  
d’informació entre 

usuaris

PostviatgePreviatge (reserva) Viatge Destinació

Font: CaixaBank Research.

La digitalització i els canvis econòmics, socials i 
culturals en els consumidors han afavorit l’auge 

del sharing al sector turístic

La digitalització i les noves tecnologies són indispensa-
bles per entendre la popularització de l’economia del 
sharing.1 Malgrat que la provisió d’activitats turístiques 
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entre particulars no és un fenomen nou –sempre han 
existit els intercanvis alternatius o no convencionals en-
tre particulars–, aquesta interacció solia estar limitada 
als amics i als coneguts. Així, les plataformes digitals han 
permès estendre aquests petits intercanvis entre desco-
neguts a una escala sense precedents, ja que han reduït 
els costos d’accés al mercat per part dels usuaris oferents i 
els costos de transacció. En concret, les plataformes peer-
to-peer permeten que el consumidor compari fàcilment 
preus entre diferents oferents, obtingui més informació 
del bé o del servei ofert, conegui l’opinió d’altres usuaris 
abans de decidir-se i, en molts casos, es comuniqui direc-
tament amb el proveïdor.

A més a més, els canvis culturals i econòmics dels últims 
anys han empès el consumidor a estar cada vegada més 
obert a compartir recursos i a accedir a béns temporal-
ment, en lloc de tenir-los en propietat. Entre aquests can-
vis, destaquen el major interès per l’element social i per la 
comunitat –el desig d’expandir el cercle social a través de 
noves connexions afins– i la major preocupació pel medi 
ambient.2

De la mateixa manera, el turista d’avui dia sol posar més 
èmfasi en el cost i en la relació entre la qualitat i el preu 
dels serveis que contracta, en part per l’àmplia oferta que 
té al seu abast. En aquest context, a causa de la naturale-
sa dels serveis que ofereix, el sector turístic és un candidat 
ideal per a l’expansió dels models de negoci associats al 
sharing. Així, doncs, els béns que comporten un cost més 
elevat i dels quals es fa un ús més ocasional són els més 
propensos a ser «compartits» amb tercers, de manera que 
no és estrany que els serveis d’allotjament i de transport 
siguin els més impactats pel sorgiment d’aquests nous 
models de consum.

El nou consumidor està cada vegada més obert a 
compartir recursos i a accedir a béns temporals i 
mostra més interès per l’element social i pel medi 

ambient. També posa més èmfasi en els costos i en 
viure experiències fetes a mida

2 Vegeu Botsman, R. i Rogers, R. (2010), «What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption», Nova York: Harper Collins.
3 Vegeu Amadeus Research Study (2013), «Trending with NextGen Travelers».
4 OCDE (2016), «Tourism Trends and Policies 2016», OECD Publishing.
5 Parlament Europeu (2017).
6 Dades de l’Organització Mundial del Turisme (UNWTO).

Finalment, les expectatives actuals del turista han can-
viat. En concret, els consumidors turístics –en especial 
els joves– estan més oberts a organitzar-se ells mateixos 
els viatges i demanden cada vegada més poder gaudir 
d’experiències úniques i personalitzades.3 Aquest desig 
creixent de gaudir d’experiències «autèntiques» ha pro-
piciat l’aparició de nous nínxols de mercat. En aquest 
context, l’economia del sharing ha guanyat popularitat, 
ja que ofereix la possibilitat de contractar aquest tipus 
d’experiències, més flexibles i menys estandarditzades,4 
com estades en allotjaments poc usuals o experiències 
gastronòmiques compartides amb residents locals.

A tot plegat se suma el fet que les activitats del sharing  
s’han desenvolupat en un moment de ràpid creixement  
del sector4turístic5 –el nombre de turistes internacionals 
ha augmentat el 38% des del 2010–,6 de manera que 
l’augment d’aquest tipus d’activitats ha estat encara 
més visible.
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Quins efectes té l’economia col·laborativa 
sobre el mercat turístic?

Amb la irrupció de les plataformes digitals P2P, l’oferta tu-
rística, composta normalment per empreses tradicionals, 
s’ha ampliat de forma considerable, ja que s’han reduït 
molt les barreres d’entrada al sector (es facilita que qual-
sevol particular es pugui convertir en un proveïdor de 
serveis turístics). En aquest context, empreses establer-
tes al mercat s’han vist empeses a respondre a aquests 
canvis per continuar sent competitives.

Moltes d’aquestes empreses han concentrat els esforços 
en la satisfacció de les expectatives del turista, amb la 
rebaixa dels preus, amb la millora de la qualitat o amb 
l’ampliació de l’oferta de serveis oferts, o en la innovació. 
Per exemple, proveïdors tradicionals d’allotjament turís-
tic han introduït programes de fidelització que ofereixen 
beneficis addicionals als clients i han començat a oferir 
activitats i esdeveniments que tracten de «connectar» els 
hostes amb els residents i amb la cultura local.

No obstant això, pel fet que moltes de les activitats as-
sociades al sharing no estan recollides en la legislació 
actual, es poden produir, en molts casos, situacions de 
competència deslleial, atès que les empreses ja establer-
tes, a diferència dels nous participants al mercat, estan 
subjectes a una normativa més estricta. Per tant, és im-
portant desenvolupar un marc normatiu que ofereixi 
seguretat jurídica i unes regles de joc equilibrades per a 
tots els competidors.7 D’altra banda, fins ara, l’economia 
del sharing ha impactat, sobretot, en les transaccions en-
tre parells, on una de les parts és un consumidor final. No 
obstant això, a mitjà termini, hi ha un potencial elevat per 
a l’aparició de models de negoci associats a l’economia 
col·laborativa en què les empreses del sector compar-
teixin recursos, amb la finalitat de reduir els costos i de 
millorar l’eficiència amb què operen.

Des del punt de vista de la demanda, l’augment i la mi-
llora de l’oferta de serveis turístics han estat molt positius 
per al consumidor, ja que li atorguen més poder d’elec-
ció i de decisió.8 Avui dia, el turista té al seu abast cada 

7 Per a més detalls, vegeu l’article «Els reptes de la regulació davant l’economia del sharing», a l’IM07/2018 de CaixaBank Research (http://www. caixabankresearch.
com/ca/els-reptes-de-la-regulacio-davant-leconomia-del-sharing).
8 Stephany, A. (2015), «The Business of sharing: Making it in the New Sharing Economy», Palgrave Macmillan.
9 OCDE (2016).
10 Comissió Europea (2016), «A European agenda for the collaborative economy - supporting analysis», Commission Staff Working Document.

vegada més opcions d’allotjament, d’oci i de desplaça-
ment, la qual cosa possibilita que pugui triar una opció 
que s’adapti millor als seus gustos, a les seves necessitats 
i a la seva disposició a pagar. A més a més, pot comparar 
fàcilment qualitats entre diferents oferents de tot el món 
i conèixer l’opinió d’altres turistes abans de decidir-se per 
un bé o servei. 

D’altra banda, l’economia del sharing també ha contri-
buït a generar una nova demanda al mercat turístic.9 
Així, atès que les plataformes P2P proveeixen una ofer-
ta alternativa de serveis turístics, atreuen perfils nous i 
diferents de turistes. Alguns d’aquests nous turistes se 
senten atrets per l’oferta d’experiències locals, mentre 
que, per a uns altres, en especial els més joves, l’atractiu 
és el preu més baix i l’accessibilitat digital del servei. En 
aquest sentit, aquesta «nova» oferta pot ajudar a crear 
nous nínxols de mercat o atreure turistes a destinacions 
que no eren populars. No obstant això, per poder garan-
tir un nivell de protecció del consumidor adequat, un 
terreny de joc equilibrat entre competidors tradicionals 
i nous entrants i uns estàndards de qualitat mínims, és 
necessari adaptar el marc regulador a la nova realitat.9

És important desenvolupar un marc normatiu 
que ofereixi seguretat jurídica i unes regles de joc 

equilibrades per a tots els competidors

En definitiva, l’arribada del sharing i dels nous models 
de negoci associats ha tingut efectes disruptius sobre 
la indústria turística i ha canviat la manera com els con-
sumidors veuen i usen els serveis turístics tradicionals. 
L’economia col·laborativa pot contribuir a millorar la 
competitivitat del sector i a complementar l’oferta tra-
dicional. No obstant això, el ràpid creixement que ha ex-
perimentat en els últims anys comporta un important 
desafiament regulador, atès que moltes d’aquestes acti-
vitats no estan recollides en la legislació actual. Adaptar 
el marc legal per donar resposta a aquesta nova realitat 
és, doncs, una assignatura pendent.10
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Principals indicadors del sector turístic
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Mitjana  
2000-20071

Mitjana  
2008-20142

Mitjana  
2015-20173 20184 Tendència5 Data de  

l’última dada

Indicadors d’activitat
PIB total 3,6 –1,3 3,1 2,6 3T 2018
PIB turístic6 1,7 –0,7 6,0 4,9 3T 2018

Mercat laboral
Afiliats totals 3,5 –2,3 3,2 3,2 Oct-18
Afiliats al sector turístic 4,2 0,4 5,1 4,0 Oct-18

Serveis d’allotjament 4,6 –0,9 7,0 4,2 Oct-18
Serveis de menjars i begudes 4,4 1,0 5,1 3,1 Oct-18
Agències de viatges/operadors turístics 5,2 –2,7 6,0 6,4 Oct-18
Altres serveis turístics 3,8 0,1 4,1 5,3 Oct-18

Taxa de temporalitat en el turisme (%) – 32,2 34,9 33,5 2T 2018
Taxa d’atur en el turisme (%) – 16,0 13,7 13,3 2T 2018

Balança de pagaments
Ingressos per turisme (% del PIB) 4,5 4,2 4,9 7,4 3T 2018
Pagaments per turisme (% del PIB) 1,2 1,2 1,6 2,5 3T 2018
Saldo turístic (% del PIB) 3,4 3,0 3,4 5,0 3T 2018

Indicadors de demanda turística
Turisme internacional

Nombre de turistes internacionals 3,8 2,2 9,6 0,7 Nov-18
Procedència: Regne Unit – 4,6 9,3 –2,0 Nov-18
Procedència: Alemanya – 5,7 6,5 –4,7 Nov-18
Procedència: França – 11,1 3,4 0,7 Nov-18
Procedència: Itàlia – 14,1 5,8 3,0 Nov-18
Procedència: Estats Units – 1,2 19,2 10,9 Nov-18
Procedència: resta d’Europa – – 12,4 1,4 Nov-18
Procedència: fora d’Europa – – 18,2 6,4 Nov-18

Despesa total dels turistes internacionals 5,4 3,3 10,8 2,8 Nov-18
Durada mitjana (dies) – – 7,9 6,9 Nov-18
Despesa mitjana diària per persona (€) – – 132,7 155,0 Nov-18

Turisme domèstic

Pernoctacions (nombre) – – 4,2 0,0 Set-18
Durada mitjana (dies) – – 4,0 5,8 Set-18
Despesa mitjana diària per persona (€) – – 58,5 46,8 Set-18

Indicadors d’oferta hotelera
Nombre de places hoteleres ofertes 3,3 1,2 1,3 1,1 Nov-18

Categoria: 4 o 5 estrelles 9,7 3,6 3,1 2,7 Nov-18
Resta de categories 0,2 –0,8 –0,4 –0,6 Nov-18

Grau d’ocupació hotelera (punts percentuals) –0,4 0,2 2,1 1,0 Nov-18
Categoria: 4 o 5 estrelles –0,6 0,6 1,6 0,6 Nov-18
Resta de categories –0,5 –0,5 2,3 1,3 Nov-18

Tarifa mitjana diària (ADR7) – 0,2 5,1 2,3 Nov-18
Categoria: 4 o 5 estrelles – –0,8 5,4 1,5 Nov-18
Resta de categories – 0,4 3,6 2,6 Nov-18

Ingressos per habitació disponible (RevPAR8) – 0,6 9,4 1,8 Nov-18
Categoria: 4 o 5 estrelles – 0,4 8,3 0,2 Nov-18
Resta de categories – –1,3 9,9 3,6 Nov-18

Notes: 1. Per als indicadors de nombre de turistes internacionals i per a la despesa total dels turistes internacionals, la mitjana correspon al 2004-2007. 2. Per als indicadors de 
taxa de temporalitat i de taxa d'atur, la mitjana correspon al 2009-2017. Per als indicadors de 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 supe-
rior a la mitjana del 2015-2017 menys un 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, un creixement inferior a la mitjana del 
2015-2017 menys dues desviacions estàndard. 6. Estimació pròpia. 7. ADR indica Average Daily Rate. 8. 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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Mapa d’indicadors d’oferta hotelera

Nombre de places hoteleres estimades

Variació gen.-nov. 2018
  Superior a 1,5%

  Entre 0,8% i 1,4%

  Inferior a 0,7%

Total nacional: 1,1%

Places estimades el 2017

> de 100.000

de 25.000 a 100.000

< de 25.000

Total nacional: 1.478.293 places

Grau d’ocupació hotelera per places

Variació gen.-nov. 2018
  Superior a 0,9 p. p.

  Entre –0,2 i 0,8 p. p.

  Inferior a –0,3 p. p.

Total nacional: –0,5 p. p.

Grau d’ocupació el 2017

> del 60%

del 40% al 60%

< del 40%

Total nacional: 59,1%

Tarifa mitjana diària (ADR)

Variació gen.-nov. 2018
  Superior a 2,6%

  Entre 1,2% i 2,5%

  Inferior a 1,1%

Total nacional: 2,3%

Tarifa mitjana diària el 2017

> de 85 €

de 60 € a 85 €

< de 60 €

Total nacional: 85,0 €
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IM INFORME MENSUAL

Anàlisi de la conjuntura 
econòmica espanyola, 
portuguesa, europea i 
internacional i de l’evolució dels 
mercats financers, amb articles 
especialitzats sobre temes clau 
de l’actualitat.

POLS  
ECONÒMIC

Informe que  
analitza i interpreta 
els indicadors 
econòmics més 
rellevants publicats  
durant els set últims dies.

DOCUMENTS  
DE TREBALL

Col·lecció que 
reuneix la recerca 
científica en curs a 
càrrec dels 
economistes de 
CaixaBank Research.

INFORME 
SECTORIAL

Seguiment periòdic 
dels principals 
sectors d’activitat 
d’Espanya, a partir 
de l’anàlisi dels principals 
indicadors econòmics i del big 
data.

ICIE

Anàlisi dels punts 
forts i febles de 67 
països, amb 
l’objectiu de 
determinar-ne 
l’atractiu per a la 
internacionalització  
de les empreses espanyoles.

COL·LECCIÓ 
COMUNITATS 
AUTÒNOMES

Diagnòstic 
estratègic que 
pretén contribuir a 
un millor coneixement de la 
complexa realitat econòmico-
territorial d’Espanya.

CÁTEDRA  
”LA CAIXA” 
ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD

Classes magistrals i conferències 
per promoure la reflexió i el debat 
sobre els principals reptes 
econòmics i socials.

Inmobiliario
lnforme Sectorial
Diciembre 2018

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

El sector inmobiliario español:  
de la recuperación a la expansión

La accesibilidad de la vivienda en España: 
un análisis a partir del big data

La revolución tecnológica llega al sector 
inmobiliario

Medidas macroprudenciales y el ciclo  
crediticio

Segueix-nos a: Newsletterwww.caixabankresearch.com laCaixaTV@CABK_Research
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2 DE CADA 3 
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SECTOR HOTELER

2 DE CADA 3 
HOTELS ENS 
TRIEN COM 
EL SEU BANC

El banc que trien  
les empreses

www.CaixaBank.cat/Empreses

NRI: 2098-2017/09681

A CaixaBank creiem que les empreses del sector hoteler mereixen una 
atenció especialitzada. Per aquest motiu, ara hem creat una oferta 
centrada en proporcionar-te productes i serveis especí�cs amb els 
quals agilitaràs els teus processos de gestió, així com professionals 
experts en el sector que t’ajudaran a optimitzar la rendibilitat del teu 
negoci i a simpli�car la teva activitat diària.




