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23 TRANSFORMACIÓ I DIVERSIFICACIÓ 
El sector s’orienta cap a una estratègia que diver-
sifiqui l’oferta turística i que abordi les febleses 

del model tradicional de sol i platja per mantenir la posició de 
lideratge internacional de la qual gaudeix Espanya en el ran-
king global de competitivitat.

15 COMPETÈNCIA AL MEDITERRANI
El sector turístic espanyol és dels més consolidats 
de la regió, però altres mercats desenvolupen amb 

força les indústries turístiques. A més a més, el retorn a esce-
na d’Egipte, de Tunísia i de Turquia ha modificat l’entorn com-
petitiu dels últims anys.

01  SITUACIÓ I PERSPECTIVES
El creixement del nombre de turistes internacionals s’ha 
contingut el 2019, a causa del context econòmic mundial 

i de la recuperació dels competidors al Mediterrani, però el sector 
turístic mostra una gran resiliència, amb el suport del consum del 
turisme resident i de l’aposta pel turisme de qualitat.

«La vida és el que en fem. Els viatges són 
els viatgers. El que veiem no és el que 

veiem, sinó el que som».
FERNANDO PESSOA



LA INDÚSTRIA TURÍSTICA ESPANYOLA

INTENSIFICACIÓ DE LA COMPETÈNCIA AL MEDITERRANI
La recuperació de Turquia i Egipte va restar de l'creixement de l'turisme a Espanya 2,3 milions  
de turistes el 2019

Turisme

Despesa turística estimada a partir dels pagaments de targetes  
en terminals  de pagament de CaixaBank

PLACES HOTELERES PER CATEGORIA
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MILIONS  
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A ESPANYA

+0,9 M +0,9 M +1,3 M

El 2020, el sector turístic continuarà atraient més turistes internacionals

TURISTES INTERNACIONALS

Davant la moderació en l’arribada de 
turistes internacionals, l’aposta pel turisme 
de qualitat comporta un creixement sòlid  
de la despesa turística internacional.

interanual
+3,4%

TURISTES RESIDENTS

Una bona part del creixement del  
sector turístic el 2019 es va sostenir 
gràcies a l’excel·lent evolució del 
turisme de residents.
Nota: Dades del gener a l’octubre del 2019.
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Nota: (*) Previsió de creixement sense la competència de Turquia i d’Egipte.

Nota: Dades del gener a l’octubre del 2019.
Font: CaixaBank Research, a partir de 
dades internes de CaixaBank, de l’INE,  
de l’OMT i de la WTTC.

Egipte

Turquia 

LA DIVERSIFICACIÓ DEL 
TURISME A ESPANYA

SOL I PLATJA
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INTERIOR
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17,8%
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Nota: Dades del gener a l’octubre del 2019.

Resta 25%
Resta 14%

Categoria 
superior 27%

Categoria 
superior 53%

Categoria 
intermèdia 48%

Categoria 
intermèdia 33%

2000
2019

Nota: Al mapa, s’indiquen les previsions de creixement per al 2020 en funció del país d’origen.

El sector turístic continua avançant cap a una oferta de més qualitat
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Situació i perspectives

Una aposta decidida  
pel turisme de qualitat

El creixement mundial del turisme es modera 
El 2019, el moviment de turistes internacionals va continuar creixent a nivell global, 
tot i que a un ritme més moderat que en els anys previs: segons les estimacions de 
l’Organització Mundial del Turisme (OMT), les arribades de turistes internacionals 
van créixer el 3,5% el 2019, 1,9 p. p. menys que el 2018. Aquesta tendència s’obser-
va de manera generalitzada a totes les regions del globus, amb l’única excepció del 
Pròxim Orient, que es continua recuperant després de la caiguda patida el 2016.

Pel que fa al Vell Continent, s’estima que la moderació del creixement turístic és 
significativa. En concret, el nombre de turistes internacionals que, el 2019, van triar 
Europa com a destinació va créixer el 3,7%, percentatge que contrasta de forma 
considerable  amb l’avanç del 8,6% observat fa només dos anys. El nou entorn de 
desacceleració del creixement econòmic mundial, la major incertesa generada pel 
brexit o les tensions comercials entre els EUA i la Xina són les causes principals 
d’aquesta contenció.

El creixement de l’arribada de turistes internacionals a Espanya s’ha mostrat 
contingut al llarg del 2019, a causa del context econòmic mundial menys  
favorable i de la forta recuperació dels nostres principals competidors al  
Mediterrani. No obstant això, la rendibilitat del sector turístic mostra una  
gran resiliència, secundada pel dinamisme de la despesa efectuada pels  
turistes residents i per l’aposta del sector pel turisme de qualitat.
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De cara al futur, l’escenari macroeconòmic de CaixaBank Research assenyala que 
l’alentiment econòmic global no anirà a més. Així mateix, en les últimes setmanes, 
les notícies positives sobre l’evolució de les principals fonts d’incertesa (brexit i gue-
rra comercial) fan preveure que el turisme internacional a la regió continuarà creixent 
a un ritme similar al de l’any que tanquem, una xifra gens negligible, tot i que inferior 
a la mitjana històrica (creixement del 3,8% anual).

A Espanya, el creixement se sosté i augmenta la despesa turística  
Espanya no és una excepció pel que fa a la moderació del creixement de l’arribada 
de turistes internacionals. Entre el gener i l’octubre del 2019, el nombre de turistes 
internacionals que van visitar Espanya va ser de 74,7 milions, l’1,1% més que en el 
mateix període del 2018, la qual cosa representa un avanç similar al registrat el 2018. 
No obstant això, la tendència al llarg de l’any 2019 ha estat a la baixa: mentre que, en 
el primer semestre, el nombre de turistes internacionals va créixer el 2,8% interanual, 
entre el juliol i l’octubre (última dada disponible), va caure el 0,7% interanual. Malgrat 
l’alentiment en la segona meitat de l’any, estimem que el nombre de turistes inter-
nacionals que va visitar Espanya en el conjunt del 2019 va arribar als 83,7 milions, 
després de créixer l’1,1% en relació amb el 2018.1

Turisme

1  Històricament, els mesos 
de novembre i de desembre 
aporten només el 10% de  
les arribades de turistes  
internacionals anuals.

Turistes internacionals a nivell global per zona de destinació
Variació anual (%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’Organització Mundial del Turisme (OMT).

ESTIMACIÓ

2019

Europa

Món

Àsia i el Pacífic

Amèrica

Àfrica

2017

5,7%

8,6%

7,1%

4,7%

8,5%

4,0%

2018

7,2%

5,5%

5,4%

2,3%

7,0%

4,7%

5,8%

3,7%

3,5%

2,0%

3,7%

6,0%Orient Mitjà
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La principal causa d’aquesta moderació del creixement va ser la reducció de les 
arribades de turistes del Regne Unit, d’Alemanya i de França, tres països que eme-
ten gairebé el 50% del turisme que rep Espanya. Segons les nostres estimacions, 
per al conjunt del 2019, el nombre de turistes britànics va caure l’1,7%, mentre que 
els turistes alemanys i francesos ho van fer l’1,8% i l’1,6%, respectivament. Sembla 
que les causes d’aquesta tendència són la major competència amb Turquia i amb 
Egipte, la inestabilitat sorgida arran del brexit, el col·lapse del turoperador Thomas 
Cook al final de setembre (que analitzarem al final d’aquest article de conjuntura), 
la frenada de l’activitat del sector industrial alemany i les disrupcions causades per 
les protestes a França.

Malgrat la moderació mundial del turisme, el 
nombre de turistes internacionals que visiten 
Espanya va continuar creixent el 2019: va avançar 
l’1,1% en relació amb el 2018 i va arribar als 83,7 
milions de persones

Davant la caiguda de turistes britànics, alemanys  
i francesos en la segona meitat del 2019, el sector  
es va diversificar cap a mercats menys tradicionals.  
Va augmentar l’entrada de turistes de l’Europa de 
l'Est i d’Amèrica, la qual cosa va contribuir a sostenir 
el creixement
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Malgrat que totes les dades mostren una marcada moderació del creixement del 
nombre de turistes que visiten Espanya, la clara aposta del sector turístic espanyol 
per transformar la seva oferta en una de més qualitat i el creixement del turisme 
urbà, molt més intensiu en consum, ajuden a mantenir la tendència positiva de la 
despesa turística. A més a més, el fet que la despesa dels turistes internacionals creixi 
per damunt del volum de turistes és molt rellevant, ja que mostra una millora de la 
productivitat de la indústria turística. En concret, al final del 3T 2019, els ingressos 
que va generar el turisme internacional van pujar a 70.900 milions d’euros en termes 
acumulats de 12 mesos, el 3,9% més que en el mateix període de l’any anterior.3 Si 
els comparem amb l’evolució del nombre de turistes internacionals (el 2,1% més) i de 
les pernoctacions (el 0,2% menys) durant el mateix període, es confirma que hi ha un 
guany significatiu de productivitat, tal com s’il·lustra al gràfic següent.

Els ingressos per cada turista que visita  
Espanya milloren de manera ostensible:  
l’aposta per una oferta de més qualitat i el  
creixement del turisme urbà han ajudat a mantenir 
la tendència positiva de la despesa turística

3  Exportacions de serveis 
turístics reflectits a la  
balança de pagaments.  
No es comptabilitzen les 
despeses turístiques que no 
repercuteixen en els agents 
que desenvolupen l’activitat 
econòmica a Espanya (exclou 
les despeses en origen).

En aquest context, va ser la diversificació del sector turístic cap a mercats emissors 
menys tradicionals el que va sostenir el creixement. Destaquen la regió de l’Europa 
de l’Est (el nombre de turistes russos va registrar un creixement del 7,4% anual) i 
del continent americà, on el creixement del nombre de turistes nord-americans  va 
arribar al 12,1%.

Si tenim en compte l’evolució de les pernoctacions turístiques (hoteleres i extra-
hoteleres), observem que la tendència de moderació és més intensa. En concret, 
les pernoctacions efectuades pels turistes estrangers entre el gener i l’octubre van 
caure el 0,6% en relació amb el mateix període de l’any anterior. Aquestes xifres ne-
gatives es justifiquen, en part, per l’evolució a la baixa del nombre de dies d’estada 
dels turistes, un fenomen molt generalitzat a Espanya i que està motivat pel viratge 
del turista internacional cap al turisme urbà en detriment del turisme de sol i platja. 
El turisme urbà acostuma a presentar estades mitjanes properes a un cap de set-
mana (2,2 dies, segons les dades de l’INE), en relació amb el turisme tradicional de 
sol i platja, que presenta estades mitjanes més llargues (5,1 dies).2

2  Vegeu l’article «La lluita  
pel turisme internacional 
al Mediterrani», en aquest 
mateix informe.
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Ingressos per turisme internacional i nombre de viatgers
Variació interanual (%)

Notes: Ingressos reflectits en balança de pagaments i nombre de pernoctacions totals en establiments hotelers, apartaments 
turístics, càmpings i allotjaments rurals. «Ingressos per pernoctació» és el diferencial de la variació interanual dels
ingressos per turisme i el nombre de pernoctacions de turistes estrangers.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i del Banc d’Espanya.
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L’aportació del turisme de residents 
Si ampliem l’espectre i incorporem en la nostra anàlisi els turistes residents, veiem 
que les pernoctacions turístiques es van mantenir en cotes positives al final d’octubre 
del 2019, amb un creixement del 0,5% interanual, gràcies a l’excel·lent comportament 
de la demanda turística de residents, que va avançar el 2,7% interanual fins a l’octu-
bre. Al seu torn, la despesa dels turistes residents, que comporta al voltant del 25% 
del total nacional, també va evolucionar de forma molt favorable. Una bona part del 
creixement del sector turístic el 2019 es va sostenir gràcies al segment del turisme 
resident, la qual cosa  reflecteix la seva capacitat de resiliència davant un entorn exte-
rior més advers. Segons les nostres estimacions, realitzades a partir de dades internes 
de CaixaBank, la despesa dels turistes residents entre el gener i l’octubre del 2019 va 
créixer a un ritme vigorós del 10,6% interanual.4 Aquesta fita encara és més destaca-
ble si tenim en compte que, a totes les províncies, es va registrar un creixement de la 
despesa turística dels residents, tal com es mostra a la taula següent. La comunitat 
autònoma que més va contribuir al creixement de la despesa a Espanya, gràcies  
tant a la bona evolució com a la seva rellevància, va ser Andalusia, casualment la  
regió amb l’evolució menys positiva de la despesa turística internacional (el –1,7% 
interanual entre el gener i l’octubre del 2019).

4  Les xifres de consum turís-
tic total efectuat per residents 
a Espanya s’obtenen a partir 
de les dades de pagaments de 
targetes en TPV de CaixaBank 
fora del lloc habitual de despe-
sa de cada targeta.

Una bona part del creixement del sector turístic el 
2019 es va sostenir gràcies a l’excel.lent evolució 
del turisme de residents, la despesa turística  
dels quals va créixer a totes les províncies.  
Això demostra la capacitat de resiliència del
sector davant un entorn exterior més advers
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CA Pes sobre 
Espanya

Creixement 
2019 Província Pes sobre 

Espanya
Creixement 
2019

Catalunya 21,3% 7,2%

Barcelona 11,0% 10,1%

Girona 5,2% 3,4%

Tarragona 3,5% 5,7%

Lleida 1,7% 3,3%

Andalusia 16,0% 12,0%

Màlaga 3,6% 11,7%

Cadis 3,5% 13,8%

Sevilla 2,7% 11,7%

Granada 1,9% 7,8%

Huelva 1,3% 13,0%

Almeria 1,2% 12,5%

Còrdova 1,0% 14,1%

Jaén 0,8% 11,6%

Comunitat 
de Madrid

13,5% 6,1% Madrid 13,5% 6,1%

Comunitat 
Valenciana

10,2% 11,2%

Alacant 4,7% 13,8%

València 4,0% 8,9%

Castelló 1,4% 9,0%

Castella i Lleó 5,3% 10,1%

Burgos 1,0% 10,1%

Lleó 0,8% 3,4%

Valladolid 0,7% 5,7%

Segòvia 0,7% 3,3%

Salamanca 0,6% 10,1%

Àvila 0,5% 3,4%

Zamora 0,4% 5,7%

Palència 0,3% 3,3%

Sòria 0,3% 8,5%

Castella-la Manxa 4,5% 17,3%

Guadalajara 1,8% 15,0%

Toledo 1,0% 7,7%

Albacete 0,7% 14,8%

Conca 0,5% 14,6%

Ciudad Real 0,5% 10,6%

Despesa turística de residents
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Àvila 0,5% 3,4%
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CA Pes sobre 
Espanya

Creixement 
2019 Província Pes sobre 

Espanya
Creixement 
2019

Galícia 4,4% 14,6%

La Corunya 2,0% 15,3%

Pontevedra 1,3% 13,4%

Lugo 0,6% 16,3%

Ourense 0,4% 12,9%

Illes Canàries 4,3% 8,0%
Sta. Cruz de Tenerife 2,2% 6,6%

Las Palmas 2,2% 9,3%

Illes Balears 4,3% 9,1% Illes Balears 4,3% 9,1%

País Basc 4,1% 16,0%

Biscaia 2,3% 22,4%

Guipúscoa 1,2% 7,6%

Àlaba 0,5% 10,2%

Aragó 3,1% 8,5%

Saragossa 1,6% 8,4%

Osca 1,2% 10,1%

Terol 0,4% 3,5%

Múrcia 2,4% 15,5% Múrcia 2,4% 15,5%

C. F. de Navarra 1,6% 11,0% Navarra 1,6% 11,0%

Cantàbria 1,5% 14,9% Cantàbria 1,5% 14,9%

Principat d’Astúries 1,5% 11,2% Astúries 1,5% 11,2%

Extremadura 1,3% 17,3%
Badajoz 0,7% 6,6%

Càceres 0,6% 9,3%

La Rioja 0,7% 10,1% La Rioja 0,7% 10,1%

Notes: L’estimació de la despesa efectuada pels turistes residents s’obté a partir de les dades de pagaments de 
targetes en TPV de CaixaBank fora del lloc habitual de despesa de cada targeta. Dades entre el gener i l’octubre del 
2019. El creixement es calcula com la taxa de variació en relació amb el període entre el gener i l’octubre del 2018.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.
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Previsions per al 2020 
De cara a l’any 2020, preveiem que l’estabilització de l’entrada de turistes interna-
cionals a Espanya es mantindrà, tot i que l’estabilització del creixement de l’activitat 
econòmica a Europa donarà suport a una lleugera millora en relació amb el ritme de 
creixement registrat el 2019. Així, des de CaixaBank Research, preveiem que l’entrada 
de turistes creixerà l’1,6% anual el 2020 i superarà, així, la barrera dels 85 milions 
de turistes. S’espera que els visitants de fora d’Europa, i, en especial, els nord-ame-
ricans, amb 3,5 milions de turistes, siguin els principals contribuents a l’increment 
del nombre de turistes a Espanya. Pel costat negatiu, segons les nostres previsions, 
l’evolució del nombre de turistes alemanys continuarà en cotes negatives, tot i que 
el ritme de descens serà més lleuger que l’estimat per al 2019. D’aquesta manera, 
França passaria a ser el segon origen principal dels turistes que visiten Espanya,  
amb el 13,3% del total, i se situaria per davant d’Alemanya (el 13,1%).

Des de CaixaBank Research, preveiem que 
l’entrada de turistes a Espanya creixerà l’1,6% 
anual el 2020 i superarà, així, la barrera dels 85 
milions de turistes i que el sector crearà 66.000 
nous llocs de treball

Arribades de turistes internacionals a Espanya per país d’origen
Milers de turistes

Nota: (e) Estimació. (p) Previsió.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Arribades de turistes 
internacionals 75.315

81.869 82.808 83.653 84.991

+6.554 +940 +844 +1.338

Creixement anual (%) 8,7% 1,1% 1,1% 1,6%

Britànics 17.675 +1.131 -282 -314 +213 18.424

Alemanys 11.209 +688 -482 -205 -52 11.158 

Francesos 11.259 +8 +26 -185 +222 11.330

Italians 3.969 +253 +166 +142 +196 4.728

Nord-americans 2.002 +635 +322 +358 +249 3.567

2016 2017 2018 2019(e) 2020(p)
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L’evolució positiva del sector turístic que es descriu també contribueix a la millora 
del mercat laboral. En concret, la indústria turística, en créixer a un ritme del 3,5% 
interanual, va generar 1 de cada 6 llocs de treball creats entre el gener i l’octubre 
del 2019, de manera que es va assolir una força laboral de 2,5 milions d’empleats 
al sector. Malgrat això, l’evolució de l’ocupació turística pateix un cert alentiment, 
coherent amb la moderació del creixement de l’economia espanyola. Així i tot, de 
cara al 2020, preveiem que el sector crearà 66.000 nous llocs de treball (el 20,7% 
de la creació d’ocupació a Espanya), la qual cosa implicarà un ritme de creixement 
rellevant, proper al 2,8%, tot i que relativament més moderat que l’observat en 
anys anteriors.

El sector turístic espanyol manté l’aposta per un turisme de més qualitat 
El sector està immers en un procés continu de transformació de l’oferta cap a un  
turisme de més qualitat. Com es pot veure al gràfic següent, des del començament 
del mil·lenni, la planta hotelera ha augmentat de manera considerable, i gairebé el 
total d’aquest creixement és degut a la creació de places de categoria superior  
(de 5 i de 4 estrelles), que, en l’actualitat, ja representen més de la meitat de l’oferta 
total (el 52,8%). La insistència en aquesta transformació, arran d’un fort esforç inver-
sor empresarial, ha comportat que la despesa turística hagi crescut més que el nom-
bre de turistes, 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 internacionals.

Les places hoteleres de 5 i de 4 estrelles ja  
representen més de la meitat de l’oferta
total. L’aposta per un turisme de qualitat  
ha garantit que la despesa turística creixi
més que el nombre de turistes
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Categoria superior*
+5,9% anual
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+0,1% anual

Resta de categories
-0,9% anual

Places hoteleres per categoria
Milers de places

Notes: Dades mitjanes de 12 mesos. (*) «Categoria superior» fa referència a hotels de 5 i de  
4 estrelles, mentre que «Categoria intermèdia» fa referència a hotels de 3 i de 2 estrelles.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

No és només l’oferta la que migra cap a gammes més altes, sinó que la demanda 
acompanya aquest canvi. A l’octubre del 2019, el grau d’ocupació de les places  
hoteleres de categoria superior es va mantenir per damunt de la mitjana del sector  
i va assolir el 66,1%, en relació amb el 54,4% registrat per la resta de les categories.

La implicació principal d’aquesta transformació és la millora de la rendibilitat del  
sector. En aquest sentit, un dels principals indicadors de rendibilitat, els ingressos  
per habitació disponible (revenue per available room, RevPAR), va assolir, al setem-
bre, els 61,7 euros per habitació, el 3,8% més que en el mateix període de l’any ante-
rior, gràcies a la major presència de places hoteleres de categoria superior (RevPAR 
de 81,2 euros), en detriment de les places hoteleres de la resta de categories (RevPAR  
de 40,0 euros).

La fallida de Thomas Cook i el seu efecte en el sector turístic espanyol 
El passat 23 de setembre, es va anunciar la fallida d’un dels turoperadors més grans 
del món, el britànic Thomas Cook. L’elevat nivell d’endeutament, el context de com-
petència creixent que laminava la seva capacitat de créixer en ingressos i la seva 
estructura massa àmplia i rígida van desembocar en el col·lapse definitiu de la com-
panyia després de diversos anys d’alts i baixos.
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La fallida de Thomas Cook ha plantejat algunes qüestions sobre l’esdevenidor del 
sector. La primera és el futur del model de negoci dels turoperadors tradicionals al 
mercat de la comercialització de serveis turístics. Si la veritat és que la digitalització 
fomenta l’entrada d’empreses basades en l’ús de canals digitals, amb estructures de 
costos més lleugeres i flexibles, les comercialitzadores tradicionals disposen encara 
d’una elevada massa de clients. Només al mercat britànic, les dues principals com-
panyies turoperadores (TUI i Jet2holidays) van donar servei, de manera rendible, a 
9,4 milions de clients entre el gener i l’octubre del 2019.5 Per aquest motiu, no sembla 
que la fallida de Thomas Cook hagi revelat que el model de negoci dels turoperadors 
tradicionals s’estigui quedant obsolet, sinó, més aviat, que l’estratègia de creixement 
de la companyia no va ser, ni de bon tros, la idònia.

La qüestió següent que se’ns planteja són els efectes que pot tenir la desaparició 
de Thomas Cook al mercat espanyol. El 2018, 3,6 milions de turistes, principalment 
britànics i alemanys, van arribar a Espanya a través de l’adquisició de paquets turís-
tics a l’empresa britànica, la qual cosa implica que el 4,6% de la demanda turística 
a Espanya va dependre, d’una manera o una altra, de Thomas Cook. Cal assenyalar 
que aquesta exposició es va concentrar, principalment, a les illes Canàries, a les illes 
Balears, a Almeria i a la Costa del Sol malaguenya.

5  Dades del «Top 250 Air 
Travel Organizer’s Licence 
Holders Report», que mostren 
el nombre de passatgers pro-
tegits pel sistema de protecció 
financera de l’ATOL.

Tot i que l’arribada de turistes se n’ha ressentit, 
els danys han estat continguts perquè la  
situació dels allotjaments turístics és sòlida. 
A mitjà termini, la resta dels turoperadors del 
mercat haurien de captar la demanda que la 
companyia ha alliberat
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La implicació més immediata de la fallida de Thomas Cook ha estat l’impagament 
del deute amb els hotels i amb altres allotjaments turístics dels mesos de juny, juliol 
i agost. S’espera que una part d’aquest deute s’acabi saldant, tot i que hi ha una 
gran incertesa sobre els terminis. Malgrat que aquesta situació pot implicar certes 
dificultats per als hotels més petits o amb balanços més ajustats, els danys han estat 
continguts pel fet que, de mitjana, la situació de les empreses d’allotjament turístic és 
força sòlida.

A mitjà termini, la desaparició de Thomas Cook no impedirà que els turistes que la 
companyia portava a Espanya any rere any continuïn venint, ja que la resta dels  
turoperadors del mercat tenen incentius clars per tractar de capturar la demanda 
que la companyia britànica ha alliberat. A curt termini, sí que estimem un cert efecte 
negatiu sobre l’arribada de turistes, principalment britànics, pel fet que el buit que ha 
deixat Thomas Cook per als propers mesos serà difícil d’«omplir» amb nous turistes.

Anàlisi de l’impacte de la fallida a partir del big data. El cas de les illes Canàries 
Aprofitant la granularitat del nostre indicador de despesa turística elaborat a partir 
dels pagaments de targetes estrangeres en TPV de CaixaBank, podem observar 
l’evolució de la despesa dels turistes britànics a les zones on hi ha un nivell elevat 
d’exposició a Thomas Cook. D’aquesta manera, som capaços de detectar si hi ha un 
canvi significatiu en el nivell de despesa dels turistes britànics (en oci, en cultura, en 
restaurants, etc.) després de l’absència del turoperador.6 

6  No es poden identificar 
les variacions de la despesa 
en allotjament dels turistes 
britànics a través dels paga-
ments de targetes estrangeres, 
ja que la despesa en allotja-
ment dels turistes que venien 
a Espanya a través de Thomas 
Cook l’efectuava la pròpia 
companyia.
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No obstant això, com el deteriorament de la despesa dels turistes britànics en  
aquestes regions podria ser resultat de factors aliens a la desaparició de Thomas 
Cook (com, per exemple, la volatilitat de la lliura a causa del brexit), per ampliar la 
perspectiva analitzem també altres regions on no hi ha exposició, però on el turisme 
britànic també és molt rellevant.

Després de realitzar l’anàlisi, observem que les illes Canàries són l’única regió en  
què hi ha una tendència significativament més negativa. Tal com es mostra al gràfic 
següent, la despesa efectuada pels turistes britànics a les illes Canàries va passar  
de créixer el 0,8% interanual fins a l’agost a caure el 19,7% interanual al setembre  
i a l’octubre, la qual cosa implica un deteriorament de 20,5 p. p. Per la seva banda, la 
despesa turística en altres regions exposades a Thomas Cook, com les illes Balears, 
Màlaga o Almeria, també se’n ressent, tot i que no s’observa un comportament signi-
ficativament diferent a l’observat en regions similars però menys exposades, com  
les províncies de València i d’Alacant.

Evolució de la despesa turística dels britànics
Variació interanual (%)
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Nota: Estimació de la despesa efectuada pels turistes britànics elaborada a partir de les dades de pagaments de targetes en TPV de CaixaBank.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.
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Amb aquesta informació, podem inferir que l’efecte de la fallida de Thomas Cook 
ha estat molt contingut a les destinacions més exposades, llevat del cas de les illes 
Canàries. Aquesta major feblesa a les illes adquireix una rellevància especial pel fet 
que la temporada alta a la comunitat va començar durant el mateix mes d’octubre. 
La capacitat del sector turístic canari d’accedir al mercat per capturar nova demanda 
durant els mesos immediatament posteriors a la fallida, probablement a costa de 
fortes rebaixes dels preus, determinarà en gran part la magnitud de l’impacte que 
comportarà el buit que ha deixat Thomas Cook.

Perspectives del sector turístic espanyol el 2020 
Com hem vist, la indústria turística espanyola es troba en un entorn més complex 
que el d’uns anys enrere. La desacceleració del creixement de l’economia mundial, 
la incertesa generada pel brexit i la major competència que ofereixen altres països de 
la conca mediterrània seran alguns dels factors que limitaran de manera significativa 
la capacitat de creixement del nombre de turistes internacionals que visitin Espanya 
en un futur proper. Malgrat aquests condicionants, la indústria turística continuarà 
creixent a un ritme apreciable, més moderat, però més sostenible, secundada per 
factors estructurals de pes, com la capacitat competitiva i la millora de la qualitat 
del turisme que atreu. Si els agents turístics ajusten les expectatives de creixement 
correctament davant aquest nou entorn i continuen invertint en la transformació de 
l’oferta, apostant per la qualitat, les perspectives del sector continuaran sent molt 
positives i el turisme mantindrà el paper protagonista en l’economia espanyola.
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Competència internacional

La lluita pel turisme 
internacional al 
Mediterrani

Que Espanya sigui la segona destinació turística mundial no és una casualitat. 
Aquesta posició avantatjada és fruit de molts factors, com l’ampli ventall de l’oferta 
turística, la qualitat de les infraestructures, la competitivitat dels preus o una elevada 
percepció de seguretat. De tots ells, la situació geogràfica ha tingut, històricament, 
un paper fonamental en el desenvolupament de la indústria turística espanyola: a 
més de regalar-nos unes temperatures càlides durant una gran part de l’any, ens 
situa en la principal regió emissora de turistes del món (el continent europeu emet 
el 48% del turisme mundial, segons les dades de l’Organització Mundial del Turisme, 
OMT). No obstant això, Espanya no és l’únic mercat receptor que gaudeix d’aquesta 
privilegiada situació geogràfica, ja que molts països que envolten el Mediterrani, al 
llarg del Sud d’Europa, el Pròxim Orient i el Nord d’Àfrica, han desenvolupat també 
les indústries turístiques de manera apreciable. Tant és així que la conca mediterrània 
s’ha consolidat com el principal hub turístic global i va registrar 269 milions d’arriba-
des de turistes internacionals el 2018, el 19,7% del turisme global.1 

Europa és el principal emissor turístic del món i la conca del Mediterrani,  
el seu principal receptor. Això beneficia doblement Espanya, on el sector  
turístic és un dels més consolidats de la regió. No obstant això, altres  
mercats desenvolupen amb força les respectives indústries turístiques,  
i el retorn a escena d’Egipte, de Tunísia i de Turquia ha modificat l’entorn 
competitiu dels últims anys.

1  Definim la regió de la 
conca del Mediterrani com 
l’agregat d’Espanya, Itàlia, 
Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i 
Hercegovina, Montenegro, 
Albània, Malta, Grècia, Xipre, 
Turquia, Líban, Israel, Egipte, 
Tunísia i el Marroc. França no 
s’inclou en la regió a causa 
del moderat pes que repre-
senta el turisme a la seva 
costa mediterrània (Costa 
Blava), amb el 14% del total 
nacional.
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La regió del Mediterrani ha crescut de manera gairebé ininterrompuda des del 1995 
a un ritme mitjà del 4,9% anual. Les úniques excepcions van ser els anys 2009, per 
la crisi financera global, i 2016, pel fort repunt de la inestabilitat interna a Turquia i a 
Egipte. El 2019, segons les estimacions de l’OMT, la indústria turística del Mediterra-
ni va continuar atraient un major nombre de turistes, va créixer el 5,8% en relació 
amb el 2018 i va consolidar la seva posició com a hub turístic internacional.

Destinació dels turistes internacionals al món i a la conca del Mediterrani
% sobre el total

Nord-amèrica 7,4%

Sud-est asiàtic 9,1%

Àfrica subsahariana 3,1%

Llatinoamèrica i el Carib 8,5%

Nord d’Àfrica i Orient Mitjà 6,0%
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Resta d’Europa 30,6%

Sud d’Europa i Turquia 20,1%

Resta d’Àsia 
i Pacífi c 15,3%

Resta 6,6%

Albània 1,7%

Tunísia 2,6%

Egipte 3,0%

el Marroc 4,2%

Croàcia 5,8%

Turquia 14,0%

Grècia 10,1%

Espanya 30,4%

Itàlia 21,6%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, de l’OMT i de la WTTC.

La conca mediterrània s’ha consolidat com  
el principal hub turístic global, amb una
atracció propera al 20% del turisme global,  
i Espanya n’és el principal mercat receptor
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Des d’una perspectiva local, la regió del Mediterrani està composta, en bona part, 
per mercats molt consolidats, com Espanya (el 30,4% del total), Itàlia (el 21,6%) o 
Grècia (el 10,1%). D’altra banda, és també significativa la presència de destinacions 
turístiques emergents, com Turquia (el 14,0%), Croàcia (el 5,8%) o Albània (l’1,7%). 
Aquesta coexistència de mercats madurs i de mercats emergents incentiva la 
competència entre les indústries turístiques consolidades i les que estan en fase de 
creixement, que tendeixen a guanyar quota de mercat a costa de les primeres. No 
obstant això, l’elevat creixement turístic que ha experimentat el conjunt de la regió 
matisa aquest entorn de guanyadors i de perdedors, ja que, malgrat haver perdut 
una mica de pes a la regió, els mercats consolidats han continuat ascendint en ter-
mes absoluts.

El nou context de competència al Mediterrani 
Un dels factors que ha influït en l’evolució de la indústria turística espanyola en els 
últims anys ha estat la situació d’Egipte, de Tunísia i de Turquia. Així, el període d’ele-
vat augment del turisme internacional que va registrar Espanya entre el 2011 i el 2016 
coincideix amb el llarg període d’inestabilitat que van patir Egipte i Tunísia, arran de 
la Primavera Àrab el 2010, i amb l’episodi d’inseguretat patit a Turquia entre el 2015 
i el 2016.2 Uns anys durant els quals la percepció d’inseguretat per part dels turistes 
va laminar la capacitat de creixement de la indústria turística en aquests tres països, 
fins al punt que el volum de turistes internacionals va caure a un ritme mitjà del 4,2% 
anual entre el 2011 i el 2016. Per la seva banda, aquest context de menor competència 
per a Espanya va propiciar que les arribades de turistes internacionals creixessin a un 
ritme considerablement elevat, del 6,1% anual.

Fluxos de turistes internacionals amb destinació a la conca del Mediterrani  
per país receptor 
Milions de turistes

Nota: *Previsió de CaixaBank Research per a Espanya i de la WTTC per a la resta de països.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OMT i de la WTTC.
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2  CaixaBank Research ja va 
fer referència a aquesta corre-
lació a l’«Informe Sectorial de 
Turisme - Gener 2019».
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El 2018, aquesta situació tan beneficiosa per al mercat espanyol va arribar al final. 
Egipte, Tunísia i Turquia van tornar a registrar nivells rècord d’entrada de turistes i van 
créixer, en conjunt, el 15,6% anual. El retorn a escena d’Egipte, de Tunísia i de Turquia 
ha modificat l’entorn competitiu dels anys previs. En aquesta tessitura, la qüestió que 
es planteja és quins països i amb quina intensitat es veuran més afectats per la recu-
peració d’aquestes destinacions.

Per respondre aquesta qüestió i per entendre bé les dinàmiques de la competència 
a la conca del Mediterrani, hem dut a terme un senzill exercici en què estudiem com 
es correlacionen les variacions en les quotes de mercat del turisme internacional dels 
diferents països de la regió.3 D’aquesta manera, tractem d’entendre de quins competi-
dors sostreu la demanda un determinat país quan aquest guanya quota de mercat  
al Mediterrani.

Els resultats d’aquest exercici es mostren a la taula següent, en què s’identifiquen tres 
focus d’interès:

1. Els principals competidors d’Espanya són Turquia i Egipte. De fet, el nivell de 
competència entre aquests tres països és el més elevat de la regió. D’altra banda, 
veiem que Tunísia planteja una competència considerablement inferior a la dels 
primers, de manera que no semblaria del tot encertat fer referència al conjunt  
de Turquia, Tunísia i Egipte quan parlem dels mercats competidors d’Espanya,  
tal com es fa tradicionalment.

2. Turquia, Egipte, Tunísia i el Marroc formen un front clar de competència per  
a tots els països del sud d’Europa.

3. La competència entre els països del sud d’Europa és molt petita. De fet, hi ha 
un efecte de hub turístic a la regió, ja que les quotes de mercat tendeixen a incre-
mentar-se o a disminuir de manera conjunta. És a dir, hi ha una intensitat baixa  
o nul·la de la competència entre Espanya, Itàlia, Croàcia, Xipre i Malta.

Egipte, Tunísia i  Turquia han tornat a entrar  
en escena el 2018 i han modificat l’entorn  
competitiu dels últims anys

3  Per aquest motiu, utilitzem 
el concepte de bretxa de 
creixement del nombre de 
turistes internacionals, que 
es defineix com la desviació 
del creixement observada en 
relació amb la seva tendència. 
Definim el creixement tenden-
cial per a cada país i any com 
el creixement del nombre de 
turistes que manté constants 
les quotes de mercat. L’objec-
tiu és obtenir una mesura que 
reflecteixi el creixement origi-
nat per guanys o per pèrdues 
relatives de competitivitat de 
cada país (shocks d’oferta), 
que reflecteixen millor com 
competeixen les indústries 
turístiques de cada país.
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Espanya davant un entorn competitiu més dur 
Un cop estudiat com es competeix al Mediterrani i, més en concret, havent identifi-
cat Turquia i Egipte com els principals competidors d’Espanya, passa a ser d’interès 
analitzar la dinàmica de creixement d’aquests competidors i com aquesta dinàmica 
ha afectat la capacitat de creixement d’Espanya.

En la primera dècada del segle xxi, les indústries turístiques de Turquia i d’Egipte 
van experimentar una gran expansió i van passar de registrar el 9,0% de les arri-
bades de turistes internacionals al Mediterrani el 1999 al 23,1% el 2010. Tal com es 
pot observar al gràfic següent, segons les nostres estimacions, l’elevat creixement 
que van experimentar hauria desviat al voltant de 8,3 milions de turistes que hau-
rien recalat al mercat espanyol.4 Per la seva banda, el deteriorament de la capacitat 
competitiva de Turquia i d’Egipte entre el 2011 i el 2016 va contribuir a un creixe-
ment extraordinari de 7,8 milions de turistes internacionals a Espanya. Finalment, 
les nostres estimacions apunten al fet que els vents de cua s’haurien esvaït el 2017 
i el 2018, ja que la competència amb aquests dos països va tornar a contribuir de 
forma negativa al creixement del nombre de turistes internacionals a Espanya (des-
viament de 3,5 milions de turistes).

4  Per a més detalls sobre la 
metodologia, vegeu «Nota 
metodològica sobre l’efecte 
de la competència de Turquia 
i d’Egipte sobre el turisme 
a Espanya (IS Turisme 1S 
2020)», Document de Treball 
CaixaBank Research, de 
propera publicació a www.
caixabankresearch.com.

Nivell d’intensitat de la competència bilateral al Mediterrani
Índex (Mín.: 0, Màx.: 10) *

Espanya 4,3 2,1 3,9 2,0 4,9 3,0

Itàlia 4,3 4,3 3,4 4,0 4,1 5,1

Grècia 2,1 4,3 5,2 3,4 5,4 3,5

Croàcia 3,9 3,4 5,2 3,8 5,8 5,1

Xipre 2,0 4,0 3,4 3,8 3,8 1,8

Albània 4,9 4,1 5,4 5,8 3,8 4,2

Malta 3,0 5,1 3,5 5,1 1,8 4,2

8,8 8,4 6,1 6,0 6,2

7,3 7,3 6,6 4,9 5,8

7,2 8,1 7,0 6,3 6,4

6,1 7,0 5,9 6,3 7,1

8,0 7,5 5,6 6,0 4,2

6,3 4,4 4,9 5,1 4,4

6,9 6,8 5,5 5,4 3,3

2,9 5,2 5,3 4,6

2,9 2,7 4,0 3,4

5,2 2,7 3,2 4,4

5,3 4,0 3,2 3,6
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Nota: (*) La matriu d’intensitat de la competència es calcula reescalant la matriu de correlacions de manera que: Intensitat = 
-5 (1+Correlació). Les correlacions s’estimen a partir de les bretxes de creixement del turisme de cada país (desviacions del 
creixement dels turistes internacionals de cada país en relació amb el seu creixement tendencial). El creixement tendencial 
s’assumeix com el nivell de creixement que mantenen constants les quotes de mercat de cada país al Mediterrani.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OMT i de la WTTC.
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El 2019, el nombre de turistes que van visitar Turquia i Egipte va mantenir un 
ritme de creixement destacable, segons les estimacions del Consell Mundial del 
Viatge i el Turisme (WTTC, per les sigles en anglès). En concret, el mercat turc va 
créixer el 12,8%, mentre que l’egipci va fer-ho el 17,8%. A més a més, una de les 
fonts de creixement del turisme en aquests dos països va ser l’increment de les 
arribades de turistes alemanys a Turquia i de turistes alemanys i britànics a Egip-
te, dues nacionalitats que representen gairebé el 35% del turisme internacional a 
Espanya. Segons les nostres estimacions, aquest creixement tan considerable del 
turisme a Turquia i a Egipte podria haver desviat al voltant de 2,3 milions de tu-
ristes que, d’una altra manera, haurien viatjat a Espanya. Així i tot, estimem que, 
el 2019, l’entrada de turistes a Espanya va créixer a un ritme contingut de l’1,1%, 
una taxa de creixement que hauria estat del 4,0% si s’elimina l’efecte derivat de la 
competència plantejada per Turquia i per Egipte en aquest any.

El gran creixement del turisme a Turquia  
i a Egipte el 2019 va desviar gairebé 2,3 milions 
de turistes que, d’una altra manera, haurien  
viatjat a Espanya

Efecte de la competència amb Turquia i amb Egipte sobre el creixement
de les arribades de turistes internacionals a Espanya
Variació anual (milions de turistes)
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Nota: Per a més detalls sobre la metodologia, vegeu «Nota metodològica sobre l’efecte de la competència de Turquia i 
d’Egipte sobre el turisme a Espanya (IS Turisme 1S 2020)», Document de Treball CaixaBank Research de propera publi-
cació a www.caixabankresearch.com.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, de l’OMT i de la WTTC.
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Caracterització dels mercats competidors d’Espanya

Notes: Quotes de mercat calculades com el fl ux de turistes internacionals observat el 2018 en relació amb el total de la regió del Mediterrani del mateix any. 
Les previsions de creixement de les arribades de turistes internacionals per al 2019 han estat elaborades per la WTTC. Les fl etxes indiquen el grau d’intensitat 
de la competència (vegeu el gràfi c «Nivell d’intensitat de la competència bilateral sobre els fl uxos de turistes internacionals»).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, de l’OMT i de la WTTC.
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5  Vegeu «The Travel & Tou-
rism Competitiveness Report 
2019: Travel and Tourism at a 
Tipping Point», elaborat pel 
World Economic Forum.

Malgrat que Turquia i Egipte són els dos mercats que plantegen una competència 
més intensa a Espanya, no són els únics. Fixar-se en les perspectives d’altres compe-
tidors, com Tunísia, el Marroc i Israel, també pot aportar informació rellevant. Segons 
la WTTC, les previsions de creixement del turisme internacional apunten a un creixe-
ment vigorós en aquests tres mercats per al 2019, tal com es pot observar al gràfic 
anterior. Així, és de preveure que l’entorn competitiu en què es troba la indústria 
turística espanyola s’endureixi, tant per la recuperació dels grans competidors com 
pel creixement de la resta de petits competidors del mercat. Aquesta circumstància 
contribuirà a limitar la capacitat de creixement en volum del turisme a Espanya. Això 
significa que, en un context en què la regió del Mediterrani creixerà a un ritme elevat, 
secundada pels mercats emergents que la componen, la indústria turística nacional 
captarà una menor proporció d’aquests nous fluxos de turistes que arribaran a la 
conca mediterrània en els propers anys.

En conclusió, el nou entorn competitiu de la conca del Mediterrani serà un factor que 
condicionarà el creixement de la indústria turística espanyola en els propers anys. 
Malgrat això, no es dubta sobre la capacitat de creixement de la indústria turística 
espanyola, ja que els pilars sobre els quals s’ha construït el seu lideratge continuen 
sent molt sòlids. No cal obviar que Espanya continua sent la destinació turística més 
competitiva del món, a una bona distància dels seus competidors al Mediterrani.5 En 
aquest context, insistir en un creixement basat en un turisme de més qualitat és una 
de les claus que pot garantir una bona salut del sector a llarg termini, quelcom que la 
pròpia indústria turística espanyola assenyala des de fa anys.
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Diversificació de l’oferta

Una habitació  
amb vistes: ciutat,  
platja o muntanya
Des de fa anys, la indústria turística està en plena transformació, avançant cap  
a un turisme de més qualitat i esforçant-se per diversificar l’oferta. Atès l’avan-
tatge competitiu del qual gaudeix Espanya, gràcies a la seva localització geo-
gràfica, és comprensible que el model del turisme tradicional, conegut com  
«de sol i platja», sigui el principal motor de l’activitat turística nacional. No  
obstant això, l’elevada estacionalitat, la temporalitat dels contractes laborals  
o un nivell de productivitat relativament baix són algunes de les febleses que  
se li atribueixen tradicionalment a aquesta mena de turisme.1 Una estratègia 
orientada a diversificar l’oferta turística ajuda a abordar aquestes febleses  
i reforça la posició de lideratge internacional de la qual gaudeix Espanya  
en el ranking global de competitivitat.

L’evolució dels diferents models de la indústria turística 
El turisme de sol i platja a Espanya manté un elevat atractiu internacional des dels 
anys seixanta, amb destinacions de referència com les Canàries, les Balears, la Costa 
del Sol, la Costa Blanca o la Costa Brava. Així, aquest tipus de turisme va aglutinar el 
63,9% de les pernoctacions realitzades a Espanya entre el gener i l’octubre del 2019.2 
La segona tipologia més important és el turisme urbà, que representa al voltant del 
26,1% de les pernoctacions turístiques, gràcies al dinamisme de les quatre destina-
cions de referència: Barcelona, Madrid, Sevilla i València. Aquest tipus de turisme 
presenta una productivitat molt elevada, ja que es tracta d’un turisme intensiu en 
consum. A més a més, gaudeix de sinergies amb la resta de tipologies de turisme 
gràcies al fet que les grans ciutats gaudeixen d’una millor connectivitat, de manera 
que solen exercir de punt de connexió entre els orígens dels turistes i les seves des-
tinacions turístiques finals. Finalment, el 9,9% de la demanda s’atribueix al turisme 
d’interior. En aquesta classificació conviuen tipologies de turisme molt diverses, 
com el turisme monumental, l’enoturisme, el turisme religiós o el turisme esportiu. 
Aquest tipus de turisme és especialment interessant, ja que és una eina de generació 
de riquesa en zones menys urbanes.

1  Vegeu l’article «Turisme 
internacional a Espanya», de 
l’Informe Sectorial de Turisme. 
2S 2019, publicat a 
www.caixa bankresearch.com.

2  S’utilitzen les dades de 
l’Enquesta d’ocupació hotele-
ra elaborada per l’INE a nivell 
de municipi. Dividim la mos-
tra en 48 municipis turístics 
«de sol i platja», 14 municipis 
«urbans» i 44 municipis «d’in-
terior». En cas que la mostra 
estigués descompensada (per 
exemple, per una sobrerepre-
sentació de destinacions de 
sol i platja), els pesos de cada 
tipologia podrien estar es-
biaixats. En canvi, hem pogut 
provar que l’evolució tem-
poral dels pesos és robusta 
mitjançant l’ús d’una metodo-
logia de remostreig.

Després del turisme de sol i platja (el 63,9% de les pernoc-
tacions), se situen l’urbà (el 26,1%) i el d’interior (el 9,9%). El 
turisme urbà presenta una productivitat molt elevada, ja que 
és més intensiu en consum, i el turisme d’interior és una eina 
eficaç per generar riquesa a les zones rurals



24

Turisme

Els tres tipus de turisme que hem definit han crescut de manera considerable en 
els últims anys, tot i que a ritmes dispars. Tal com es mostra al gràfic següent, les 
destinacions urbanes han experimentat una expansió significativa i han crescut a 
un ritme anual del 4,3% des del 2006. D’altra banda, tant les destinacions de sol i 
platja com les destinacions d’interior van mostrar evolucions semblants. De mitja-
na, les dues agrupacions van créixer el 2,1% i el 2,7% anual, respectivament. Si ens 
fixem en el període més recent, observem que, durant l’any 2019, la demanda de les 
destinacions de sol i platja va patir un estancament. En concret, les pernoctacions 
en destinacions de costa van caure el 0,9% interanual entre el gener i l’octubre del 
2019, arrossegades, principalment, pel deteriorament de les arribades a les Balears 
i a les Canàries. Per la seva banda, la demanda de les destinacions urbanes i de les 
d’interior s’incrementa a un ritme considerablement elevat, ja que les dues mostren 
un creixement del 6,2% interanual entre el gener i l’octubre del 2019. Aquestes xifres 
mostren com la indústria turística ha avançat en la diversificació de l’oferta, tot i que, 
si considerem l’evolució de les quotes de mercat, es tracta d’un avanç moderat. Les 
destinacions de sol i platja amb prou feines han cedit 3,7 p. p. de la seva quota en els 
14 últims anys.

Sol i platja Urbà Interior
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Principals diferències entre el turisme de sol i platja, el turisme urbà  
i el turisme d’interior 
Una de les causes per les quals el turisme de costa té tant de pes en termes de per-
noctacions són les llargues estades mitjanes que es registren en aquesta mena de 
destinació. El que ens mostren les dades és que el perfil del turista mitjà que ve a 
passar uns dies a la platja tendeix a planificar un viatge d’uns cinc dies. No obstant 
això, les estades mitjanes en destinacions urbanes i d’interior s’acosten molt més a 
un perfil de turista de cap de setmana, amb una estada mitjana de 2,2 i d’1,8 dies, 
respectivament. A més a més, és molt revelador observar que només els dies d’es-
tada mitjana a les destinacions de sol i platja mostren una tendència a la baixa. Això 
evidencia que el fenomen de la moderació de l’estada mitjana del turisme a Espanya 
no ve determinat només per la fermesa del turisme urbà –el guany de rellevància  
del turisme amb una estada mitjana baixa empeny l’estada mitjana a la baixa–,  
sinó que les preferències del turista de sol i platja es reorienten també cap a estades 
més curtes.

Els diferents tipus de destinació presenten també graus d’estacionalitat diferents. 
El turisme de sol i platja, atesa la seva dependència de les temperatures càlides, és 
el que presenta una estacionalitat més elevada i el que concentra gairebé el 65% de 
les arribades de turistes en les temporades de primavera i d’estiu. Per la seva ban-
da, tant el turisme d’interior com l’urbà presenten un factor estacional més feble, 
amb una concentració del 56,1% i del 55,7% de les visites, respectivament, en els 
mesos de primavera i d’estiu.

La fermesa del turisme urbà de cap de setmana  
i un canvi de preferències dels turistes de sol i  
platja cap a estades més curtes moderen la  
mitjana de pernoctacions a Espanya
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Distribució del turisme al llarg de l’any 2018 en funció del tipus de destinació
(% sobre el turisme anual)

Nota: S’utilitzen les dades dels viatgers estrangers i espanyols reflectides per l’Enquesta d’ocupació hotelera 2018.
Font: CaixaBank, a partir de dades de l’INE (EOH).
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L’heterogeneïtat dels diferents models de turisme 
Queda clar que les característiques i l’evolució dels diferents tipus de turisme a Es-
panya presenten grans diferències. Poc tenen en comú l’evolució del turisme de sol 
i platja amb la del turisme urbà. No obstant això, si ens endinsem en cadascuna de 
les agrupacions, també trobem una gran heterogeneïtat. Al grup de sol i platja, po-
dem trobar tant destinacions com Lloret de Mar, enfocades principalment al turista 
estranger, com municipis com Sanxenxo, enfocat al turisme de residents. Al grup de 
destinacions urbanes hi ha ciutats com Màlaga, que ha despuntat com a hub turístic 
urbà per a destinacions de sol i platja, o com Sant Sebastià, una destinació de turis-
me urbà més tradicional. Finalment, al grup de destinacions turístiques d’interior, és 
on hi ha més heterogeneïtat, ja que agrupa, entre d’altres, destinacions orientades 
al turisme esportiu i d’oci (com Vaquèira Beret) o al turisme monumental i religiós 
(com Santiago de Compostel·la). En conclusió, no podem afirmar que hi hagi un únic 
model de sol i platja o un únic model de turisme urbà, i, per descomptat, no hi ha un 
únic model de turisme d’interior.

El turisme d’interior és el més heterogeni: agrupa  
des de destinacions monumentals, gastronòmiques  
i enològiques fins a esportives i religioses. També és  
heterogènia l’estacionalitat del turisme de sol i platja i 
d’interior, marcada per la localització i per l’enfocament 
turístic de cada destinació
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Les diferències dins de cada model són palpables quan s’observen les dades especí-
fiques de les diferents destinacions turístiques. Factors bàsics com l’estacionalitat, el 
país d’origen dels turistes que atreuen o el perfil de consum dels seus turistes mos-
tren diferències si s’analitza la demanda específica de cada destinació.

Pel que fa a l’estacionalitat, les destinacions de sol i platja són molt heterogènies. 
En un extrem, trobem destinacions com Gran Canària o Benidorm, que presenten 
una estacionalitat sorprenentment baixa, mentre que, a l’altre extrem, trobem una 
destinació com Sanxenxo, que concentra més del 62% de la demanda a l’estiu. Per 
la seva banda, les destinacions urbanes són, en general, menys estacionals, tot i que 
una exposició elevada al turisme de residents, que, a causa del calendari vacacional, 
tendeix a concentrar-se a la primavera i a l’estiu, pot incrementar una mica la relle-
vància de la temporada alta. Pel que fa al turisme d’interior, les divergències depenen 
de la idiosincràsia dels enfocaments turístics de cada destinació. Destaquen Vaquèira 
Beret, que concentra més del 35% de la demanda a l’hivern, o Granada, que té una 
major concentració a la primavera, quan les temperatures són més suaus.

També es pot observar una diversificació significativa pel que fa als països d’origen 
del turisme internacional a les diferents destinacions. Segons ho reflecteixen les da-
des de pagaments de targetes estrangeres als terminals de pagament de CaixaBank 
recollides en una mostra de 20 municipis turístics, el Regne Unit, Alemanya i França 
són els principals orígens dels turistes en destinacions de sol i platja. No obstant això, 
tal com es mostra a la taula següent, aquest top 3 no es repeteix en cap de les desti-
nacions analitzades, la qual cosa demostra, una vegada més, la gran heterogeneïtat 
entre les destinacions de sol i platja. Quelcom similar succeeix a les destinacions urba-
nes, on sí que cal destacar la major rellevància del turisme nord-americà. Per la seva 
banda, el turisme d’interior mostra una gran heterogeneïtat, a causa de les profundes 
diferències entre els models turístics de les destinacions. No obstant això, observem 
que petites ciutats monumentals com Granada o Santiago de Compostel·la són molt 
atractives per al turisme nord-americà, francès i britànic.

Vaquèira Beret

Granada
Santiago de Compostel·la

Jerez de la Frontera

Sant Sebastià

Màlaga
Barcelona

Madrid
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Nota: S’utilitzen les dades dels viatgers estrangers i espanyols reflectides per l’Enquesta d’ocupació hotelera 2018.
Font: CaixaBank, a partir de dades de l’INE (EOH).
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BENIDORM

REGNE UNIT

26,0%      
GOLD

29,5%        

LLORET DE MAR

FRANÇA

31,3%      
IMPORT BAIX

27,6%        
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FRANÇA

65,7%      
GOLD

24,8%        

LOGRONYO

REGNE UNIT

19,1%      
IMPORT BAIX

39,1%        

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

EUA

18,1%              
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32,1%                 

GRANADA

EUA

17,9%      
IMPORT BAIX

46,8%        
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23,3%        

PALMA DE MALLORCA

ALEMANYA

24,5%       
GOLD

23,6%        

CALVIÀ

REGNE UNIT

26,1%      
GOLD

38,1%        

SANXENXO

PORTUGAL

22,4%      
GOLD

25,9%        

LLANES

FRANÇA

19,3%      
IMPORT BAIX

40,9%       

DÉNIA

FRANÇA

30,7%      
IMPORT BAIX

52,9%        

ROQUETAS DE MAR

FRANÇA

21,0%      
IMPORT BAIX

29,2%        

MARBELLA

REGNE UNIT

21,9%      
IMPORT BAIX

23,3%        

GRAN CANÀRIA

PAÏSOS NÒRDICS

27,0%      
IMPORT BAIX

32,4%        

Descripció de la despesa turística dels estrangers a les principals  
destinacions de sol i platja, urbanes i d’interior

Nota: Per a més informació sobre la definició dels diferents perfils de turista, vegeu l’article «Turisme internacional a Espanya»,  
de l’Informe Sectorial de Turisme. 2S 2019, publicat a www.caixabankresearch.com.
Font: CaixaBank Research. 
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1r 2n 3r 1r 2n 3r

Destinacions de sol 
i platja

Regne Unit Alemanya França Import baix Gold Casa a Espanya

16,5% 16,3% 13,0% 25,3% 24,0% 15,5%

Destinacions urbanes

EUA França Regne Unit Import baix Gold Casa a Espanya

15,6% 13,3% 11,9% 29,5% 19,3% 15,2%

Destinacions d’interior

França EUA Regne Unit Import baix Gold Casa a Espanya

17,8% 16,7% 14,3% 38,4% 14,9% 13,2%

Benidorm

Regne Unit França Països Baixos Gold Import baix Conèixer Espanya

26,0% 18,4% 11,7% 29,5% 15,1% 13,8%

Salou

França Rússia Regne Unit Import baix Gold Vida d’hotel

34,0% 20,0% 10,4% 32,7% 28,1% 11,9%

Lloret de Mar

França Rússia Europa de l’Est Import baix Gold Casa a Espanya

31,3% 25,4% 8,4% 27,6% 21,8% 11,2%

Roquetas de Mar

França Regne Unit Europa de l’Est Import baix Vida d’hotel Gold

21,0% 13,4% 10,7% 29,2% 18,3% 15,2%

Dénia

França Alemanya Regne Unit Import baix Casa a Espanya Vida d’hotel

30,7% 15,0% 10,2% 52,9% 16,3% 11,7%

Sanxenxo

Portugal França Regne Unit Gold Import baix Conèixer Espanya

22,4% 13,3% 11,9% 25,9% 18,9% 17,9%

Marbella

Regne Unit Països nòrdics Rússia Import baix Pagament en efectiu Gold

21,9% 19,1% 11,2% 23,3% 18,9% 17,7%

Calvià

Regne Unit Alemanya Països nòrdics Gold Import baix Casa a Espanya

26,1% 20,5% 13,1% 38,1% 17,9% 14,0%

Gran Canària

Països nòrdics Alemanya Països Baixos Import baix Gold Vida d’hotel

27,0% 12,6% 12,1% 32,4% 18,1% 13,6%

Llanes

França EUA Bèlgica Import baix Gold Conèixer Espanya

19,3% 17,8% 11,1% 40,9% 16,1% 15,8%

Palma de Mallorca

Alemanya Regne Unit Països nòrdics Gold Import baix Casa a Espanya

24,5% 16,6% 15,0% 23,6% 22,4% 19,4%

Barcelona

França EUA Regne Unit Import baix Gold Casa a Espanya

15,2% 15,0% 10,0% 32,1% 18,5% 16,5%

Madrid

EUA Regne Unit Irlanda Import baix Gold Casa a Espanya

19,3% 16,1% 9,3% 23,9% 23,0% 12,9%

Màlaga

Països nòrdics Regne Unit França Import baix Casa a Espanya Conèixer Espanya

25,7% 14,7% 9,6% 29,5% 14,5% 12,9%

Sant Sebastià

França EUA Regne Unit Import baix Gold Conèixer Espanya

37,2% 16,1% 6,3% 23,3% 20,3% 19,1%

Vaquèira Beret

França Regne Unit EUA Gold Oci Casa a Espanya

65,7% 7,4% 4,1% 24,8% 22,2% 18,6%

Logronyo

Regne Unit França EUA Import baix Casa a Espanya Conèixer Espanya

19,1% 17,9% 14,4% 39,1% 16,0% 15,2%

Jerez de la Frontera

Regne Unit EUA França Import baix Casa a Espanya Conèixer Espanya

19,6% 16,3% 14,1% 31,8% 20,8% 14,3%

Granada

EUA França Regne Unit Import baix Gold Casa a Espanya

17,9% 17,2% 13,8% 46,8% 13,1% 9,5%

Santiago 
de Compostel·la

EUA França Regne Unit Import baix Gold Casa a Espanya

18,1% 10,2% 9,8% 32,1% 18,8% 11,3%

Top països d’origen
(% sobre la despesa total)

Perfi l del turista
(% sobre el total de turistes)
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Turisme

Utilitzant una metodologia de machine learning amb les dades dels pagaments 
realitzats per targetes estrangeres als terminals de pagament de CaixaBank, podem 
agrupar els turistes internacionals que visiten Espanya en funció dels seus pa-
trons de despesa a les mateixes 20 destinacions turístiques.3 Els resultats d’aquest 
exercici revelen un pes molt rellevant concentrat en només dos tipus de turistes, 
que, curiosament, presenten perfils radicalment diferents: el turista d’import baix, 
compost per turistes amb una despesa mitjana diària molt moderada que, proba-
blement, han pagat una part del viatge en origen (turisme turoperat), i el que hem 
anomenat turista gold, amb un alt nivell de despesa, orientada, especialment, a 
restaurants, a moda i a joieria. Només unes poques destinacions presenten una 
certa diversificació en aquest aspecte, com és el cas de Sanxenxo, de Marbella, de 
Palma, de Sant Sebastià i de Vaquèira Beret. Quelcom que, d’altra banda, té sentit, 
ja que una major especialització d’una destinació determinada en un únic perfil de 
turista pot facilitar la fidelització dels turistes que ja han visitat la destinació i pot 
contribuir a atreure nous turistes d’aquest mateix perfil.

Mitjançant l’ús de mètodes de machine learning,  
hem agrupat la despesa amb targeta dels turistes  
internacionals a les mateixes 20 destinacions turístiques. 
Els perfils de despesa més concentrats són, curiosament, 
els més diferents entre si: el d’import baix i el turista gold, 
que consumeix en restaurants, en moda i en joieria

3  S’utilitza una metodologia 
de K-mean clustering a partir 
d’un seguit de variables des-
criptives del comportament 
de les targetes estrangeres 
que reflecteixen patrons tem-
porals, geogràfics i de tipus 
de despesa. Per a més infor-
mació sobre aquesta mena 
d’anàlisi, vegeu «Turisme 
internacional a Espanya», de 
l’Informe Sectorial de Turisme. 
2S 2019.
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En conclusió, les destinacions turístiques que trobem al llarg de la geografia 
espanyola presenten diferents graus d’estacionalitat, estan especialitzades en 
turistes de diferents nacionalitats i disposen d’una oferta específica per satisfer 
les preferències dels seus turistes. És a dir, sense importar quin tipus de turisme 
atreu el mercat espanyol, trobem que l’oferta turística ja està, en certa manera,  
diversificada.

No obstant això, continuar apostant per una major diversificació de l’oferta turís-
tica contribuirà a l’avanç cap a un turisme més sostenible i de més qualitat. Les 
dades mostren que la diversificació pot contribuir a la desestacionalització del 
sector i a l’optimització de la distribució geogràfica del turisme, la qual cosa ge-
neraria riquesa en destinacions turístiques per descobrir i combatria la congestió 
turística a les destinacions ja descobertes. Dit això, el turisme de sol i platja con-
tinuarà sent el pivot de la indústria turística espanyola, ja  que, sense ell, segura-
ment no es podria entendre l’èxit dels altres models turístics, atesos l’atractiu i la 
reputació que les destinacions costaneres comporten per al mercat espanyol. Per 
aquest motiu, el futur de la indústria turística passa per la diversificació de l’ofer-
ta, pel manteniment de la força en les destinacions de sol i platja i per la insistèn-
cia en la millora de la qualitat del turisme, sigui de sol i platja, urbà o d’interior.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de TurEspaña, de l’INE i del Banc d’Espanya.

Notes: 1. Per als indicadors de nombre de turistes internacionals i de despesa total dels turistes internacionals, la mitjana correspon al 2004-2007. 2. 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 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.

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

Mitjana  
20184 2019 Tendència5 Data de 

 l’última dada

Mercat laboral
Afiliats total 3,5 -2,3 3,2 3,2 2,7 oct.-19

Afiliats al sector turístic 4,2 0,4 4,7 4,0 3,5 set.-19

Serveis d’allotjament 4,6 -0,9 6,0 4,1 2,5 set.-19

Serveis de menjars i begudes 4,4 1,0 4,7 3,2 2,9 set.-19

Agències de viatges/operadors turístics 5,2 -2,7 5,6 6,5 4,9 set.-19

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

  Balança de pagaments
Ingressos per turisme (% del PIB) 4,7 4,6 5,5 5,7 8,4 3T 2019

Pagaments per turisme (% del PIB) 1,2 1,2 1,6 1,9 2,8 3T 2019

Saldo turístic  (% del PIB) 3,6 3,4 3,9 3,9 5,6 3T 2019

Indicadors d’activitat
PIB total 3,4 -1,3 3,0 2,4 2,1 3T 2019

PIB turístic 1,7 -0,7 6,0 - - 2017

Indicadors de demanda turística
Turisme internacional

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

Procedència: Regne Unit - 4,6 9,3 -1,5 -1,9 oct.-19

Procedència: Alemanya - 5,7 6,5 -4,1 -1,9 oct.-19

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

Procedència: Itàlia - 14,1 5,8 3,9 3,6 oct.-19

Procedència: Estats Units - 1,2 19,2 12,2 12,7 oct.-19

Procedència: Resta d’Europa - - 12,4 3,8 -0,2 oct.-19

Procedència: Fora d’Europa - - 18,2 5,6 11,3 oct.-19

Despesa total dels turistes internacionals 5,4 3,3 10,8 3,2 2,9 oct.-19

Durada mitjana (dies) - - 7,9 7,5 6,8 oct.-19

Despesa mitjana diària per persona (€) - - 132,7 144,9 161,0 oct.-19

Turisme domèstic

Pernoctacions - - 2,8 -0,1 2,1 juny-19

Durada mitjana (dies) - - 4,0 3,8 3,0 juny-19

Despesa mitjana diària per persona (€) - - 58,5 64,0 74,6 juny-19

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

Categoria: 4 o 5 estrelles 9,7 3,6 3,1 -0,3 2,5 oct.-19

Resta de categories 0,2 -0,8 -0,4 1,5 -0,3 oct.-19

Grau d’ocupació hotelera (punts percentuals) -0,4 0,2 2,1 -0,6 -1,5 oct.-19

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

Resta de categories -0,5 -0,5 2,3 -0,4 -1,6 oct.-19

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

Categoria: 4 o 5 estrelles - -0,8 5,4 1,5 2,3 oct.-19

Resta de categories - 0,4 3,6 2,5 1,0 oct.-19

Ingressos per habitació disponible (RevPA7) - 0,6 9,5 1,8 3,1 oct.-19

Categoria: 4 o 5 estrelles - 0,4 8,3 0,5 2,7 oct.-19

Resta de categories - -1,3 9,9 3,2 2,5 oct.-19

Turisme
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L’Informe Sectorial i la resta de publicacions de CaixaBank Research estan 
disponibles a la web: www.caixabankresearch.com. Mitjançant els nostres 
estudis, intentem estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre tots els sectors 
de la societat i afavorir la divulgació dels temes clau de l’entorn socioeconòmic 
del nostre temps.

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.

FITXES PAÍS
Anàlisi detallada de 30 paï-
sos avançats, emergents i 
en desenvolupament.

Fitxa país 
Hongria

ICIE 2019
Índex que classifica 67 
països en funció del seu 
potencial d’internacionalit-
zació des de la perspectiva 
de les empreses  
espanyoles.
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IE  | 2019

ICIE Índex CaixaBank per a la
Internacionalització Empresarial2 0 1 9
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Economia espanyola    
 El PIB manté un bon to en el tram final de l’any. El model de 

previsió del PIB de CaixaBank Research prediu un creixement del 
0,42% en el 4T 2019, un ritme similar al del trimestre anterior. Si 
es confirma la previsió del model, el creixement per al conjunt del 
2019 seria del 2,0% (enfront de l’1,9% previst per CaixaBank 
Research). 

 La inflació general va pujar al novembre: del 0,1% al 0,4%. Mentre 
que la subjacent es va mantenir en l’1,0%. El principal component 
alcista de la inflació general van ser els carburants, que van passar 
de baixar un 4,6% a l’octubre a un 2,6% interanual, en començar a 
desfer-se l’efecte de base del preu del petroli. De cara als propers 
mesos, preveiem que la inflació general s’acosti als nivells una 
mica més elevats de la subjacent. 

 L’activitat en el mercat immobiliari s’estabilitza de manera 
gradual. Concretament, les compravendes d’habitatge a l’octubre 
van caure un lleuger 1,5% interanual, recuperant-se així de la 
sotragada dels dos mesos anteriors (mitjana del –16,6% 
interanual). D’aquesta manera, la dada apunta que l’impacte 
puntual i negatiu sobre les compravendes de la llei de crèdit 
immobiliari, que es va aprovar al juny, s’estaria esvaint. D’ara 
endavant, preveiem que les compravendes s’estabilitzin en cotes 
pròximes a les actuals (prop dels 520.000 habitatges anuals), un 
nivell més que notable i propi d’un sector que ja ha culminat la seva 
fase de recuperació. 

Economia portuguesa 
 Lleu millora del saldo comercial i continuïtat en la solidesa de 

l’activitat turística. A l’octubre, el dèficit comercial va ser de 
20.930 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), és a dir, 7,4 
milions menys que el mes anterior. Això va ser conseqüència d’una 
acceleració de les exportacions superior a la de les importacions, 
davant la millora de les exportacions de béns de capital i un menor 
debilitament de les exportacions de combustible. En termes de 
percentatge del PIB, el dèficit comercial es va mantenir en el 9,9%. 
D’altra banda, a l’octubre, el nombre de turistes internacionals es 
va accelerar i va anotar un creixement del 6,6% interanual 
(acumulat de 12 mesos), clarament per sobre de la mitjana del 
2018 (4,8%). Per nacionalitats, espanyols, nord-americans i 
brasilers van ser els principals artífexs de l’augment. 

 Continua la bona marxa del sector immobiliari. Els visats d’obra 
nova i els habitatges acabats es van accelerar en el 3T 2019. En 
concret, els habitatges acabats van créixer un 14,5% 
intertrimestral i un 17,2% en termes interanuals. Per la seva banda, 
els visats d’obra nova van avançar un 11,8% intermensual i un 
29,0% interanual, la qual cosa és indicatiu que la nova construcció 
continuarà evolucionant de forma favorable en els propers 
trimestres. 

 Les noves operacions creditícies mostren un major dinamisme en 
la segona meitat de l’any. En concret, les noves operacions 
atorgades al sector privat no financer es van accelerar un 9,4% 
interanual a l’octubre (en l’acumulat de l’any), davant del 7,2% del 
mes anterior. Aquest bon exercici va ser degut a l’acceleració de 
nous préstecs a empreses (8,0% interanual, enfront d’un 5,7% fins 
al setembre) i a llars (11,7% enfront del 9,8%). En el segment de 
les llars, van destacar els préstecs hipotecaris, el dinamisme dels 
quals es veu afermat pel context actual de tipus d’interès baixos. 

IS AGROALIMENTARI 
Seguiment semestral del 
sector agroalimentari  
espanyol, a partir de l’anàlisi 
dels principals indicadors 
econòmics i del big data.

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

IS IMMOBILIARI
Seguiment semestral  
del sector immobiliari  
espanyol, a partir de  
l’anàlisi dels principals 
indicadors econòmics i  
del big data.

C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s

comunitat autònoma de Castella-la Manxa:
d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c
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2 de cada 3 hotels
ens trien com el seu banc

SECTOR HOTELER
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