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El Govern analitza les dades de l’any 2013, que se 
situa com el millor en despesa i en nombre de turistes 
estrangers que visiten Catalunya 

 

 Segons les primeres dades que el conseller Puig ha donat a 
conèixer avui, la despesa del turisme estranger supera els 14.000 
milions d’euros, un 14,2% més que l’any anterior 

 Pel que fa a les arribades d’estrangers, la destinació catalana ha 
rebut 15,6 milions de turistes, un 8% més que 2012 

L’any 2013 se situa com el millor any pel que fa a despesa turística i arribada 
de turistes estrangers a Catalunya, segons recullen les primeres dades de 
tancament elaborades per la Direcció General de Turisme, que avui ha 
presentat el Departament d’Empresa i Ocupació. Segons aquest balanç, 
Catalunya ha rebut 15,6 milions de turistes estrangers l’any 2013, un 8 % més 
que l’any 2012, que han generat una despesa per sobre dels 14.000 milions 
d’euros (un 14,2% més que l’any anterior).  
 
Aquestes xifres situarien el 2013 com el millor any pel que fa a despesa 
turística i arribada de turistes estrangers a Catalunya, superant els resultats de 
2007, fins ara, la millor temporada turística. Aquell any van arribar 15,2 milions 
de turistes estrangers que van generar uns ingressos de gairebé 9.900 milions 
d’euros. En línia amb aquests resultats, assenyalar que la despesa mitjana 
diària per turista i estada a Catalunya ha augmentat respecte l’any 2012 un 
5,5%. Els viatgers dels Estats Units, Rússia i Japó són els que fan una 
despesa mitjana per turista i estada més alta al territori català. 

 

Afluència i despesa del turisme estranger 

 

   
2012 (M€) 

 
2013*(M€) 

%Variació 
interanual 
2013/2012 

Turistes estrangers 14.439.754 15.588.203 8,0% 

Despesa total  12.416.098.912 14.182.948.133 14,2% 

Despesa mitjana per 
turista i estada 
(euros) 

864,3 912,0 5,5% 

Font: FRONTUR i EGATUR de l’IET  
Nota: Les dades referents a la despesa i despesa mitjana s’han calculat a partir d’estimacions ja que les dades del 
mes de desembre encara no es troben publicades. 
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Dades del turisme estranger per mercats emissors  
  
L’any 2013 ha continuat el bon comportament en l’arribada de turistes 
procedents de mercats tradicionals com és el cas de l’alemany (9,9%), el 
francès (8,9%), el britànic (4,9%) i el belga (9,2%). Cal destacar, un cop més, 
l’evolució positiva de mercats llunyans com ara Rússia, amb més de 975.000 
turistes que han suposat un increment del 31,8% respecte l’any anterior. 
També el mercat asiàtic ha experimentat un increment (+21,4%), així com 
Amèrica Llatina (+4,2%). L’augment en ingressos turístics es deu, 
principalment, als bons resultats de països com França (28,1%) i Rússia 
(22,1%).  
 
Afluència del turisme estranger per mercats emissors 
 

  
2012 (M€) 

 
2013 (M€) 

% variació 
interanual 
2013/2012 

 
Rànquing 

França 3.815.604 4.156.915 8,9% 1 

Regne Unit 1.606.108 1.685.324 4,9% 2 

Alemanya 1.162.401 1.277.945 9,9% 3 

Itàlia 1.168.497 1.106.221 -5,3% 4 

Rússia 741.362 977.140 31,8% 5 

Àsia 740.262 898.694 21,4% 6 

Països Nòrdics 644.891 751.764 16,6% 7 

Països Baixos 691.177 695.863 0,7% 8 

Estats Units  577.367 568.347 -1,6% 9 

Bèlgica 515.068 562.582 9,2% 10 

Amèrica Llatina 456.902 475.913 4,2% 11 

Suïssa 415.186 397.058 -4,4% 12 

Portugal 260.194 202.452 -22,2% 13 

Resta del món 1.483.173 1.635.338 10,3%  

TOTAL 14.439.754 15.588.203 8,0%  
Font: FRONTUR de l’IET. 
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Despesa total del turisme estranger per mercats emissors 
 

  
2012 (M€) 

 
2013*(M€) 

% variació 
interanual 
2013/2012 

 
Rànquin

g 

França 1.877.721.217 2.405.216.435 28,1% 1 

Rússia 1.062.688.191 1.297.329.762 22,1% 2 

Regne Unit 1.119.476.169 1.199.264.032 7,1% 3 

Estats Units  1.106.840.063 1.005.018.373 -9,2% 4 

Alemanya 917.743.783 979.308.898 6,7% 5 

Països Nòrdics 586.893.588 722.619.573 23,1% 6 

Itàlia 683.976.554 625.913.790 -8,5% 7 

Països Baixos 504.660.432 524.079.094 3,8% 8 

Bèlgica 403.354.782 433.663.481 7,5% 9 

Suïssa 321.445.169 327.498.790 1,9% 10 

Japó 267.179.274 260.861.910 -2,4% 11 

Portugal 155.092.767 137.904.592 -11,1% 12 

Resta del món 3.409.026.923 4.264.269.404 25,1%  

TOTAL 
12.416.098.91

2 
14.182.948.13

3 14,2%  
Font: EGATUR de l’IET  
*Nota: el mes de desembre del 2013 s’ha calculat a partir d’estimacions. 

 
En el cas dels mercats tradicionals, cal destacar els resultats positius 
d’Alemanya després d’un any de promoció reforçada, i el molt bon 
comportament de França. En el cas francès, Catalunya ha esdevingut una 
destinació “alternativa” per a un perfil de turista amb un poder alt de despesa 
que fins ara viatjava a d’altres indrets, però que amb la situació econòmica 
actual ha triat una destinació més propera i de qualitat com és Catalunya. 
 
Si parlem del mercat britànic, continua la seva recuperació, en línia amb el 
que s’ha anat produint després de la forta caiguda que va patir aquest mercat 
els anys 2009 i 2010. Aquest sotrac va ser fruit del canvi de moneda que va 
encarir en un 40% l’euro i, en conseqüència, la destinació. Un cop estabilitzat 
l’equilibri entre la cotització de l’euro i de la lliura, també s’estabilitza el 
comportament dels britànics en els seus viatges a Catalunya. 
 
Pel que fa als mercats llunyans, assenyalar que a Rússia, després d’uns anys 
d’increments espectaculars fruit de la promoció que ha dut a terme Catalunya 
per consolidar aquest mercat, en els propers anys no s’esperen augments tant 
significatius. Pel que fa a tendències, en aquest procés d’ampliació i 
consolidació del mercat rus, ja s’ha detectat l’ampliació de la procedència dels 
turistes russos que arriben a Catalunya, més enllà de Moscou i Sant 
Petersburg, així com la incorporació als fluxos turístics de nous visitants de la 
classe mitjana russa. 
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En el cas d’Àsia, amb un dels augments més elevats entre el 2012 i el 2013, la 
tasca realitzada per les Oficines de Promoció Turística de la Generalitat a 
Singapur i Pequín se situa com a factor clau en un mercat on els potencials de 
creixement a mig termini continuaran sent significatius. 
 
Catalunya, destinació turística líder a l’Estat espanyol 
  
Un de cada quatre estrangers que arriben a l’Estat espanyol trien Catalunya 
que es consolida com a líder en el rànquing de destinacions turístiques a 
l’Estat espanyol pel que fa a nombre de turistes. Segons les dades 
corresponents a 2013, Catalunya creix en turisme estranger per sobre de la 
mitjana de l’Estat i ja representa una quota superior al 25% del total de turistes 
estrangers que arriben a Espanya. 
  
Si parlem d’ingressos turístics, Catalunya també encapçala aquest rànquing, 
amb una diferència de 2.500 milions d’euros més respecte la comunitat 
autònoma que la segueix, Canàries. En aquest cas, l’augment de la despesa 
turística realitzada a Catalunya és cinc punts superiors a la mitjana de l’Estat i 
els més de 14.000 milions d’euros representen gairebé el 24% del total de 
despesa generada pels turistes estrangers a l’Estat espanyol. 
 
Les pernoctacions totals en establiments turístics reglats de Catalunya (hotels, 
càmpings, apartaments i establiments de turisme rural) han estat 70 milions, 
un 0,8% més que en 2012. En aquest cas, l’augment de les pernoctacions 
dels turistes estrangers han compensat la caiguda de la demanda del turisme 
català i de la resta de l’Estat. 
 
Pernoctacions als establiments turístics catalans 
 

 
 

 
2012 

 
2013* 

% variació 
interanual 
2013/2012 

Estrangers 46.203.649 48.074.452 4,0% 

Resta de l’Estat 8.257.869 7.786.964 -5,7% 

Catalans 15.230.594 14.409.152 -5,4% 

TOTALS 69.692.112 70.250.335 0,8% 
Font: INE. 
*Nota: el mes de desembre del 2013 s’ha calculat a partir d’estimacions ja que encara no es 
troba publicat. 
 

Com a últim apunt, dir que durant l’any 2013, el sector turístic català ha ocupat 
entre 310.000 i 350.000 persones, xifra que suposa entre un 11 i un 12% de 
l’ocupació total catalana. Aquesta dada està en sintonia amb el pes del PIB 
turístic que es mou en aquests percentatges. 
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El Govern atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el 
caràcter d’acadèmia de l’occità, aranès a l’Aran 
 

 L’Institut d’Estudis Aranesi és la màxima institució encarregada 
d’establir i actualitzar la normativa lingüística de l’aranès 
 

 El decret insta l’Institut a col·laborar amb les entitats 
acadèmiques, de recerca o culturals reconegudes per les 
institucions públiques de l’espai occità, en l’establiment de la 
normativa lingüística de referència per al conjunt de la llengua 
occitana 

 
El Govern ha aprovat el decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudi Aranesi el 
caràcter d’acadèmia i d’autoritat lingüística de l’occità, aranès a la Val d’Aran, 
a proposta dels departaments de Cultura i de Justícia. L’occità és la llengua 
pròpia de l’Aran, on és denominada aranès, i és llengua oficial al conjunt de 
Catalunya d’acord amb l’Estatut de 2006. L’àmbit d’actuació de l’Institut 
d’Estudi Aranesi és Catalunya.  
 
L’objecte de l’Institut d’Estudis Aranesi és l’alta investigació i estudi de l’aranès 
i l’establiment dels criteris de normativa d’acord amb els principis de la 
Gramàtica occitana de Loís Alibèrt i les Normes ortogràfiques de l’aranès, com 
a part integrant de l’espai lingüístic i cultural occità. 
 
Així mateix, ha de col·laborar amb entitats acadèmiques, de recerca o 
culturals reconegudes per les institucions públiques de l’espai occità, en 
l’establiment de la normativa lingüística de referència per al conjunt de la 
llengua occitana. 
 
L’Institut d’Estudis Aranesi esdevé amb aquest decret l’autoritat per a 
l’assessorament en matèria de llengua occitana, aranès a l’Aran, per a les 
administracions públiques i els organismes que en depenen, per als centres 
d’ensenyament públics i privats i per als mitjans de comunicació de titularitat 
pública. 
 
El Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han impulsat 
conjuntament el procés per tal que l’Institut d’Estudis Aranesi tingui el caràcter 
d’acadèmia, tal com preveu la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, de l’any 2010.  
 
Per donar compliment a aquest mandat, el 30 de maig de 2012 es va constituir 
a Vielha el Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, com a òrgan 
paritari Generalitat - Conselh Generau d’Aran. En el marc d’aquest consell, 
s’ha impulsat tant el procés d’atorgament del rang acadèmic com les bases 
del decret aprovat avui pel Govern. 
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Per altra part, l’impuls d’aquest procés també ha comptat amb el diàleg i 
consens amb les principals entitats en l’espai occità que treballen en la 
codificació i normalització de la llengua, entre les quals cal assenyalar Lo 
Congres Permanent de la Lenga Occitana o Convergéncia Occitana.  
 
Les noves funcions de l’Institut d’Estudis Aranesi 
 
L’Institut d’Estudis Aranesi va ser creat el 2002. El 2008 li va ser reconeguda 
l’autoritat lingüística sobre l’aranès a l’Aran per acord del ple del Conselh 
Generau d’Aran. El decret aprovat avui estén aquesta autoritat a tot Catalunya 
i dóna el mandat a l’Institut per tal que estableixi la normativa lingüística de 
referència en col·laboració amb les entitats acadèmiques, de recerca o 
culturals reconegudes per les institucions públiques. 
 
Així mateix, el decret reconeix l’Institut com a màxima institució encarregada 
d’establir i actualitzar la normativa lingüística de l’aranès. A més, és l’autoritat 
per a l’assessorament que, en matèria de llengua occitana – aranès a l’Aran – 
li sigui sol·licitat per les administracions públiques i els organismes que en 
depenen, pels centres d’ensenyament públics i privats i pels mitjans de 
comunicació de titularitat pública.  
 
L’Institut d’Estudis Aranesi s’ha de constituir com a nova corporació 
independent amb les funcions que li atorguen aquest decret en el termini de 
sis mesos a partir de l’entrada d’avui. Un cop aprovats els estatuts, aquests 
s’hauran de trametre al Departament de Justícia perquè qualifiqui la seva 
adequació a la legalitat i els inscrigui al Registre d’Acadèmies de Catalunya. 
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El Govern impulsa millores per a la qualitat 
assistencial i de gestió dels centres de salut  
 

 La Central de Resultats del Sistema Sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT) incorpora un comitè d'experts amb 
aquest objectiu 
 

 Els informes de la Central de Resultats mostren i comparen els 
indicadors i els resultats assistencials i de gestió dels centres de 
la xarxa d'utilització pública 

 

El Govern ha aprovat impulsar millores per a la qualitat assistencial i de gestió 
dels centres de salut a través de la incorporació d’un comitè d'experts de 
prestigi nacional i internacional a la Central de Resultats del Sistema Sanitari 
Integral d’Utilització Pública (SISCAT). Aquest comitè desenvoluparà tasques 
d'assessorament científic i tècnic per garantir la qualitat dels seus productes. 
D'aquesta manera es dóna resposta a una de les propostes sorgides durant el 
darrer debat de política general celebrat al Parlament de Catalunya el mes de 
setembre passat. 
 
El comitè d’experts es constituirà en el marc del Consell Assessor de l'Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya que es formalitzarà durant les 
properes setmanes. Estarà format per persones amb gran expertesa en els 
àmbits del coneixement clínic, la gestió clínica, l’economia de la salut, la salut 
pública, la recerca, els sistemes i les tecnologies de la informació i de la 
comunicació. Les persones membres del comitè seran nomenades pel 
conseller de Salut a proposta del consell d’administració de l'Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, (AQuAS). 
 
Les funcions més destacades del comitè d’experts de la Central de Resultats 
seran les següents: 
 

 Vetllar des d’un punt de vista científic i tècnic per la qualitat dels 
productes de la Central de Resultats, tant dels informes, els sistemes 
d'informació, els indicadors analitzats i les metodologies utilitzades en 
l'anàlisi i l'avaluació dels resultats. 

 Afavorir que la informació sigui entenedora per als diferents públics i 
que se’n faci difusió mitjançant els canals i els suports de comunicació 
més adients. 

 Potenciar i avaluar la comparació dels resultats entre iniciatives 
nacionals i internacionals, per poder establir referències i identificar 
possibles àrees de millora. 

 
La creació del comitè d’experts representa un pas més per reforçar els 
objectius de consolidar la Central de Resultats com una eina per monitoritzar, 
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avaluar i comparar l’evolució dels resultats assistencials i de gestió dels 
centres del SISCAT, com també per reforçar els objectius de la transparència i 
el retiment de comptes. 
 
En aquesta fase constitutiva s’integraran com a membres del comitè d’experts 
de la Central de resultats les persones següents: 
 

 Gema Revuelta (professora associada del Departament de 
Comunicació de la UPF, subdirectora de l’Observatori de Comunicació 
Científica i coordinadora del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i 
Ambiental) 

 Jonathan Grant (doctor en medicina pel King’s College London, 
investigador principal de RAND Europe i anterior president de la 
mateixa institució, fundador del Cambridge Centre for Health Services 
Research) 

 Josep Maria Haro (metge psiquiatre, doctor en epidemiologia i salut 
pública, director de la unitat d’investigació i desenvolupament del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu) 

 Marco Inzitari (director assistencial del Parc Sanitari Pere Virgili, 
professor associat de la UAB) 

 Mireia Sans (metgessa de família, directora de l’EAP El Castell 
(Castelldefels), professora associada de la UB) 

 Mireia Subirana (infermera i doctora PhD, Fellow de la European 
Academy of Nursing Science, directora de cures del Consorci 
Hospitalari de Vic) 

 Pilar Tornos (cap del programa de valvulopaties del servei de 
cardiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron)  

 Ramon Gomis (professor titular de la Universitat de Barcelona, director 
de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona, director de la Fundació 
Clínic per a la Recerca Biomèdica, director de l'Institut d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer) 

 Vicente Ortún (professor titular del Departament d’Economia i Empresa 
de la Universitat Pompeu Fabra, Degà de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials, Investigador principal del Centre de 
Recerca en Economia i Salut)  

 
La Central de Resultats, una iniciativa pionera i en contínua innovació 
 
La Central de Resultats del Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT) té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats 
assolits en l’àmbit de l’assistència sanitària pels diferents agents integrants del 
sistema sanitari d’utilització pública, a fi de facilitar una presa de decisions 
coresponsables al servei de la qualitat de l’atenció sanitària prestada als 
ciutadans de Catalunya, i d’afavorir la transparència i el retiment de comptes. 
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La Central de Resultats, que actualment s’engloba dins de l’Observatori del 
Sistema de Salut de Catalunya, permet conèixer la qualitat assistencial i 
econòmica dels hospitals i centres sanitaris i disposar de la informació que 
facilita l’homogeneïtzació entre proveïdors del sistema públic. 
 
La Central de Resultats, amb la presentació nominal dels resultats 
assistencials, docents i de recerca de cada centre, és una iniciativa pionera a 
l’Estat espanyol, i que actualment únicament es pot trobar en països com el 
Regne Unit, Holanda, Alemanya, Austràlia, els Estats Units d’Amèrica i el 
Canadà. 
 
Actualment la Central de Resultats publica informes, encarregats pel Servei 
Català de la Salut, de l’àmbit hospitalari, d’atenció primària, sociosanitari i de 
salut mental i addiccions, així com informes de temes específics, com ara els 
resultats de la cirurgia oncològica digestiva o l’impacte del copagament 
farmacèutic. 
 
Els informes de la Central de Resultats van dirigits, d’una banda, a 
professionals, gestors i òrgans de govern de les entitats proveïdores amb la 
finalitat que s’obrin noves línies de treball que han de permetre als centres 
iniciar actuacions de millora i compartir les millors pràctiques. 
 
D’altra banda, van dirigits a la ciutadania, responent a l’objectiu de 
transparència i retiment de comptes. Per aquest motiu s’està fent un esforç 
important per mostrar a la ciutadania la informació relativa al seu sistema 
sanitari, i l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya realitza des de 2012 
versions d’informes i productes específics més amigables, però mantenint-ne 
el rigor acadèmic. Addicionalment, amb aquest mateix objectiu, des de fa 
mesos, l’Observatori publica al seu web un conjunt d’indicadors de salut i 
d’activitat sanitària, amb explicacions textuals, imatges gràfiques i fitxers de 
dades obertes. 
 
Aquests informes, i totes les dades que s’hi presenten, es poden consultar a 
Canal Observatori http://observatorisalut.gencat.cat 

http://observatorisalut.gencat.cat/
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El Govern acorda la revisió de les zones sensibles de 
les conques internes i de les zones costaneres 
catalanes 
 

 Fruit d’aquest procés es declaren sensibles un total de 132 
masses d’aigua (un 38% de les masses d’aigua superficials a les 
conques internes): 113 trams de rius, 6 embassaments, 1 estany, 9 
zones humides, 2 badies i una zona portuària 

 

 L’objectiu d’aquesta mesura, determinada per la Directiva europea 
sobre el tractament d’aigües residuals urbanes, és analitzar 
l’evolució de les aigües superficials i constatar l’efectivitat dels 
sistemes de sanejament actuals 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat avui la revisió de les 
zones sensibles de les conques internes catalanes i de les zones costaneres. 
Aquesta revisió, tal i com fixa la Directiva sobre el tractament d’aigües 
residuals urbanes (91/271/CEE), s’ha de dur a terme cada 4 anys, i consisteix 
a analitzar l’evolució de la qualitat de les aigües superficials, específicament 
del risc d’eutrofització de les aigües per excés de nutrients abocats d’origen 
urbà.  
 
Aquesta actualització, que té per objecte protegir les masses d’aigua que 
presenten excés de nutrients a causa dels abocaments d’aglomeracions 
urbanes de més de 10.000 habitants, permet constatar i comprovar el correcte 
funcionament dels sistemes de sanejament que retornen l’aigua degudament 
tractada a les aigües superficials (rius, embassaments, aigües costaneres, 
etc.), per millorar el seu rendiment i evitar l’excés de nutrients que poden 
desequilibrar els ecosistemes receptors.  
 
En aquesta revisió s’han considerat com a zones sensibles un total de 132 
masses d’aigua (un 38% de les masses d’aigua superficials de les conques 
internes): 113 trams de rius, 6 embassaments, 1 estany, 9 zones humides, 2 
badies i una zona portuària.  
 
Gràcies a aquesta actualització serà possible comprovar l’evolució qualitativa 
dels sistemes de sanejament actualment en servei a Catalunya (453 
depuradores) i si els tractaments són suficients per garantir la qualitat de les 
masses d’aigua superficials i costaneres dels trams considerats sensibles.  
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Nomenaments 
 
Olga Campmany i Casas 
 
Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i 
Ocupació 
 
Nascuda a Olesa de Montserrat l’any 1962. 
 
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Màster en Formació de 
Formadors per la Universitat Politècnica de Catalunya i tècnica superior en 
Prevenció de Riscos Laborals.  
 
Amb una trajectòria àmplia a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
centrada en la formació i l’ocupació, la nova titular del SOC ocupa actualment 
la direcció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, a la qual va 
arribar l’abril de 2013 després d’haver estat cap del Gabinet de la 
vicepresidenta del Govern (2012). Anteriorment havia estat subdirectora 
general de Formació Professional Ocupacional (2000-2003), essent en aquella 
mateixa època membre del Consell Català de Formació Professional durant la 
redacció del I Pla general d’FP a Catalunya. Després va ser directora de 
l’Institut de Promoció i Formació de Cooperatives (2003-2004). En acabar 
aquella etapa, Campmany va assumir la secretaria del Consorci per a la 
Formació Contínua (2004-2010) i la mateixa direcció de l’organisme en una 
primera etapa (2011).   
 
En els àmbits acadèmic i divulgatiu, Campmany ha estat consultora de la 
Universitat Oberta de Catalunya, de l’assignatura polítiques d’ocupació de la 
llicenciatura de Ciències del Treball (2004-2005), i coautora de diferents llibres 
i estudis sobre polítiques d'ocupació i qualificacions professionals. 


