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Balanç turístic 2019

 Afluència i despesa dels turistes estrangers amb destinació principal Catalunya:

 Despesa:

- 21.360M€  (+4,3%)

- 195€ (+5,3%) turista/dia

 Afluència

- 19.351(+0,8%)

 El pes del turisme a l’estiu s’ha situat en el 46%, la xifra més baixa dels darrers 10 anys.

 Per segon any consecutiu s’assoleix l’objectiu de trencar l’estacionalitat turística.  

Augment de la despesa i dels turistes estrangers
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Balanç turístic 2019

 Despesa total dels turistes estrangers amb destinació principal Catalunya, per mercats:

 Estats Units: per primera vegada es col·loca com el país amb una major despesa a Catalunya amb més de 

2.500M€ (+8%). 

 França, Regne Unit, Estats Units i Alemanya, els principals emissors, han registrat tots ells increments de la 

despesa.

Augment de la despesa dels turistes estrangers
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2019

(milions d'euros)

% variació interanual

 2019-2018

Estats Units 2.563,2 7,9%

França 2.477,8 2,3%

Regne Unit 1.986,5 4,5%

Alemanya 1.260,3 4,6%

Rússia 1.196,2 0,8%

Països Baixos 747,6 4,0%

Itàlia 726,2 -3,6%

Països nòrdics 683,5 -7,0%

Irlanda 534,0 -2,0%

Bèlgica 427,2 0,4%

Suïssa 192,2 -7,7%

Portugal 149,5 -15,6%

Resta d'Europa 1.730,2 26,1%

Resta d'Amèrica 1.901,1 -0,6%

Resta del món 4.784,7 5,5%

TOTAL 21.360,2 4,3%



Balanç turístic 2019

 Afluència dels turistes estrangers amb destinació principal Catalunya per mercats emissors:

Augment dels turistes estrangers
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2019

(milers)

% variació interanual

 2019-2018

França 4.085,2 -1,9%

Regne Unit 2.045,5 -2,9%

Estats Units 1.511,4 10,0%

Alemanya 1.455,3 3,0%

Itàlia 1.184,3 0,1%

Rússia 801,2 10,1%

Països Baixos 758,6 3,4%

Països nòrdics 580,6 -19,4%

Bèlgica 375,4 -6,2%

Irlanda 367,7 18,9%

Suïssa 307,7 25,4%

Portugal 187,7 0,2%

Resta d'Europa 2.181,0 -3,3%

Resta d'Amèrica 1.155,3 7,1%

Resta del món 2.355,1 2,6%

TOTAL 19.351,9 0,8%



Model turístic

Objectiu:

 Posicionar Catalunya com una de les millors destinacions turístiques del món.

 Increment de la despesa turística per sobre del volum de turistes que ens visiten.

 Impulsar un model més sostenible i competitiu, que contribueixi al reequilibri 

territorial i fomenti els productes 4D. 
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Principals accions 2020 Direcció General de Turisme 

 Sistema d’informació econòmica relacionada amb el turisme que permetrà mesurar l’impacte del turisme 

sobre l’economia del país. 

 En marxa cap a la primavera.

 Col·laboració amb l’Idescat.

Compte Satèl·lit de Turisme de Catalunya
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Clúster TIC turisme

 Es continuaran les tasques per impulsar el nou clúster TIC turisme. 

 Aquest clúster serà un element dinamitzador i tractor de la innovació cap al conjunt del sector turístic 

català.

 Es busca crear un model de referència que pugui transcendir a les empreses vinculades al Clúster i 

serveixi d’estímul per al conjunt d’empreses que conformen el sistema turístic català.



Principals accions 2020 Direcció General de Turisme

 Propera aprovació.

 Decret de Reglament de turisme:

 Defineix les modalitats, els requisits de classificació i les característiques dels allotjaments turístics, així com la 

disciplina administrativa i el model de relació entre els diferents actors turístics.

 Simplifica, actualitza i integra en un sol reglament tota la normativa vigent fins ara dispersa en diversos 

reglaments. 

 Decret de guies de turisme: 

 Es desenvoluparà un sistema de qualitat per guies de turisme de Catalunya (segell d’excel·lència).

 Permetrà obtenir l’habilitació de guia sense fer examen.

Decret de reglament de Turisme i Decret de guies de turisme 
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Principals accions 2020 Direcció General de Turisme

 Objectiu: donar suport al territori i fomentar el reequilibri turístic.

 Pressupost: 6M€. 

 Des del 2014:

 100 projectes concrets.

 24,2M€ import.

 62,2M€ inversió global.

Plans de Foment del Turisme
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Línia finançament ICF

 Pressupost: 30M€.

 Aplicat 2919 el 20%.

 Disponible 2020 el 80%.



Principals accions 2020 Agència Catalana de Turisme 

 Intel·ligència de mercat. 

 80 accions de generació de coneixement i formació.

 Gran aposta per la intel·ligència de mercat.

 Accions de col·laboració público-privades

 Programes de treball de l’ACT.

 1.300 empreses i institucions afiliades.

 20 marques turístiques = 20 programes de treball.

 40 accions de co-màrqueting, cooperació i partneriaritat.

 Accions on i off line

 Any del Turisme Esportiu.

 Celebració del Sport World Tourism Congress d’àmbit mundial a Lloret de Mar (21 i 22 de maig).

 Campanya publicitària microsegmantada amb continguts personalitzats dirigida als mercats d’Alemanya, Benelux, Regne Unit i França.

Tres blocs d’accions:
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Principals accions 2020 Agència Catalana de Turisme

 Nou advisor: Ricky Rubio.
 Vídeo promocional segon trimestre als mercats d’Estats Units i Regne Unit.

 Grand Tour de Catalunya.
 Definició de rutes i punts singulars + producció.

 Llançament a finals de l’any 2020-principis 2021. 

 Més de 170 accions de suport a la comercialització:
 fires 

 workshops.

 esdeveniments.

 accions promocionals.

 accions de venda on line (Experience Catalunya).

 roadshows (Àsia, Nord Amèrica i Emirats Àrabs).

 212 accions de campanyes de comunicació, màrqueting digital i xarxes socials.
 Pirineus 365º: potenciar la destinació durant tot l’any. 
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Gràcies!
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