
 
 
 
El mes d’agost el turisme estranger ha realitzat a Catalunya 1.794,6 milions d’euros 
de despesa, un 14,8% més que el mateix mes de 2011, en gran mesura gràcies a 
l’increment relatiu de despesa del mercat rus, nòrdic i britànic, i mercats llunyans com 
ara Estats Units. En termes absoluts, la despesa del turisme estranger ha augmentat 
231,9 milions d’euros, el mercat rus explica el 35,2% d’aquest creixement. 
 
 
 
 

Euros % distrib. 
% Var. 

interan.

França 343.162.120 19,1% -16,3%

Rússia (*) 213.626.360 11,9% 61,9%

Regne Unit 184.607.601 10,3% 34,4%

Estats Units 129.613.200 7,2% 59,8%

Alemanya 112.567.269 6,3% 5,7%

Itàlia 99.896.939 5,6% -17,4%

Països Baixos 69.918.131 3,9% -34,9%

Països Nòrdics 62.460.893 3,5% 40,9%

Bèlgica 47.588.814 2,7% -8,3%

Resta del món 531.126.219 29,6% 43,1%

Total 1.794.567.546 100,0% 14,8%

(*) Les dades poden estar afectades per errors mostrals elevats.  
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Per vuitè mes consecutiu creix la despesa del turisme estranger a Catalunya, i ho fa 
amb major intensitat que els dos anys anteriors per aquestes dates (agost 2010: 
+10,4%, i agost 2011: +6,7%). 
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Gràfic 1 

Catalunya – Var. interanual de despesa del turisme estranger (en %) 

Gener de 2010 a agost de 2012 

 

Turisme 

Despesa del turisme estranger 
Agost 2012 
Data d’actualització: 28/09/12 
 

Observatori d’Empresa i Ocupació 

Taula 1 

Catalunya – Despesa del turisme estranger, segons país d’origen (en euros) 

Agost de 2012 

Augmenta la despesa del 
turisme estranger a 
Catalunya amb relació a 
l’agost de 2011 (+14,8%), on 
destaca l’increment de 
Rússia, Estats Units, Països 
Nòrdics i Regne Unit, en 
aquest ordre.



 
2Turisme Despesa del turisme estranger 

 

El turisme estranger ha realitzat a Catalunya el 23,3% de la despesa total de l’Estat 
espanyol, convertint-se en la segona destinació en volum de despesa, per darrera de 
les Illes Balears. 
 
A Catalunya creix tant la despesa mitjana per turista com la despesa mitjana diària, 
amb relació a l’agost de 2011 (+0,1% i +8,0%, respectivament). El turisme estranger 
hi ha gastat 905 euros de mitjana per turista i 108 euros per dia. 
 
 
 

 

Milions 
d'euros

% distrib.
% Var. 

interan.
Turista(1) % Var. 

interan.
Diària(2) % Var. 

interan.

Balears (Illes) 2.030 26,3% 8,2% 1.078 5,2% 114 3,8%

Catalunya 1.795 23,3% 14,8% 905 0,1% 108 8,0%

Andalusia 1.085 14,1% 4,1% 1.001 -5,0% 89 0,0%

Canàries 950 12,3% 15,3% 1.156 15,1% 112 12,4%

Comunitat Valenciana 695 9,0% 11,4% 928 10,4% 71 4,3%

Comunitat de Madrid 497 6,4% -29,7% 1.314 0,2% 162 24,4%

Resta de CA 653 8,5% -0,5% 691 -13,7% 87 -11,0%

Total 7.704 100,0% 5,7% 982 0,6% 102 3,6%
(1) Despesa mitjana per turista: despesa total dels turistes / nombre total de turistes.
(2) Despesa mitjana diària: despesa total dels turistes / nombre total de pernoctacions.

Despesa total Despesa mitjana en euros
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Durant els primers vuit mesos de l’any el turisme estranger ha gastat a Catalunya 
8.939,2 milions d’euros, amb un creixement acumulat del 13,9%. En termes absoluts 
la despesa estrangera augmenta 1.090,4 milions d’euros, Rússia i mercats llunyans 
com ara Estats Units són els que més han contribuït al creixement del període. En 
termes relatius destaquen els creixements interanuals del turisme rus (+53,9%), 
britànic (+30,2%), i d’altres mercats llunyans com ara Japó, Canadà i Estats Units 
(+72,6%, +61,9% i +35,1%, respectivament). 
 
La despesa del turisme europeu representa per a Catalunya el 69,5% del total de 
despesa, enfront del 75,3% d’un any abans, per la diversificació de mercats emissors. 
 
 

 
 

Euros % distrib. 
% Var. 

interan.

França 1.363.174.316 15,2% -6,8%

Regne Unit 816.235.539 9,1% 30,2%

Estats Units 815.264.742 9,1% 35,1%

Rússia (*) 773.183.408 8,6% 53,9%

Alemanya 606.799.210 6,8% 5,8%

Itàlia 494.834.385 5,5% -10,2%

Països Nòrdics 414.747.774 4,6% 9,2%

Països Baixos 370.148.643 4,1% -20,4%

Bèlgica 298.583.284 3,3% -1,8%

Resta del món 2.986.240.914 33,4% 25,5%

Total 8.939.212.215 100,0% 13,9%

(*) Les dades poden estar afectades per errors mostrals elevats.  
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Taula 3 

Catalunya – Despesa del turisme estranger, segons país d’origen 

Gener a agost de 2012 

Taula 2 

Espanya – Despesa del turisme estranger, segons comunitat autònoma 

Agost de 2012 

Fins el mes d’agost creix un 
13,9% la despesa total del 
turisme estranger a 
Catalunya. 

Catalunya, segona destinació 
estatal en despesa total, i 
quarta en despesa mitjana 
diària. 



 
3Turisme Despesa del turisme estranger 

 

El transport i l’allotjament han concentrat conjuntament pràcticament la meitat de la 
despesa total del període (49,4% del total). Els viatges en paquet turístic constitueix el 
concepte que més creix interanualment (+34,1%), seguit del transport i les excursions 
(+21,7% i 20,4%, respectivament). Cau la despesa en alimentació i allotjaments        
(-10,0% i -3,4%, respectivament). En termes absoluts, la despesa en transport explica 
el 41,1% de l’increment del període. 
 
 
 
 

Euros % distrib. 
% Var. 

interan.
Transport (*) 2.508.035.390 28,1% 21,7%

Allotjaments i altres 1.905.782.495 21,3% -3,4%

Excursions i altres 1.458.139.393 16,3% 20,4%
Paquet turístic 1.385.828.937 15,5% 34,1%

Restaurants i altres 1.316.832.078 14,7% 12,8%

Alimentació 364.593.921 4,1% -10,0%

Total 8.939.212.215 100,0% 13,9%

(*) També inclou la despesa en lloguer de cotxe.
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Durant el període acumulat gener-agost Catalunya s’ha erigit en la primera destinació 
estatal en volum de despesa total. Ha concentrat el 23,0% del conjunt de la despesa 
estrangera de l’Estat, amb un augment interanual que doble el de la mitjana estatal 
(+13,9%, enfront de +6,2% estatal). 
 
 
 
 

Milions 
d'euros

% distrib.
% Var. 

interan.
Turista(1) % Var. 

interan.
Diària(2) % Var. 

interan.

Catalunya 8.939 23,0% 13,9% 864 1,6% 120 9,8%

Balears (Illes) 7.430 19,1% 3,8% 957 1,3% 111 0,2%

Canàries 6.849 17,6% 4,5% 1.034 4,6% 107 10,4%

Andalusia 5.725 14,7% -1,1% 1.065 1,3% 96 8,3%

Comunitat de Madrid 3.523 9,1% 5,1% 1.174 0,2% 160 3,3%

Comunitat Valenciana 3.433 8,8% 8,7% 917 9,6% 75 8,3%

Resta de CA 2.964 7,6% 9,0% 784 4,4% 97 5,1%

Total 38.863 100,0% 6,2% 956 2,5% 107 7,0%
(1) Despesa mitjana per turista: despesa total dels turistes / nombre total de turistes.
(2) Despesa mitjana diària: despesa total dels turistes / nombre total de pernoctacions.

Despesa total Despesa mitjana en euros
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Taula 4 

Catalunya – Despesa del turisme estranger, segons concepte 

Gener a agost de 2012 

Els primers vuit mesos de 
l’any Catalunya se situa com 
a primera destinació estatal 
en despesa total i segona en 
despesa mitjana diària. 

Taula 5 

Espanya – Despesa del turisme estranger, segons comunitat autònoma 

Gener a agost de 2012 

El turisme estranger ha 
realitzat el 28,1% de la 
despesa en concepte de 
transport, que creix un 
+21,7%. 
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