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1er 
 Mercat emissor internacional per Catalunya 

 

 Turistes 

 Despesa 
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França  



  

França  

3.010.959 turistes francesos (Gener –Agost 2013)     + 8% (IET) 

 

1.208.008.506 € de despesa (Gener –Juliol 2013) + 19,9% (IET) 

Xifres 2013 
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França  

Motivacions 
 

 Vacances a la costa catalana.  

 Escapades per desconectar a Catalunya. 

 Itineraris amb una gran cultura. 

 Estades natura, aventura, muntanya.  

 Oportunitats per fer reunions diferents. 

 Viatges per gaudir d’un interès especial. 



  

Familiar 
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Sènior 

França  

Segments 
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França  

Mitjà de transport 
 

 Cotxe particular 

 Avió 

 Tren: Elipsos i TGV  París, Toulouse, Marseille, Lyon 
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França  

Allotjament 
 

48,5% establiments hotelers 

20,5% residències d’amics o familiars 

14,7% altres tipus d’allotjament :càmping, establiments rurals...etc 

9,9% lloguer habitatge 

5,9% segones residències 

 

            (Dades de turistes francesos arribats a l’Estat Espanyol) 
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Tendències a curt i mig termini 
 

Client cada cop més sènior 

Gran Potencial del Turisme Familiar 

Preferència per productes sostenibles 

Cerca d’autenticitat i llocs amb personalitat 

Preferència de quedar-se a França 

Comparen més serveis i preus 

Evolució de la intermediació i la compra cap a plataformes 

   online, reserva last minute 
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Visió de la demanda 

Ànalisi del mercat de turisme rural a França 
 

França : Turisme rural   
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Què s´entén per turisme rural a França? 
 Tourisme à la campagne  

 Tourisme à la montagne 

 

Què s´entén per allotjament rural a França? 

Gîtes 

 Chambres d´hôtes 

 

França : Turisme rural   
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34,3% dels turistes francesos són usuaris espais rural, 28,7%     

citybreak,  22,7% litoral , 11% muntanya 

Espai rural és el principal destí dels francesos a França 

Mitjana de pernoctacions: 4.8 dies 

Alta despesa 

Cotxe: mitjà de transport més utilitzat 

Alta utilització d'Internet per preparació de les vacances 

Un 70% marxa de vacances a França i Catalunya és la destinació 

estrangera preferida 

Perfil del turista francès 

França : Turisme rural   
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Mercat establert des de fa més de 60 anys 

Modalitat fonamental de l’estructura del sector turístic 

87% establiments d’allotjament de pagament i 14% places 

Establiments rurals gestionats independentment o agroturisme 

Categories: Estrelles i espigues 

França : Turisme rural   

Maduresa del turisme rural a França 



 

Llarga història i professionalització 

Voluntat per mostrar una imatge de turisme de proximitat 

Turisme rural com a producte complet 

Associacionisme: la força 

On line  
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Model d´èxit 

França : Turisme rural   



Gîtes de France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a nivell internacional és membre cofundador de l’associació europea Ecogîtes)  
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Creació 1955 

Principal xarxa de 
comercialització de l’oferta 
turística “Chez l’Habitant” a 
Europa 

Formada per Gîtes (cases 
independents) i Maisons 
d’hôtes (concepte de B&B) 

Categorització per 
espigues 

O
b

je
ct

iu
s Afavorir les estades amb 

les millors condicions 
possibles 

Satisfer les exigències del 
turisme d’autenticitat, 
tranquil·litat, natura i 
descoberta 

Contribuir a la valoració 
del patrimoni i medi 
ambient 

Participar al 
desenvolupament local 

X
if

re
s 44.000 membres  

50.000 allotjaments 

35 M de pernoctacions 

450 M d’€ de volum de negoci 

43.3% ocupació mitjana dels 
allotjaments. Preu per setmana ≈ 
440€ (Temporada alta) 
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Bienvenue à la Ferme 
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 Agrupa l’oferta 
agroturística (allotjaments, 
retaurants, artesans locals, 
etc) 

 

P
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d
u
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 Allotjaments 
d’agroturisme 

 Restauració amb 
productes locals i 
gastronomia tradicional 

 Activitats de lleure 
relacionades amb el camp 

X
if

re
s  6.387 pagesos membres 

voluntaris 

8.836 productors proposen els 
seus productes als turistes 

123 cambres agràries recolzen 
el projecte 

França: Centrals de reserves i associacions d’allotjaments   
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Creada al 1996 (Amsterdam) 
Central de reserves generalista. Ocupa 
el segon lloc del Top10 de les centrals de 
reserva on-line a França 
Es reserven 500.000 pernoctacions 
diàries 
Web en 40 llengües , més de 342.487 
establiments, 185 països 
A Catalunya hi ha 4.910 establiments 
(168 són rurals  séjours en campagne) 

Creada al 2003 
Més de 300.000 cases a 31 països 
europeus i Turquia, Marroc, les Antilles 
Holandeses i EEUU 
Alta qualitat dels allotjaments 
La filial francesa es va crear al 2007 
A Catalunya hi ha 1000 allotjaments  
(cases i apartaments) 
Disposa d’una oferta d’agroturisme 
(molt baixa) 
A Catalunya només hi ha la categoria 
“Casa rural”.  

Creada al 1979 
Grup internacional HomeAway 
Lloguer d’habitatges entre particulars 
Més de 95.000 propietaris oferint les 
seves residències  
A Catalunya hi ha 12.246 allotjaments, 
dels quals 83 són “Chambres d’hôtes”, 
412 Gîtes i 63 granges.  

 

 

 

 

 

França: Centrals de reserves o agències on line 
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Creada l’any 2002 (seu a Madrid) 
Principal central de reserves 
d’allotjaments rurals 
Allotjaments a França, Espanya, Itàlia i 
Portugal, Àustria, Alemanya, Bèlgica i 
Països Baixos 
Web disponible en 8 idiomes 
19.000 allotjaments 
A Catalunya 1.308 allotjaments 
Ha estat adquirida per HomeAway 
(plataforma més important de lloguer 
d’allotjaments turístics) 

Principal TO francès que programa 
Catalunya amb vacances actives. 
Programa allotjaments rurals 
Ha obtingut la certificació ATR (Agir pour le 
Tourisme Responsable) 
16 proposicions de viatges a Catalunya, 
bàsicament Costa Brava, Pirineus i 
Catalunya Central 
Ofereixen viatges a la carta o guies 
acompanyants 

TO que agrupa l’oferta rural sempre i 
quan respectin uns criteris de 
sostenibilitat turística 
Objectius: promoure vacances 
ecològiques i naturals, i facilitar la relació 
entre turistes i propietaris que tenen 
interessos similars (medi ambient, 
benestar) 
Bàsicament l’oferta és francesa, però es 
va ampliant amb allotjaments de la resta 
del món. 
Tipologia: Chambres o tables d’hôtes, 
gîtes ecològics, granges biològiques, 
càmpings de natura, hotels, cabanes als 
arbres, tipis... 

França: 
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Centrals de reserves o agències on line 



 

 

 

Bones pràctiques / Estructuració del producte 

Incentivar la classificació i categorització dels allotjaments rurals 

Estructurar el turisme rural com un producte turístic 

Millora i adaptació de les instal.lacions i serveis 

Idiomes i intel.ligència mercat 

Millora del transport públic o de les comunicacions intermodals 

Iniciatives i associacions entre pobles 
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Catalunya: Turisme rural   



 

 

 Posicionar Catalunya com una destinació rural 

Creació d´una marca comercial 

Allotjaments catalans segons vocabulari francès 

Disposar certificació de qualitat i ambiental 

Fidelitzar clientela 

Presència guies turisme i portals opinió 

Webs establiments i presència online 
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Bones pràctiques / Promoció i Comunicació 

Catalunya: Turisme rural   



 

 

 
Sistemes de reserva i visualització de la disponibilitat online 

Ser presents als motors de recerca 

Treballar amb les centrals de reserva 

Treballar amb TTOO tradicionals i agències receptives 

Calendari tripartit vacances francesos 
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Bones pràctiques / Comercialització 

Catalunya: Turisme rural   



Catalunya és el 
primer mercat 
receptor quan 

els francesos van 
a l’estranger 

Els francesos 
consumeixen 
molt turisme 

rural. Està molt 
consolidat 

Principal mitjà 
de transport dels 

francesos: el 
cotxe. Fàcil 
accés per 

practicar turisme 
rural 

Familiarització 
amb el sistema 
de les espigues 

1. Demanda elevada de turisme rural 

2. Alta despesa en turisme rural 
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Catalunya: Gran potencial pel mercat emissor francès 
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Merci beaucoup!  



Agència Catalana de Turisme 
Oficina ACT a París 

 
3, rue de la Boëtie - 75008 Paris 

 

www.catalunya.com 

Servei Media         
01 40 46 98 92 

media.fr@act.cat 

www.enviedecatalogne.fr 

Servei Promoció         
01 40 46 97 97 

promo.fr@act.cat 
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