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Viatges de turisme dels catalans a habitatge propi. Despesa per destinació 
principal.
Viatges de turisme dels catalans no a habitatge propi. Despesa per destinació 
principal.

Viatges de turisme dels catalans. Nombre de viatges per tipus de viatge i 
destinació principal.
Viatges de turisme dels catalans. Estada mitjana per tipus de viatge i destinació 
principal.

Viatges de turisme dels catalans no a habitatge propi. Nombre de viatges per 
característiques.
Viatges de turisme dels catalans no a habitatge propi amb destí principal 
Catalunya. 
Viatges de turisme dels catalans no a habitatge propi amb destí principal resta de 
l'Estat.
Viatges de turisme dels catalans no a habitatge propi amb destí principal a 
l'estranger.

Viatges de turisme dels catalans. Nombre de viatges per característiques.

Viatges de turisme dels catalans a habitatge propi. Nombre de viatges per 
característiques.



1 Viatges de turisme dels catalans. Nombre de viatges per tipus de viatge i destinació principal.
2n trimestre 2020

Total              1.311,9   100,0% 6.426,8 100,0% 23.263,6 100,0% -31,2%

Tipus de viatge
A habitatge propi 173,7 13,2% 976,5 15,2% 3.856,9 16,6% -37,7%
A allotjament no propi 1.138,2 86,8% 5.450,3 84,8% 19.406,8 83,4% -29,7%
Tipus de viatge i destinació principal
A habitatge propi 173,7 100,0% 976,5 100,0% 3.856,9 100,0% -37,7%

Catalunya 161,9 93,2% 802,8 82,2% 3.217,2 83,4% -37,9%
Fora de Catalunya : - 173,7 17,8% 639,7 16,6% -36,9%

A allotjament no propi 1.138,2 100,0% 5.450,3 100,0% 19.406,8 100,0% -29,7%
Catalunya 983,3 86,4% 3.477,6 63,8% 10.931,0 56,3% -29,6%
Resta de l'Estat : - 1.077,1 19,8% 4.741,6 24,4% -30,5%
Estranger : - 895,5 16,4% 3.734,2 19,2% -29,3%

Tipus de viatge i destinació principal resta de l'Estat per comunitat autònoma de destinació
A allotjament no propi - Resta de l'Estat : - 1.077,1 100,0% 4.741,6 100,0% -30,5%

Andalusia : - 148,7 13,8% 727,5 15,3% -21,0%
Aragó : - 224,2 20,8% 791,6 16,7% -19,6%
Balears, Illes : - : - 399,8 8,4% -23,6%
Castella i Lleó : - : - 288,2 6,1% -24,5%
Comunitat Valenciana : - 159,9 14,8% 657,7 13,9% -26,2%
Galícia : - : - 203,0 4,3% -24,1%
Madrid, Comunitat de : - 206,3 19,2% 635,1 13,4% -45,0%
Resta CA nord (1) : - : - 551,4 11,6% -43,8%
Resta CA sud (2) : - : - 487,2 10,3% -32,4%

(1) Resta CA nord: Principat d'Astúries, Cantàbria, Comunitat Foral de Navarra, País Basc i La Rioja.
(2) Resta CA sud: Canàries, Castella - la Manxa, Extremadura, Regió de Múrcia, Ceuta i Melilla.
 : Dada estadísticament no significativa.

Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

2 Viatges de turisme dels catalans. Estada mitjana per tipus de viatge i destinació principal.
2n trimestre 2020

Total 3,1 100 3,4 100 4,5 100 12,6%

Tipus de viatge
A habitatge propi 4,2 135 3,0 90 4,8 106 18,4%
A allotjament no propi 3,0 95 3,4 102 4,5 99 11,4%
Tipus de viatge i destinació principal
A habitatge propi 4,2 100 3,0 100 4,8 100 18,4%

Catalunya 3,4 81 2,2 72 3,3 68 1,3%
Fora de Catalunya : - 7,0 228 12,6 262 50,4%

A allotjament no propi 3,0 100 3,4 100 4,5 100 11,4%
Catalunya 2,2 74 2,1 62 2,8 63 6,6%
Resta de l'Estat : - 4,6 134 6,3 142 24,1%
Estranger : - 7,1 206 6,9 155 4,7%

Tipus de viatge i destinació principal resta de l'Estat per comunitat autònoma de destinació
A allotjament no propi - Resta de l'Estat : - 4,6 100 6,3 100 24,1%

Andalusia : - 7,3 158 8,4 132 19,0%
Aragó : - 3,2 69 3,8 59 9,5%
Balears, Illes : - : - 6,4 101 39,7%
Castella i Lleó : - : - 8,8 139 35,3%
Comunitat Valenciana : - 2,9 64 5,6 89 15,7%
Galícia : - : - 15,8 250 23,3%
Madrid, Comunitat de : - 3,2 69 3,5 55 32,4%
Resta CA nord (1) : - : - 5,8 92 32,3%
Resta CA sud (2) : - : - 7,3 115 4,8%

(1) Resta CA nord: Principat d'Astúries, Cantàbria, Comunitat Foral de Navarra, País Basc i La Rioja.
(2) Resta CA sud: Canàries, Castella - la Manxa, Extremadura, Regió de Múrcia, Ceuta i Melilla.
 : Dada estadísticament no significativa.

Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.
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3 Viatges de turisme dels catalans. Nombre de viatges per característiques.
2n trimestre 2020

Total 1.311,9 100,0% 6.426,8 100,0% 23.263,6 100,0% -31,2%
Mitjà de transport
Cotxe 1.211,6 92,4% 4.818,4 75,0% 17.227,6 74,1% -30,3%
Autobús : - 151,7 2,4% 560,5 2,4% -43,4%
Avió : - 739,8 11,5% 3.173,6 13,6% -37,0%
Tren : - 689,0 10,7% 2.013,6 8,7% -20,1%
Altres : - : - 288,3 1,2% -47,9%
Tipus d'allotjament principal
Hotels o similars 118,0 9,0% 1.495,0 23,3% 5.929,7 25,5% -31,4%
Habitatge propi / multipropietat 173,7 13,2% 976,5 15,2% 3.856,9 16,6% -37,7%
Habitatge de familiars o amics 742,3 56,6% 2.967,4 46,2% 8.964,6 38,5% -25,2%
Càmping/Caravana : - : - 679,0 2,9% -65,8%
Habitatge llogat : - 380,1 5,9% 2.178,7 9,4% -26,2%
Altres allotjament (1) : - 521,9 8,1% 1.654,7 7,1% -19,7%
Forma d'organització del viatge
Amb paquet : - 223,9 3,5% 970,9 4,2% -34,7%
Sense paquet 1.302,1 99,3% 6.202,9 96,5% 22.292,7 95,8% -31,0%
Trams de pernoctacions
D´1 a 3 nits 1.029,2 78,4% 5.052,2 78,6% 15.690,2 67,4% -33,5%
de 4 a 7 nits 251,5 19,2% 844,7 13,1% 4.285,9 18,4% -34,5%
de 8 a 15 nits : - 330,4 5,1% 2.082,9 9,0% -11,8%
més de 15 nits : - 199,5 3,1% 1.204,7 5,2% -8,1%
Motiu del viatge
Feina / negocis : - 505,7 7,9% 1.712,4 7,4% -26,8%
Estudis : - : - 206,0 0,9% 33,0%
Visita a familiars o amics 685,5 52,3% 2.502,7 38,9% 7.843,7 33,7% -21,8%
Oci, lleure, vacances 502,3 38,3% 3.069,3 47,8% 13.011,4 55,9% -38,1%
Altres motius (2) : - 216,4 3,4% 490,2 2,1% 73,8%
Motiu del viatge - Oci, lleure i vacances
Turisme cultural : - 409,1 6,4% 1.992,0 8,6% -29,9%
Pràctica esportiva : - 391,5 6,1% 797,9 3,4% -35,3%
Camp i platja (descans) 248,3 18,9% 850,5 13,2% 5.377,9 23,1% -8,9%
Altres tipus d´oci 224,9 17,1% 1.418,1 22,1% 4.843,6 20,8% -56,1%
Tipus de viatge
Cap de setmana 654,6 49,9% 3.454,5 53,8% 9.661,2 41,5% -36,7%
Pont 215,8 16,4% 215,8 3,4% 2.052,1 8,8% -23,3%
Setmana Santa : - : - : - -
Vacances de Nadal : - 809,6 12,6% 1.613,3 6,9% 1,8%
Vacances d´Estiu : - : - 4.305,0 18,5% -2,1%
Altres tipus (3) 311,3 23,7% 1.816,8 28,3% 5.632,1 24,2% -33,1%
(1) Altres allotjament: turisme rural, albergs, creuers, habitatges intercanviats, altres allotjaments de mercat i no de mercat.

(2) Altres motius:compres, tractaments de salut, motius religiosos o peregrinacions i incentius.
(3) Altres tipus: treball, estudis, desplaçaments al centre d’estudis o de treball i altres viatges.
 : Dada estadísticament no significativa.

Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

Acumulat any 2020 Acumulat 12 últims mesos 

% s/total % s/total
Variació 
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- Dada no calculable.
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3.1 Viatges de turisme dels catalans a habitatge propi. Nombre de viatges per característiques.
2n trimestre 2020

Total 173,7 100,0% 976,5 100,0% 3.856,9 100,0% -37,7%
Mitjà de transport
Cotxe 173,7 100,0% 937,9 96,1% 3.596,6 93,3% -38,3%
Autobús : - : - : - -
Avió : - : - : - -
Tren : - : - : - -
Altres : - : - : - -
Trams de pernoctacions
D´1 a 3 nits 137,1 78,9% 835,3 85,5% 3.069,7 79,6% -37,4%
de 4 a 7 nits : - : - 290,9 7,5% -52,6%
de 8 a 15 nits : - : - 264,8 6,9% -27,5%
més de 15 nits : - : - 231,4 6,0% -24,5%
Motiu del viatge
Feina / negocis : - : - 208,9 5,4% -
Estudis : - : - : - -
Visita a familiars o amics : - 120,9 12,4% 608,6 15,8% -30,5%
Oci, lleure, vacances : - 710,1 72,7% 2.928,3 75,9% -43,6%
Altres motius (1) : - : - : - -
Motiu del viatge - Oci, lleure i vacances
Turisme cultural : - : - : - -
Pràctica esportiva : - : - : - -
Camp i platja (descans) : - : - 869,0 22,5% -25,0%
Altres tipus d´oci : - 574,5 58,8% 1.925,5 49,9% -50,9%
Tipus de viatge
Cap de setmana : - 657,7 67,4% 2.240,9 58,1% -42,6%
Pont : - : - 411,4 10,7% 18,8%
Setmana Santa : - : - : - -
Vacances de Nadal : - : - 164,9 4,3% -32,6%
Vacances d´Estiu : - : - 515,1 13,4% -14,4%
Altres tipus (2) : - 179,3 18,4% 524,7 13,6% -31,6%
(1) Altres motius: compres, tractaments de salut, motius religiosos o peregrinacions i incentius.
(2) Altres tipus: treball, estudis, desplaçaments al centre d’estudis o de treball i altres viatges.
 : Dada estadísticament no significativa.

Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

Variació 
interanualViatges (milers) % s/total

Acumulat 12 últims mesos 

Viatges (milers)

2n trimestre 2020

% s/total

Acumulat any 2020

Viatges (milers) % s/total

Nota: La variació dels 12 útlims mesos està calculada respecte els 12 últims mesos anteriors.

Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.
- Dada no calculable.
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3.2 Viatges de turisme dels catalans a allotjament no propi. Nombre de viatges per característiques.
2n trimestre 2020

Total 1.138,2 100,0% 5.450,3 100,0% 19.406,8 100,0% -29,7%
Mitjà de transport
Cotxe 1.037,9 91,2% 3.880,5 71,2% 13.631,0 70,2% -27,8%
Autobús : - : - 467,9 2,4% -52,0%
Avió : - 738,6 13,6% 3.119,5 16,1% -36,9%
Tren : - 671,2 12,3% 1.949,8 10,0% -15,2%
Altres : - : - 238,6 1,2% -53,9%
Tipus d'allotjament principal
Hotels o similars 118,0 10,4% 1.495,0 27,4% 5.929,7 30,6% -31,4%
Habitatge de familiars o amics 742,3 65,2% 2.967,4 54,4% 8.964,6 46,2% -25,2%
Càmping / Caravana : - : - 679,0 3,5% -65,8%
Habitatge llogat : - 380,1 7,0% 2.178,7 11,2% -26,2%
Altres allotjaments (1) : - 521,9 9,6% 1.654,7 8,5% -19,7%
Forma d'organització del viatge
Amb paquet : - 223,9 4,1% 970,9 5,0% -34,5%
Sense paquet 1.128,4 99,1% 5.226,4 95,9% 18.435,8 95,0% -29,5%
Trams de pernoctacions
D´1 a 3 nits 892,0 78,4% 4.217,0 77,4% 12.620,5 65,0% -32,5%
de 4 a 7 nits 220,8 19,4% 783,0 14,4% 3.995,0 20,6% -32,6%
de 8 a 15 nits : - 276,3 5,1% 1.818,0 9,4% -9,0%
més de 15 nits : - 174,0 3,2% 973,3 5,0% -3,1%
Motiu del viatge
Feina / negocis : - 406,6 7,5% 1.503,5 7,7% -32,6%
Estudis : - : - 185,8 1,0% 19,9%
Visita a familiars o amics 650,4 57,1% 2.381,8 43,7% 7.235,1 37,3% -20,9%
Oci, lleure, vacances 363,8 32,0% 2.359,2 43,3% 10.083,1 52,0% -36,3%
Altres motius(2) : - 170,0 3,1% 399,4 2,1% 49,3%
Motiu del viatge - Oci, lleure i vacances
Turisme cultural : - 407,8 7,5% 1.958,5 10,1% -30,8%
Pràctica esportiva : - 332,6 6,1% 697,7 3,6% -38,4%
Camp i platja (descans) 211,7 18,6% 775,1 14,2% 4.508,8 23,2% -4,9%
Altres tipus d´oci : - 843,6 15,5% 2.918,0 15,0% -59,0%
Tipus de viatge
Cap de setmana 548,4 48,2% 2.796,8 51,3% 7.420,3 38,2% -34,7%
Pont 179,4 15,8% 179,4 3,3% 1.640,7 8,5% -29,6%
Setmana Santa : - : - : - -
Vacances de Nadal : - 734,3 13,5% 1.448,4 7,5% 8,0%
Vacances d´Estiu : - : - 3.789,9 19,5% -0,2%
Altres tipus (3) 308,0 27,1% 1.637,4 30,0% 5.107,4 26,3% -33,2%
(1) Altres allotjament: turisme rural, albergs, creuers, habitatges intercanviats, altres allotjaments de mercat i no de mercat.
(2) Altres motius:compres, tractaments de salut, motius religiosos o peregrinacions i incentius.

(3) Altres tipus: treball, estudis, desplaçaments al centre d’estudis o de treball i altres viatges.
 : Dada estadísticament no significativa.

Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.

2n trimestre 2020 Acumulat any 2020

Viatges (milers) Viatges (milers)

Acumulat 12 últims mesos 

- Dada no calculable.

Nota: La variació dels 12 útlims mesos està calculada respecte els 12 últims mesos anteriors.

Viatges (milers) % s/total% s/total
Variació 

interanual% s/total
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3.2.1 Viatges de turisme dels catalans a allotjament no propi amb destí principal Catalunya. 
Nombre de viatges per característiques.
2n trimestre 2020

Total 983,3 - 3.477,6 100,0% 10.931,0 100,0% -29,6%
Mitjà de transport
Cotxe 924,0 94,0% 2.971,5 85,4% 9.511,2 87,0% -28,7%
Autobús : - : - 331,7 3,0% -44,4%
Avió : - : - : - -
Tren : - 403,0 11,6% 1.072,2 9,8% -16,4%
Altres : - : - : - -
Tipus d'allotjament principal
Hotels o similars : - 595,7 17,1% 2.109,9 19,3% -29,5%
Habitatge de familiars o amics 645,5 65,6% 2.216,0 63,7% 6.197,0 56,7% -23,5%
Càmping / Caravana : - : - 494,8 4,5% -69,8%
Habitatge llogat : - 166,8 4,8% 1.028,9 9,4% -28,5%
Altres allotjaments (1) : - 430,7 12,4% 1.100,4 10,1% -18,5%
Forma d'organització del viatge
Amb paquet : - : - 276,5 2,5% -12,5%
Sense paquet 973,6 99,0% 3.401,9 97,8% 10.654,5 97,5% -29,9%
Trams de pernoctacions
D´1 a 3 nits 842,5 85,7% 3.151,5 90,6% 8.867,7 81,1% -31,5%
de 4 a 7 nits 134,3 13,7% 250,0 7,2% 1.461,6 13,4% -24,9%
de 8 a 15 nits : - : - 452,0 4,1% 9,0%
més de 15 nits : - : - 149,7 1,4% -30,6%
Motiu del viatge
Feina / negocis : - 217,0 6,2% 681,7 6,2% -2,1%
Estudis : - : - : - -
Visita a familiars o amics 563,9 57,3% 1.627,9 46,8% 4.561,0 41,7% -22,1%
Oci, lleure, vacances 301,8 30,7% 1.380,6 39,7% 5.248,1 48,0% -40,2%
Altres motius (2) : - : - 322,7 3,0% 103,6%
Motiu del viatge - Oci, lleure i vacances
Turisme cultural : - : - 280,9 2,6% -48,3%
Pràctica esportiva : - : - 360,3 3,3% -39,1%
Camp i platja (descans) 206,2 21,0% 689,7 19,8% 2.959,2 27,1% -9,9%
Altres tipus d´oci : - 465,0 13,4% 1.647,7 15,1% -62,1%
Tipus de viatge
Cap de setmana 520,4 52,9% 2.114,1 60,8% 5.626,6 51,5% -36,7%
Pont : - : - 998,9 9,1% -22,4%
Setmana Santa : - : - : - -
Vacances de Nadal : - 346,9 10,0% 772,1 7,1% 18,6%
Vacances d´Estiu : - : - 1.068,7 9,8% -8,1%
Altres tipus (3) 265,3 27,0% 818,9 23,5% 2.464,6 22,5% -16,0%
(1) Altres allotjament: turisme rural, albergs, creuers, habitatges intercanviats, altres allotjaments de mercat i no de mercat.
(2) Altres motius:compres, tractaments de salut, motius religiosos o peregrinacions i incentius.

(3) Altres tipus: treball, estudis, desplaçaments al centre d’estudis o de treball i altres viatges.
 : Dada estadísticament no significativa.

Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

2n trimestre 2020 Acumulat any 2020

Viatges (milers) % s/total Viatges (milers)

Acumulat 12 últims mesos 

- Dada no calculable.

Viatges (milers)

Nota: La variació dels 12 útlims mesos està calculada respecte els 12 últims mesos anteriors.

Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.

Variació 
interanual% s/total % s/total
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3.2.2 Viatges de turisme dels catalans a allotjament no propi amb destí principal resta de l'Estat.
Nombre de viatges per característiques.
2n trimestre 2020

Total : - 1.077,1 100,0% 4.741,6 100,0% -30,5%
Mitjà de transport
Cotxe : - 582,9 54,1% 2.791,1 58,9% -27,1%
Autobús : - : - : - -
Avió : - 188,3 17,5% 885,0 18,7% -47,0%
Tren : - 256,0 23,8% 860,0 18,1% -9,2%
Altres : - : - : - -
Tipus d'allotjament principal
Hotels o similars : - 428,7 39,8% 1.930,7 40,7% -35,2%
Habitatge de familiars o amics : - 496,4 46,1% 1.966,5 41,5% -25,4%
Càmping / Caravana : - : - : - -
Habitatge llogat : - : - 529,0 11,2% -21,3%
Altres allotjaments (1) : - : - 245,2 5,2% -31,2%
Forma d'organització del viatge
Amb paquet : - : - 282,7 6,0% -45,9%
Sense paquet : - 985,2 91,5% 4.458,9 94,0% -29,3%
Trams de pernoctacions
D´1 a 3 nits : - 648,8 60,2% 2.163,5 45,6% -37,9%
de 4 a 7 nits : - 277,8 25,8% 1.446,7 30,5% -35,5%
de 8 a 15 nits : - : - 691,8 14,6% -11,6%
més de 15 nits : - : - 439,6 9,3% 39,7%
Motiu del viatge
Feina / negocis : - : - 466,5 9,8% -55,3%
Estudis : - : - : - -
Visita a familiars o amics : - 539,1 50,0% 1.858,7 39,2% -17,4%
Oci, lleure, vacances : - 449,2 41,7% 2.377,0 50,1% -30,7%
Altres motius (2) : - : - : - -
Motiu del viatge - Oci, lleure i vacances
Turisme cultural : - 161,5 15,0% 597,5 12,6% -21,0%
Pràctica esportiva : - : - : - -
Camp i platja (descans) : - : - 852,1 18,0% -12,1%
Altres tipus d´oci : - 221,4 20,6% 765,8 16,2% -48,2%
Tipus de viatge
Cap de setmana : - 439,0 40,8% 1.038,7 21,9% -27,1%
Pont : - : - 392,5 8,3% -33,8%
Setmana Santa : - : - : - -
Vacances de Nadal : - 242,8 22,5% 425,2 9,0% 5,0%
Vacances d´Estiu : - : - 1.541,9 32,5% 8,4%
Altres tipus (3) : - 317,1 29,4% 1.343,2 28,3% -49,6%
(1) Altres allotjament: turisme rural, albergs, creuers, habitatges intercanviats, altres allotjaments de mercat i no de mercat.
(2) Altres motius:compres, tractaments de salut, motius religiosos o peregrinacions i incentius.

(3) Altres tipus: treball, estudis, desplaçaments al centre d’estudis o de treball i altres viatges.
 : Dada estadísticament no significativa.

Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

% s/totalViatges (milers)Viatges (milers) Viatges (milers)

2n trimestre 2020

Variació 
interanual

Acumulat 12 últims mesos 

% s/total

Acumulat any 2020

% s/total

- Dada no calculable.

Nota: La variació dels 12 útlims mesos està calculada respecte els 12 últims mesos anteriors.

Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.
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3.2.3 Viatges de turisme dels catalans a allotjament no propi amb destí principal a l'estranger.
Nombre de viatges per característiques.
2n trimestre 2020

Total : 100,0% 895,5 100,0% 3.734,2 100,0% -29,3%
Mitjà de transport
Cotxe : - 326,1 36,4% 1.328,7 35,6% -23,2%
Autobús : - : - : - -
Avió : - 550,3 61,5% 2.234,5 59,8% -31,7%
Tren : - : - : - -
Altres : - : - : - -
Tipus d'allotjament principal
Hotels o similars : - 470,6 52,6% 1.889,0 50,6% -29,4%
Habitatge de familiars o amics : - 255,1 28,5% 801,1 21,5% -35,6%
Càmping / Caravana : - : - : - -
Habitatge llogat : - : - 620,8 16,6% -26,2%
Altres allotjaments (1) : - : - 309,2 8,3% -13,0%
Forma d'organització del viatge
Amb paquet : - : - 411,8 11,0% -36,0%
Sense paquet : - 839,3 93,7% 3.322,4 89,0% -28,4%
Trams de pernoctacions
D´1 a 3 nits : - 416,7 46,5% 1.589,3 42,6% -29,8%
de 4 a 7 nits : - 255,2 28,5% 1.086,7 29,1% -37,7%
de 8 a 15 nits : - : - 674,2 18,1% -15,7%
més de 15 nits : - : - 384,0 10,3% -19,0%
Motiu del viatge
Feina / negocis : - : - 355,3 9,5% -27,5%
Estudis : - : - : - -
Visita a familiars o amics : - 214,9 24,0% 815,4 21,8% -21,9%
Oci, lleure, vacances : - 529,5 59,1% 2.458,0 65,8% -32,0%
Altres motius (2) : - : - : - -
Motiu del viatge - Oci, lleure i vacances
Turisme cultural : - 198,7 22,2% 1.080,1 28,9% -29,4%
Pràctica esportiva : - : - 175,7 4,7% -44,1%
Camp i platja (descans) : - : - 697,6 18,7% 42,9%
Altres tipus d´oci : - : - 504,6 13,5% -60,8%
Tipus de viatge
Cap de setmana : - 243,6 27,2% 755,0 20,2% -27,9%
Pont : - : - 249,3 6,7% -44,4%
Setmana Santa : - : - : - -
Vacances de Nadal : - 144,5 16,1% 251,0 6,7% -11,8%
Vacances d´Estiu : - : - 1.179,3 31,6% -2,6%
Altres tipus (3) : - 501,5 56,0% 1.299,6 34,8% -36,5%
(1) Altres allotjament: turisme rural, albergs, creuers, habitatges intercanviats, altres allotjaments de mercat i no de mercat.
(2) Altres motius:compres, tractaments de salut, motius religiosos o peregrinacions i incentius.
(3) Altres tipus: treball, estudis, desplaçaments al centre d’estudis o de treball i altres viatges.
 : Dada estadísticament no significativa.

Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

Nota: La variació dels 12 útlims mesos està calculada respecte els 12 últims mesos anteriors.

Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.

Variació 
interanual

- Dada no calculable.

Acumulat any 2020

% s/totalViatges (milers)

Acumulat 12 últims mesos 2n trimestre 2020

% s/total% s/totalViatges (milers) Viatges (milers)
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4 Viatges de turisme dels catalans a habitatge propi. Despesa per destinació principal.
2n trimestre 2020

Despesa declarada total 14,7 100,0% 85,8 100,0% 473,8 100,0% -29,0%
Destinació principal
Catalunya 11,6 79,0% 54,4 63,3% 268,6 56,7% -35,1%
Fora de Catalunya : - 31,5 36,7% 205,3 43,3% -19,0%

Despesa declarada 
per persona i viatge 84,6 100 87,9 100 122,9 100 14,0%
Destinació principal
Catalunya 71,7 85 67,7 77 83,5 68 4,5%
Fora de Catalunya : - 181,2 206 320,9 261 28,4%
Despesa declarada 
per persona i dia 20,0 100 28,8 100 25,6 100 -3,7%
Destinació principal
Catalunya 21,0 105 30,7 107 25,7 100 3,1%
Fora de Catalunya : - 26,0 90 25,4 100 -14,7%

Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

5 Viatges de turisme dels catalans a allotjament no propi. Despesa per destinació principal.
2n trimestre 2020

Despesa declarada total 160,7 100,0% 1.354,7 100,0% 6.100,5 100,0% -27,1%
Destinació principal
Catalunya 95,9 59,7% 346,5 25,6% 1.439,6 23,6% -25,8%
Resta d'Espanya : - 332,4 24,5% 1.840,5 30,2% -25,9%
Estranger : - 675,8 49,9% 2.820,3 46,2% -28,4%

Despesa declarada 
per persona i viatge 141,2 100 248,6 100 314,3 100 3,8%
Destinació principal
Catalunya 97,5 69 99,6 40 131,7 42 5,3%
Resta d'Espanya : - 308,6 124 388,2 123 6,6%
Estranger : - 754,6 304 755,3 240 1,2%
Despesa declarada 
per persona i dia 47,7 100 72,5 100 70,4 100 -6,8%
Destinació principal
Catalunya 44,4 93 46,7 64 46,9 67 -1,2%
Resta d'Espanya : - 67,1 93 61,2 87 -14,1%
Estranger : - 107,0 148 108,8 155 -3,3%
Nota: dades definitives.

Nota: les dades a partir de febrer del 2015 no són comparables amb les dades anteriors degut al canvi metodològic d'aquesta enquesta.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d'ETR de l'INE.

Índex

Variació 
interanual

Variació 
interanual

2n trimestre 2020 Acumulat any 2020 Acumulat 12 últims mesos 

Despesa (euros) Índex Despesa (euros) Índex Despesa (euros)

Despesa (milions 
d'euros) % s/total

Despesa (milions 
d'euros) % s/total

Despesa (milions 
d'euros) % s/total

2n trimestre 2020 Acumulat any 2020 Acumulat 12 últims mesos 

Despesa (milions 
d'euros) % s/total

Despesa (milions 
d'euros) % s/total

Variació 
interanualDespesa (euros)

2n trimestre 2020

Índex Despesa (euros)

Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.

Nota: La variació dels 12 útlims mesos està calculada respecte els 12 últims mesos anteriors.

Acumulat any 2020 Acumulat 12 últims mesos 

Nota: La variació dels 12 útlims mesos està calculada respecte els 12 últims mesos anteriors.

2n trimestre 2020 Acumulat any 2020 Acumulat 12 últims mesos 

Despesa (milions 
d'euros) % s/total

Variació 
interanual

Índex Despesa (euros) Índex
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Tipus d'operació 
Estadística realitzada a partir d'enquestes a panell de llars. La mostra de l'Enquesta de Turisme dels Residents (ETR) s'obté com a submostra de la Encuesta contínua de 
hogares (ECH) de l'INE. 
 
Període de referència 
El període d'estudi per als viatges (nombre, pernoctacions i durada) és el mes. Es proporcionen estimacions trimestrals i anuals amb major nivell de detall. La 
informació es recull de forma retrospectiva dels viatges amb pernoctacions realitzades durant els dos mesos de calendari anteriors al de la realització de l'enquesta. 
 
Univers 
Conjunt d'individus residents majors de 15 anys en habitatges familiars principals dins de Catalunya amb anàlisi extensiu als menors de 15 anys. 
 
Tipus de mostreig 
La Encuesta Contínua de Hogares (ECH) utilitza un mostreig bietàpic estratificat, on les unitats de primera etapa la constitueixen les seccions censals i les de segona 
etapa són els vuits de la secció. 
 
El marc per a l’Enquesta de Turisme de Residents és el conjunt de llars principals que han col·laborat en l’ECH, per a la selecció de les llars es realitza un mostreig 
aleatori bietàpic estratificat. Com a criteri d'estratificació s'ha fet servir, dins dels estrats de l'ECH, una nova variable que defineix la propensió a viatjar de la llar. 
 
Grandària mostral 
Es selecciona una persona dins de cada llar, i s'investiga un període retrospectiu de dos mesos naturals anteriors al mes de l'entrevista. D'acord amb això, la grandària 
de la mostra teòrica s'ha establert en 13.200 persones investigades cada mes per al total del conjunt de l'estat espanyol. La mostra mensual teòrica per a Catalunya és de 
1.400 persones. 
   
Recollida de la informació 
El mètode de recollida de la informació consisteix en entrevista telefònica CATI mitjançant la pròpia plataforma de recollida de dades de l’INE, IRIA. En el cas de 
llars en les que no és possible assignar una incidència definitiva en la seva primera col·laboració, es contempla entrevista personal CAPI.  
 
  
 
 

Notes metodològiques 
 
Font d'Informació 
ETR / Familitur. Enquesta de Turisme de Residents. 
Productor 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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