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1 Viatges de turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat. 
Nombre de viatges per tipus de viatge.
2n trimestre 2020

Total 115,7 100,0% 739,5 100,0% 3.402,3 100,0% -29,5%

Tipus de viatge
A habitatge propi : - : - 149,5 4,4% -40,5%
A allotjament no propi 115,0 99,4% 708,3 95,8% 3.252,8 95,6% -28,9%
 : Dada estadísticament no significativa.
- Dada no calculable.
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 a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat.
Nombre de viatges per procedència.
2n trimestre 2020

Total 115,7 100,0% 739,5 100,0% 3.402,3 100,0% -29,5%

Procedència
Andalusia : - : - 266,8 7,8% -9,8%
Aragó : - 58,2 7,9% 592,7 17,4% -26,6%
Balears, Illes : - 107,1 14,5% 307,3 9,0% -31,2%
Comunitat Valenciana : - : - 449,9 13,2% -29,9%
Madrid, Comunitat de : - 175,9 23,8% 644,4 18,9% -23,7%
Navarra, Comunitat Foral de : - : - 161,1 4,7% -44,1%
PaÍs Basc : - : - 297,3 8,7% -36,6%
Resta CA nord (1) : - 66,9 9,1% 395,3 11,6% -33,3%
Resta CA sud (2) : - 74,5 10,1% 287,7 8,5% -34,9%
(1) Resta CA nord: Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja.
(2) Resta CA sud: Canàries, Castella - la Manxa, Extremadura, Regió de Múrcia, Ceuta i Melilla.
 : Dada estadísticament no significativa.
- Dada no calculable.
Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.
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.
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3 Viatges de turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat.
Estada mitjana per tipus de viatge.
2n trimestre 2020

Total 9,4 100 4,6 100 5,6 100 16,3%

Tipus de viatge
A habitatge propi : - : - 11,1 200 51,5%
A allotjament no propi 9,4 100 4,7 101 5,3 95 14,3%
 : Dada estadísticament no significativa.
- Dada no calculable.
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.

4 Viatges de turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat.
Estada mitjana per procedència.
2n trimestre 2020

Total 9,4 100 4,6 100 5,6 100 16,3%

Procedència
Andalusia : - : - 5,4 97 -4,6%
Aragó : - 2,5 53 4,9 89 6,6%
Balears, Illes : - 5,1 111 3,6 65 -12,9%
Comunitat Valenciana : - : - 4,2 75 32,6%
Madrid, Comunitat de : - 3,2 69 6,1 109 57,6%
Navarra, Comunitat Foral de : - : - 6,3 113 13,2%
PaÍs Basc : - : - 7,4 133 16,5%
Resta CA nord (1) : - 5,7 122 5,8 105 7,7%
Resta CA sud (2) : - 9,5 205 7,3 132 18,7%
(1) Resta CA nord: Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja.
(2) Resta CA sud: Canàries, Castella - la Manxa, Extremadura, Regió de Múrcia, Ceuta i Melilla.
 : Dada estadísticament no significativa.
- Dada no calculable.
Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.
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.
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5 Viatges de turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat.
Nombre de viatges per característiques.
2n trimestre 2020

Total 115,7 100,0% 739,5 100,0% 3.402,3 100,0% -29,5%
Mitjà de transport
Cotxe : - 284,3 38,4% 1.877,6 55,2% -28,0%
Autobús : - : - 166,0 4,9% -20,4%
Avió : - 232,7 31,5% 748,9 22,0% -33,1%
Tren : - 156,8 21,2% 576,6 16,9% -29,5%
Altres : - : - : - -
Tipus d'allotjament principal
Hotels o similars : - 310,1 41,9% 1.361,1 40,0% -39,8%
Habitatge propi / multipropietat : - : - 149,5 4,4% -40,5%
Habitatge de familiars o amics : - 287,6 38,9% 1.344,9 39,5% -10,0%
Càmping / Caravana : - : - 127,1 3,7% -4,9%
Habitatge llogat : - : - 315,6 9,3% -41,5%
Altres allotjaments (1) : - : - 104,1 3,1% -29,5%
Forma d'organització del viatge
Amb paquet : - : - 179,7 5,3% -48,3%
Sense paquet 115,7 100,0% 698,7 94,5% 3.222,6 94,7% -28,1%
Trams de pernoctacions
D´1 a 3 nits : - 445,8 60,3% 1.669,9 49,1% -34,7%
de 4 a 7 nits : - 210,6 28,5% 1.111,4 32,7% -28,7%
de 8 a 15 nits : - 67,6 9,1% 455,1 13,4% -17,6%
més de 15 nits : - : - 165,9 4,9% 4,9%
Motiu del viatge
Feina / negocis : - 217,1 29,4% 592,1 17,4% -35,8%
Estudis : - : - : - -
Visita a familiars o amics : - 244,2 33,0% 1.002,4 29,5% -12,9%
Oci, lleure, vacances : - 253,2 34,2% 1.736,7 51,0% -34,1%
Altres motius (2) : - : - 51,6 1,5% -32,9%
Motiu del viatge - Oci, lleure i vacances
Turisme cultural : - : - 222,5 6,5% -35,4%
Pràctica esportiva : - : - 130,8 3,8% -45,5%
Camp i platja (descans) : - : - 836,3 24,6% -16,5%
Altres tipus d´oci : - 85,1 11,5% 547,1 16,1% -47,8%
Tipus de viatge
Cap de setmana : - 162,3 21,9% 651,0 19,1% -36,6%
Pont : - : - 188,0 5,5% -32,3%
Setmana Santa : - : - : - -
Vacances de Nadal : - 94,1 12,7% 222,8 6,5% 3,4%
Vacances d´Estiu : - : - 923,4 27,1% -8,1%
Altres tipus (3) 100,5 86,9% 465,7 63,0% 1.417,1 41,7% -35,9%
(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.
- Dada no calculable.
Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.
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.
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6 Viatges de turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat.
Despesa per procedència.
2n trimestre 2020

Despesa declarada total 52,1 100,0% 274,2 100,0% 1.385,9 100,0% -21,1%

Procedència
Andalusia : - : - 271,5 19,6% 96,6%
Aragó : - 12,4 4,5% 136,3 9,8% -32,2%
Balears, Illes : - 28,9 10,5% 81,3 5,9% -45,1%
Comunitat Valenciana : - : - 124,3 9,0% -33,4%
Madrid, Comunitat de : - 65,8 24,0% 265,4 19,2% -15,6%
Navarra, Comunitat Foral de : - : - 58,2 4,2% -37,4%
PaÍs Basc : - : - 132,8 9,6% -34,5%
Resta CA nord (1) : - 34,2 12,5% 181,3 13,1% -36,6%
Resta CA sud (2) : - 43,6 15,9% 134,7 9,7% -27,8%

Despesa declarada 
per persona i viatge 450,2 100 370,8 100 407,3 100 12,0%

Procedència
Andalusia : - : - 1.017,5 250 118,1%
Aragó : - 212,1 57 229,9 56 -7,6%
Balears, Illes : - 269,6 73 264,7 65 -20,2%
Comunitat Valenciana : - : - 276,4 68 -4,9%
Madrid, Comunitat de : - 373,9 101 411,9 101 10,5%
Navarra, Comunitat Foral de : - : - 361,5 89 12,0%
PaÍs Basc : - : - 446,7 110 3,3%
Resta CA nord (1) : - 510,6 138 458,7 113 -4,9%
Resta CA sud (2) : - 585,7 158 468,3 115 11,0%

Despesa declarada 
per persona i dia 47,8 100 79,9 100 73,3 100 -3,7%

Procedència
Andalusia : - : - 188,5 257 128,5%
Aragó : - 85,5 107 46,7 64 -13,3%
Balears, Illes : - 52,4 66 73,2 100 -8,3%
Comunitat Valenciana : - : - 66,0 90 -28,3%
Madrid, Comunitat de : - 116,0 145 67,7 92 -29,9%
Navarra, Comunitat Foral de : - : - 57,4 78 -1,0%
PaÍs Basc : - : - 60,3 82 -11,3%
Resta CA nord (1) : - 90,0 113 78,6 107 -11,7%
Resta CA sud (2) : - 61,7 77 63,8 87 -6,5%

(1) Resta CA nord: Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja.
(2) Resta CA sud: Canàries, Castella - la Manxa, Extremadura, Regió de Múrcia, Ceuta i Melilla.
 : Dada estadísticament no significativa.
- Dada no calculable.
Les dades en color taronja poden estar afectades per errors mostrals elevats.
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.
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Cliqueu per accedir al glossari

http://www.ine.es/

Tipus d'operació 
Estadística realitzada a partir d'enquestes a panell de llars. A partir de 2010 l'Instituto de Estudios Turísticos comença a introduir renovacions parcials. Es decideix que 
cada llar col·labori 2 anys. 
 
Període de referència 
Mensualment s'enquesta un terç de la mostra, amb un període de referència trimestral, de manera que quan acaba el trimestre s'ha enquestat a la totalitat de la mostra. 
La manera en què es recull la informació permet oferir tant dades mensuals com les seves diferents agregacions. Per a cada mes, es pot obtenir un avanç d'informació 
per a Catalunya i, posteriorment, quan les dades són definitives, s'ofereix un informe més detallat. 
 
Univers 
Conjunt d'individus residents en habitatges familiars principals dins de Catalunya. 
 
Tipus de mostreig 
Per a la selecció de les llars es realitza un mostreig bietàpic de conglomerats amb submostreig i estratificació de les unitats de primera i segona etapa. Les unitats de 
primera etapa són les seccions censals, escollint-se un total de 2.150 a nivell de l'Estat espanyol i 397 seccions censals per al conjunt de Catalunya. Les unitats de 
segona etapa són els habitatges familiars principals i se n'escullen 8 per a cada secció censal. 
 
Tamany mostral 
La mostra està formada per un total de 16.576 llars d'Espanya, 2.224 de les quals corresponen a Catalunya. Això suposa un total de 66.304 enquestes a l'any per al 
conjunt de l'Estat espanyol. 
 
Recollida de la informació 
El mètode de recollida de la informació consisteix en una primera presa de contacte mitjançant una entrevista personal a domicili i en els següents contactes la recollida 
d'informació és telefònica, mitjançant el sistema CATI, i/o en combinació amb entrevistes personals a domicili. 
 
Definició de marques turístiques 
Les marques turístiques estan formades per les següents comarques: 
Barcelona: Barcelonès 
Catalunya Central: Anoia, Bages, Osona, Vallès Occidental, Vallès Oriental 
Costa Brava: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Selva 
Costa Daurada: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Priorat, Tarragonès 
Costa Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme 
Pirineus i Val d'Aran: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès, Val d'Aran 
Terres de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell 
Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta 
 
Definicions dels termes usats 
L'Observatori d'Empresa i Ocupació posa a la vostra disposició un diccionari que recull les deficions  estadístiques dels termes usats en les enquestes de turisme. 
 
 

Notes metodològiques 
 
Font d'Informació 
Familitur. Enquesta de Moviments Turístics dels Espanyols. 
 
Productor 
Instituto de Estudios Turísticos (IET), organisme depenent de la Secretaria d'Estat de Turisme. 

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.  
 
Definicions dels termes usats 
L'Observatori del Treball i Model Productiu posa a la vostra disposició un diccionari que recull les definicions estadístiques dels termes usats en les enquestes de 
turisme. 
  
 
 

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