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MOTIVACIÓ I MÈTODE 

 
•Analitzar la resiliència de la demanda turística durant l’estiu del 2020 (mesos de juliol, agost i 

setembre) per marques turístiques catalanes i per províncies.  

•La resiliència es mesura com el tant per cent de la demanda de juliol-agost-setembre del 2019 

aconseguida el juliol-agost-setembre de 2020 (estaria relacionada, doncs, amb la taxa de 

creixement entre tots dos períodes) 

•Com a indicadors de demanda s’han considerat tant els viatgers com les pernoctacions als 

establiments hotelers i càmpings, per marques turístiques, i s’han afegit els establiments de 

turisme rural per a províncies per falta de dades territorials. 

•Es pot entendre que la resiliència està relacionada amb el PIB turístic protegit (menor reducció 

en aquesta temporada) 

•Una hipòtesi prèvia és que el pes del mercat domèstic en la demanda prèvia pot haver 

augmentat aquest grau de protecció global i que l’evolució de la demanda pot haver estat 

diferent en funció del tipus d’establiment, donada la seva diferent naturalesa i la preferència de 

la demanda actual (per ex. en favor turisme rural). 

•De fet, un dels arguments fonamentals de l’anàlisi és que, malgrat la possible davallada, la 

COVID-19 té impactes diferents en termes territorials i de tipus d’establiments. 

•Les dades provenen de l’INE 
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RESULTATS 1: DEMANDA HOTELERA 
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Resiliència Turística en termes de la Demanda Hotelera 

Nota: V són viatgers hotelers i P pernoctacions hoteleres 

Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

Vall d’Aran i Terres de l’Ebre sobresurten com les marques amb major resiliència en la 

demanda hotelera, i les que estan en pitjor situació són Barcelona i Costa Barcelona.  

En funció de l’indicador la resiliència pot variar. El cas més clar és la Costa Daurada, que 

ha “protegit” més clarament els viatgers (43%) que les  pernoctacions hoteleres (24%). 
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Resiliència Turística Hotelera versus especialitzaciò mercat domestic 

Si correlacionem resiliència amb  

l’especialització prèvia del mercat 

domèstic veiem els resultats 

diferencials de Val d’Aran i Terres 

Ebre que haurien 

guanyat la batalla del mercat intern!!! 
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Resiliència Turística Hotelera Costa Daurada i Terres Ebre 

al llarg de l’estiu COVID. Viatgers & Pernoctacions 

Augment de la resiliència al llarg estiu  

a les Terres Ebre: al setembre manté el 87% 

dels viatgers hotelers de l’any anterior. 

En contrast, a la Costa Daurada, el setembre 

ha estat pitjor que l’agost!  

Viatgers hotelers 

Pernoctacions hoteleres 
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Resiliència Turística Hotelera per províncies al llarg estiu 

COVID. Viatgers I Pernoctacions 

Els millors resultats de resiliència per províncies a  Lleida ... 
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Resiliència Turística Hotelera per provícies al llarg de l’estiu COVID. 

Viatgers & Pernoctacions 

Viatgers hotelers 

Pernoctacions hoteleres 

Setembre pitjors resultats que agost! 

Resisteix millor Lleida!  
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Els resultats de Girona han estat superiors a 

allò que s’esperava en base a la seva 

especialització en el mercat domèstic prèvia. 

També a Lleida i fins i tot  

també lleugerament Tarragona en viatgers 

Resiliència Turística Hotelera i especialització del mercat domèstic 

prèvia. La importància del passat 

Pes domèstic 

Pes domèstic 
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Resiliència Turística Hotelera per regions a Espanya .. 

Viatgers hotelers 

Pernoctacions hoteleres 

Catalunya de les pitjors   
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Resiliència Turística Hotelera i especialització mercat domèstic 

prèvia a les Comunitats Autònomes. La importància del passat 

Els resultats a Catalunya  

eren predictibles per a la seva 

especialització mercat internacional! 
Pes domèstic 

Pes domèstic 
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RESULTATS 2: DEMANDA CÀMPINGS 
 

 



PÍNDOLA CELIR 7-2020 

Resiliència Turística en funció de la demanda en càmpings 

Destaquen les Terres Ebre, on fins i tot ha 

augmentat la demanda de viatgers!!! 

Per províncies, novament destaca Lleida 

amb augments en viatgers i 

pernoctacions!! 

A la província de Tarragona, la resiliència 

en viatgers ha estat prou elevada, 75% 
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Resiliència turística en càmpings de lesTerres Ebre al llarg estiu 

COVID. Viatgers & Pernoctacions 

La resiliència en càmpings a l’Ebre puja al setembre!!! 
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Degut al pes del mercat domèstic, la resiliencia de la 

demanda en càmpings a Tarragona ha estat superior 

 a la mitjana provincial 
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Resiliència turística en càmpings per regions a Espanya. 

Viatgers 

Pernoctacions 

En viatgers, la resiliència de la 

demanda en càmpings a 

Catalunya ha estat millor 

que en pernoctacions 
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RESULTATS 3: DEMANDA ALLOTJAMENTS 

TURISME RURAL 
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Resiliència turística en termes de la demanda allotjaments de turisme rural 

A nivell provincial, sobresurt Lleida, amb un 

augment de les pernoctacions del 42%!!!! 

A Tarragona, els viatgers només s’han reduit 

un 2.6% 

Per mesos, en el cas de la demarcació 

Tarragona, el setembre ha estat millor que 

l’agost, sobretot pel que fa a les 

pernoctacions ...  
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Els resultats a les províncies de Lleida i 

Tarragona són millors del que es preveïa pel 

pes mercat domèstic. Aquest gap es molt clar 

a Lleida 

Resiliència turística rural. Especialització prèvia del mercat 

domèstic. La importància del passat 
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Resiliència turística rural per regions a Espanya .. 

Grans resultats a Catalunya,  

sobretot pel que fa als viatgers 

Viatgers  

Pernoctacions  
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y = 0,5137x + 0,3654 
R² = 0,4208 
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Resultats de Catalunya superiors als  

esperats per l’especialització prèvia del 

mercat domèstic  
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SÍNTESI 

 
•Resultats, òbviament, globalment dolents l’estiu de 2020 (juliol-setembre), 

comparats amb el mateix període del 2019. 

•A nivell català i territorial, per marques sobresurt la major resiliència de la Val 

d’Aran, les Terres de l’Ebre i la província de Lleida. En el cas de l’Ebre, la 

resiliència va augmentar al setembre respecte a agost. 

• La resiliència ha estat diferencial en aquests llocs, degut a l’especialització prèvia 

del mercat domèstic. Han guanyat la batalla per la retenció mercat domèstic! 

• Catalunya, en termes de la demanda hotelera, ha tingut una resiliència baixa, 

però esperable, donat l’important pes del seu mercat internacional. 

• Pel que fa als càmpings, l’Ebre, fins i tot, ha augmentat els viatgers aquest estiu 

de la COVID, i el mateix ha succeït a la província de Lleida.  

• En el cas de la demarcació de Tarragona i la demanda càmpings, la resiliència ha 

estat acceptable pel que fa als viatgers (75%) 

• Els allotjaments de turisme rural han estat unànimement els que han mostrat 

millors resultats. De fet, Catalunya sobresurt en aquest àmbit respecte la resta de 

l’Estat.  

• Per províncies, cal destacar Lleida, que ha vist, fins i tot com les pernoctacions 

han augmentat un 42%, aquest estiu. La resiliència a la demarcació de Tarragona 

ha estat elevada, d’un 97% en viatgers, i ha augmentat al setembre. 
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PREGUNTA 

 

 

 

 

 

 

Aquests resultats ens apunten una tendència per als propers anys   

o són resultats merament conjunturals? 

 

 



  GRÀCIES!!! 
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