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RESULTAT ESTADÍSTIC OFICINA DE TURISME DE PALAMÓS 2021 
 
INTRODUCCIÓ  
 
El següent informe pretén reflectir l’evolució del nombre de consultes rebudes a la Oficina 
Municipal de Turisme de Palamós des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.  
 
Aquest informe ens permet conèixer millor el perfil de la demanda turística del nostre municipi. Els 
resultats d’aquest informe provenen del mes de gener fins al mes de juny de l’antic punt d’atenció 
d’informació turística de Palamós, on s’utilitzava un TPV. A partir del mes de juliol es va inaugurar 
la nova oficina de turisme i es va començar a treballar amb el gestor estadístic de la Generalitat. 
 
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
Les dades que es mostren a continuació reflecteixen el nombre de consultes realitzades a l’Oficina 
de Turisme. Per tant, no reflecteixen el nombre de visitants totals que rep la destinació, Palamós. 
Cal tenir també en consideració que el mes de juliol es va fer un canvi en el sistema estadístic emprat 
per dur el recompte del nombre de consultes ateses a la oficina de turisme, i es va començar a emprar 
el gestor estadístic compartit per les Oficines de Turisme de Catalunya facilitat per la Direcció 
General de Turisme. 
 
CONSULTES TOTALS  
 
L’oficina enguany ha atès 14.705 persones en el període comprés de gener a desembre de 2021. 
Aquesta xifra gairebé 1.000 persones més que l’any anterior, i de nou ens trobem amb unes xifres 
sensiblement inferiors a períodes d’abans de la pandèmia (més de 30.000 consultes de diferència) 
 
Els fets d’aquesta davallada ha estat indiscutiblement que ens trobem encara sota l’impacte que ha 
causat en el món del turisme la pandèmia derivada de la COVID_19. La inestabilitat produïda pels 
canvis de mesures de mobilitat que s’anaven aplicant en funció de com evolucionaven els indicadors 
de la pandèmia ha fet disminuir molt la mobilitat de visitants i turistes, sobretot provinents de països 
estrangers, ja que alguns tenien mesures molt restrictives (tests PCR o amplies quarantenes) si 
viatjaven a països estrangers. Cal recordar també que durant els primers mesos de 2021 hi havia 
restriccions de mobilitat que impossibilitaven també l’arribada de visitants per restriccions de 
mobilitat municipals i comarcals. 
Considerem important també destacar que a principis d’estiu es va produir un canvi d’ubicació de 
la l’Oficina Municipal de Turisme. Malgrat estar situada a escassos metres de l’anterior (al mateix 
Passeig del Mar) el canvi d’ubicació ha fet que durant uns mesos la gent no acabés d’ubicar la 
oficina de turisme. Així mateix, el nou emplaçament, ha dotat l’oficina d’instal·lacions i serveis més 
orientats al visitant i no tant a la població local que ha derivat les seves consultes i peticions a altres 
serveis municipals que estan directament orientats a l’atenció i servei de la població local, cosa que 
també ha fet disminuir el nombre de consultes comptabilitzades, ja que les consultes fetes per la 
població local a l’Oficina de Turisme també eren comptabilitzades com a consultes. Malgrat això 
pugui suposar una davallada de les consultes considerem un canvi positiu el nou emplaçament ja 
que permet segmentar millor entre consultes realment turístiques i demandes derivades de la 
població local que no haurien de ser recollides a la oficina de turisme. 
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Finalment destacar que cal tenir en compte també que l’arribada de només 6 creuers enguany també 
influeix en la diferència de consultes rebudes respecte el període pre-pandèmia. 
 
 
 2020 2021 Increment % 

Nombre de 
visitants 

Percentatge Nombre de 
visitants 

Percentatge  

Catalunya  11.419 77,83% 9.929 72% -5,83 
Estat 
espanyol 

604 5,37% 1.066 7,7% +2,33 

Europa 2.585 17,57% 2.695 19,5% +1,93 
Resta del món 97 0,65% 100 0,80% +0,15 
 14.705 100% 13.790 100%  

 
 
Com es pot veure en el quadre anterior la única xifra que ha dismiuit respecte l’any 2020 és la xifra 
de visitants provinents de Catalunya. Com s’ha comentat en les consideracions previes aquesta 
davallada probablement és deguda al trasllat de la Oficina Municipal de Turisme, que ha derivat 
moltes consultes de la població local (que abans eren registrades com a consultes de persones locals 
i per tant computaven dins de l’estadística de Catalunya) a altres dependències municipals i 
especialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i per tant l’oficina rep menys consultes. 
Cal valorar positivament l’increment, encara que no excessiu, dels visitants arribats de la resta de 
l’Estat Espanyol, Europa i la resta del món. Aquest lleuger increment mostra una inèrcia cap a la 
recuperació del turisme i dels viatges. 
 

- Visitants procedents de Catalunya 
 

Província / any 2021 2020 Diferència 
Barcelona 5.333 6.661 -1.328 
Girona 4.283 4.341 -58 
Lleida 162 145 +17 
Tarragona 151 182 -31  
Total 9.929 11.419 -1.490 

 
 

Com podem veure la majoria de visitants que s’atenen a l’Oficina de Turisme provinents de 
Catalunya provenen de la província de Barcelona. Molts dels visitants de la província de Barcelona 
són visitants amb segona residència a Palamós que venen períodes de vacances i caps de setmana i 
pregunten sobretot sobre les activitats municipals en aquests períodes.  
En segon lloc trobem visitant de proximitat, de la província de Girona, que sovint ve a passar un dia 
per anar a la platja i per gaudir de la gastronomia i els principals atractius locals. 
Enguany s’ha vist una disminució de les atencions fetes provinents d’aquestes dues províncies, com 
hem comentat probablement per la disminució de consultes de la població local i probablement 
disminució de visites de persones amb segona residència a Palamós durant els períodes de restricció 
de la mobilitat.  
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  Font: Elaboració pròpia 
 
 
Com s’ha pogut veure a la taula i es pot veure en el gràfic superior, la província de Barcelona 
continua essent un dels principals mercats emissors per Palamós. 
 

- Visitants procedents de l’Estat espanyol 
 

 2021 2020 
Andalusia 54 43 
Aragó 112 117 
Cantàbria 9 0 
Castella i Lleó 90 16 
Castella - La manxa 16 14 
Ciutats autònomes de Ceuta i Melilla 0 0 
Comunitat Valenciana 85 41 
Extremadura 4 8 
Galícia 25 6 
Illes Balears 6 11 
Illes Canàries 2 11 
La Rioja 18 16 
Madrid 183 104 
Múrcia 4 1 
Navarra 89 36 
País Basc 349 143 
Principat d’Astúries 20 37 
Total 1.066 604 
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A diferència del que succeeix amb el nombre de consultes rebudes de visitants provinents de la resta 
de Catalunya, les consultes rebudes de visitants de la resta de l’estat espanyol sí han incrementat, en 
més d’un 40%. De nou, els principals emissors de visitants cap a Palamós són País Basc (33%), 
Madrid (17%) i Aragó (11%), seguides de Navarra, Castella i Lleó i Comunitat Valenciana (un 8% 
cada una). Tant País Basc com Madrid han tingut un important increment respecte l’any passat, 
Aragó s’ha mantingut estable. També destacar els increments de Castella i Lleó, Navarra i la 
Comunitat Valenciana. 
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- Visitants procedents de la resta d’Europa 
 

 
 2021 2020 

Andorra 32 27  
Àustria 2 6  
França 1729 1953  
Alemanya 188 108  
Luxemburg 6 0  
Escòcia 0 3  
Països Baixos 245 151  
Finlàndia 3 0  
Hongria 0 1  
Noruega 4 5  
Polònia 4 20  
Regne Unit 101 102  
Rússia 18 25  
Romania 5 4  
Suècia 17 1  
Suïssa 56 20  
Ucraïna 3 0  
Itàlia 50 47  
Irlanda 22 2  
Portugal 7 3  
Altres 0 0  
Eslovàquia 2 0  
Dinamarca 13 3  
Bèlgica 188 103  
Geòrgia 0 1  
Total 2.695 2.585  

 
 
Com podem veure en la taula anterior i en el gràfic posterior, França continua essent el principal 
mercat emissor del destí Palamós, per sobre de la resta de l’Estat Espanyol i només superada pels 
visitants provinents de la província de Barcelona. Els visitants francesos suposen un 65% de les 
consultes rebudes provinents de visitants estrangers. A molta diferència dels visitants francesos, els 
principals països emissors de turistes cap a Palamós són Països Baixos (9%), Bèlgica (7%), 
Alemanya (7%) i Regne Unit (4%). 
Els dos darrers anys el nombre de visitants procedents del Regne Unit ha disminuït per la suspensió 
de l’arribada de creuers al port de Palamós degut a la pandèmia.  
Considerem interessant remarcar l’increment de visitants procedents d’Alemanya, Països Baixos i 
Bèlgica pel perfil de visitant que són i la seva fidelitat envers el destí. 
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- Visitants procedents d’altres països 
 
Pel que fa l’arribada de visitants de fora d’Europa a Palamós és molt escassa i no arriba a un 1% 
dels visitants. Bàsicament són visitants provinents dels Estats Units o països de Sud-Amèrica que 
arriben a través de creuers. 
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VALORACIONS FINALS 
 
 
Un any més es consolida la província de Barcelona i França com a principals emissors de turistes 
cap a la destinació Palamós. 
Palamós continua tenint un turista de proximitat i molt fidelitzat, sovint relacionat amb segona 
residència o visitants d’un dia de proximitat atrets per oferta de platja, gastronomia i paisatge – 
turisme actiu (camí de ronda, via verda i altres activitats a l’aire lliure) 
 
Destacar l’increment de visitants procedents de Bèlgica, Holanda i Alemanya. Bèlgica i Holanda 
sempre han sigut països emissors importants per Palamós, sobretot vinculats a turisme de càmping 
i auto-caravanes.  
El perfil d’aquest turista europeu és interessant perquè sol ser un turista d’edat avançada, amb poder 
adquisitiu mitjà-alt i que viatja fora de temporada. 
 
Malgrat les xifres puguin semblar negatives, durant el 2021 s’ha notat una recuperació dels viatges 
i dels desplaçaments respecte 2020. Tot i que les xifres globals són un xic inferiors, cal tenir en 
compte les consideracions esmentades anteriorment (restriccions de mobilitat per restriccions 
sanitàries, canvi d’ubicació de l’Oficina de turisme i canvi en el serveis, canvi de gestor estadístic) 
que expliquen aquesta petita davallada, però si analitzem més acuradament les xifres i les posem en 
context veiem que Palamós és un destí consolidat en alguns mercats i que encara té marge de 
creixement en altres mercats més llunyans.  
 
 
 
 


