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Objectius

1
Els objectius principals de la implementació del model 
de clustering de visitants són:

• Descobrir els perfils de visitants de Catalunya en 
base el seu comportament

• Detectar patrons de comportament entre els 
visitants

• Interpretar i analitzar el comportament de cadascun 
dels perfils detectats

• Validar el valor de la implementació de models de 
clustering en les dades disponibles.



Context

2
Les dades disponibles per a la implementació del model de 
clustering provenen de les transaccions realitzades en TPV de 
CaixaBank a Catalunya, que contenen les següents variables:

Dades de la targeta
• Identificador de la targeta (anonimitzat) 

• País d’emissió de la targeta

• Municipi de major despesa de la targeta (només catalans)

• Província de major despesa de la targeta (nacionals de la 
resta de l’estat

Dades de les transaccions
• Valor monetari de la transacció

• Dia i hora de la transacció

• Categoria comercial del comerç 
titular del TPV

• Localització del TPV a nivell de codi 
postal

L’agrupació de categories comercials 
utilitzades per les anàlisis són les 
següents:

• Agències de viatge

• Alimentació (supermercats i grans superfícies)

• Allotjaments

• Casinos

• Consum resta (farmàcies, drogueria, bugaderia, bricolatge, 
ferreteria, parament de la llar, joguineries, fotografia, 
estancs, quioscs, veterinària, perruqueria, i altres)

• Espectacles

• Museus

• Oci i esports (clubs esportius i esquí)

• Parcs temàtics

• Reintegrament (caixers)

• Restaurants

• Shopping (comerços varis: joies, tèxtil, moda, sabates, 
mobles, decoració, llibres, música, papereria, 
souvenirs i regals)

• Transport (gasolineres, transport de viatgers, 
lloguer de vehicles i aparcaments)

• Wellness



Metodologia
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Model conceptual d’un 
viatge

El viatge es construeix a partir d’una seqüència de 
transaccions realitzades codis postals, en una fines-
tra de temps donada i ben delimitada respecte al-
tres moviments de la targeta anteriors i posteriors 
al viatge. 

Només es consideren les transaccions de targetes 
que compleixen els requisits següents:

• Transaccions realitzades a municipis a més 
de 50 km del municipi d’origen principal de la 
targeta

• Transaccions realitzades a municipis a més de 
10 km del municipi d’origen secundari de la 
targeta

• Transaccions de targetes que no realitzen 
transaccions durant més de 8 setmanes l’any al 
municipi

• Transaccions de targetes que no realitzen 
transaccions durant més de 60 dies l’any al 
municipi

A partir de la seqüència de transaccions vàlides 
d’una mateixa targeta es consideren nous viatges 
quan la diferència de dies entre transaccions supera 
L dies. On L és 5 per als catalans, nacionals i france-
sos i 15 per a la resta.

Així per exemple, una targeta amb origen català que 
realitza una transacció el dia 1 i el dia 4 es considera 
un viatge de 3 nits. Si en canvi, la mateix targeta 
realitza una transacció el dia 1 i el dia 7, es considera 
dos viatges sense pernoctació.

Es descarten aquells viatges on el nombre de nits 
detectats és igual o major a 28.

De cada viatge es detecta la següent tipologia de 
municipis:

Concepte Entitat
Municipi 
principal del 
viatge

El municipi amb major nombre 
de dies amb transaccions durant 
el viatge; en cas de més d’un, el 
municipi amb més transaccions; en 
cas de més d’un, el municipi de la 
primera transacció

Municipi de 
pernoctació

El municipi principal del viatges 
amb mínim 1 nit

Municipis 
amb 
excursions

Els altres municipis visitats durant 
el període del viatge que no 
són considerats el municipi de 
pernoctació.
En el cas de viatges sense 
pernoctació, són tots aquells 
municipis visitats durant les visites.

A partir de les dades anteriors s’han creat nous in-
dicadors que s’incorporen al model de clustering. 
Aquestes variables permeten agrupar els viatges 
dels visitants segons els seus comportaments. Les 
variables marcades en negreta són variables actives 
que s’incorporen al model de clusterització.

Concepte Variable
Origen 
del 
viatger

Lloc d’origen1

Quan ha 
viatjat

• Data d’inici del viatge
• Data de fi del viatge
• Durada del viatge2

• És en període de vacances 
d’estiu? del 23 de juny a 15 de 
setembre)

• És en període de Setmana Santa? 
(entre el divendres anterior al 
diumenge de rams i el dilluns de 
Pasqua)

• És en període posterior a 
Setmana Santa? (dia posterior a 
Setmana Santa fins a 22 de juny)

• És en període de fora de 
vacances? (16 d’octubre fins al 
dia abans de Setmana Santa i 
exceptuant els dies de Nadal)

• És en període de Nadal? (24 de 
desembre i el 6 de gener)
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On ha 
viatjat

• Municipi principal del viatge
• És la primera visita al municipi 

principal?
• Índex de popularitat3 del municipi 

més popular visitat
• Ha visitat Barcelona?
• Distància entre el municipi 

principal del viatge i l’origen del 
viatger

• Nombre de visites a l’any del 
municipi principal del viatge

Perfil de 
despesa

• Mitjana de despesa per 
transacció

• Per a cada categoria comercial, 
indicar si ha consumit o no.

• Percentatge de despesa del 
viatge per a cada categoria 
comercial.

Mobilitat i 
dinàmica 
del viatge

• Nombre de municipis diferents 
visitats com a excursió

• Ha pernoctat?4

1 El llocs d’origen s’han agrupat tal i com mostra a la taula de sota 
amb les etiquetes corresponents.
2 Variable calculada: Data d’inici del viatge – Data de fi del viatge
3 L’índex de popularitat del municipi es calcula segons el volum 
de visitants únics detectats (a través de les transaccions) en cada 
municipi.

4 No ha pernoctat si la durada del viatge és igual a 0.

Etiqueta 
d’origen

Variable

CAT Catalunya
RESTA-ES Resta d’Espanya (exceptuant 

Catalunya)
FR França
GB+IE Regne Unit i Irlanda
DE Alemanya
IT Itàlia
BE+NL+LU Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg
RU+UA+BY Rússia, Ucraïna i Bielorússia
US Estats Units d’Amèrica
ALTRES Altres països no contemplats en la 

llista actual
Per a més informació sobre la metodologia del tractament de les 
dades consultar el document.

El procés de clusterització dels viatges es realitza 
amb una classificació jeràrquica amb mètode de 
Ward i distància Euclídia normalitzada.

Les variables introduïdes al model són les següents:

• Durada del viatge

• És la primera visita al municipi principal?

• Índex de popularitat del municipi més popular 
visitat

• Ha visitat Barcelona?

• Distància entre el municipi principal del viatge i 
l'origen del viatger

• Nombre de visites a l'any del municipi principal 
del viatge

• Mitjana de despesa per transacció

• Per a cada categoria comercial, indicar si ha 
consumit o no.

• Nombre de municipis diferents visitats com a 
excursió

• Ha pernoctat?

Cada fila que s’incorpora al model és un viatge, po-
dent haver varis viatges d’una mateixa targeta.

Per a la realització del procés es selecciona una 
mostra aleatòria de 100,000 viatges

El procés es realitza per aquells viatges realitzats 
durant el període gener i setembre de 2021.
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Resultats11

Dendograma resultant del procés de clustering

El dendograma resultant del procés de clustering es mostra a la següent figura.

A B E FC D

Les línies verticals indiquen la diferència entre els dos clústers que uneix (com més altes, més diferència)

A partir del dendrograma resultant, es realitza un primer tall amb 6 classes (k = 6), del quals les seves caracte-
rístiques distintives són les següents: 

ID Clúster On ha viatjat %
A Amb presencia a 

Barcelona
• La majoria (87%) visiten Barcelona
• Orígens principals: 23% FR, 22% RESTA-ES

28.5%

B Despesa en 
allotjaments i caixers

• Amb despesa aproximada de 250€ per transacció
• Despesa principal en allotjaments i caixers
• 22% visiten Barcelona
• Orígens principals: 32% CAT, 22% RESTA-ES i 20% FR

3.3%

C Excursionistes • La majoria (88%) són excursionistes 
• 21% visiten Barcelona
• Orígens principals: 53% CAT, 18% RESTA-ES i 15% FR

18.0%

D Pernoctants • La majoria (84%) són visitants amb pernoctació 
• 3% visita Barcelona
• Orígens principals: 50% CAT, 17% RESTA-ES i 19% FR

45.6%

E Llarga distància • Visitants de llarga distància (>8,000KM)
• 83% visiten Barcelona
• Orígens principals: 49% USA i 40% ALTRES

4.6%

F Despesa molt alta • Despesa molt alta (>6,000€ per transacció)
• 100% visita Barcelona
• Orígens principals: 60% RU+UA+BY i 40% ALTRES
• El 71% de la despesa en shopping i el 19% en allotjaments

<0,1%
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Posteriorment s’aprofundeix amb el segon millor tall de l’arbre que resulta en 17 classes (k = 17). 

A continuació es detallen els noms dels clústers resultants a partir del tall de l’arbre especificat en 17 clústers:

ID Cluster %
A1 Estada llarga 2.1
A2 Pernoctants amb presència a Barcelona 26.4
B1 Despesa en allotjaments i caixers 3.1
B2 Despesa alta en allotjaments i caixers 0.1
C1 Excursionistes 7.2
C2 Excursionistes amb presència a Barcelona 3.9
C3 Despesa en transport 7.0
D1 Despesa en allotjament 6.4
D2 Despesa en consum resta 7.3
D3 Despesa en reintegrament 4.8
D4 Despesa en shopping 9.7
D5 Despesa en parcs temàtics 3.8
D6 Pernoctants de primera visita 5.6
D7 Pernoctants repetidors 8.1
E Llarga distancia 4.6
F1 Despesa molt alta <0.1
F2 Despesa extremadament alta <0.1

A continuació s’analitzen les variables principals de cada clúster resultant.
Es protegeixen dels gràfics resultants els següents clústers per diferents motius:
• B1 i B2: per no aportar nova informació rellevant extreta de la classificació per k=6.
• D5: per no violar el secret estadístic del reduït nombre d’entitats classificades com a parc temàtic.
• F1 i F2: per no violar el secret estadístic del reduït nombre de visitants d’aquest clúster.

Distribució del lloc d’origen dels visitants per clúster

-

Els visitants de Catalunya són els majoritaris en els perfils excursionistes, pernoctants i en els diferents perfils de des-
pesa.

Estats Units és el mercat majoritari del perfil de llarga distància.
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Distribució dels països d’origen etiquetats com a “ALTRES” del clúster “Llarga distància”

És la primera visita al municipi principal del viatge?

Els perfils que realitzen en major freqüència la seva primera visita (a banda dels pernoctants de primera visita) són 
els de despesa en transport, els de llarga distància, pernoctants amb presència a Barcelona i els de despesa en 
allotjament.
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Són visitants amb pernoctació?

Visiten Barcelona?

 
A banda dels perfils de presència a Barcelona, també visiten majoritàriament Barcelona els perfils d'estada llarga i 
de llarga distància
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Pernocten a Barcelona?

Els visitants de Catalunya d'estada llarga solen visitar Barcelona, però només una tercera part d'aquests pernocta 
a la ciutat

Índex de popularitat del municipi més popular visitat



Resultats16

Distribució de l’índex de popularitat del municipi més popular visitat

La següent taula mostra exemples de municipis segons el rang de la seva popularitat calculada

Índex Nivell de popularitat Municipis
1 Molt alta Barcelona
0,05-
0,10

Alta Vila-seca, Salou, Tarragona, Lloret de Mar, Cambrils, Castell-Platja d'Aro, 
Girona, Palafrugell, Palamós, Roses.

0,02-
0,04

Mitja Blanes, Sitges, Prat de Llobregat, Escala, Torroella de Montgrí, Vendrell, 
Figueres, Hospitalet de Llobregat, Reus, Cadaqués, Begur, Calafell, etc.

0,01 Baixa Olot, Vic, Amposta, Monistrol de Montserrat, Llançà, etc.

Els perfils de despesa en allotjament i shopping són els que tenen visites a municipis amb nivell de popularitat alta.

Distribució territorial del nombre d’excursions per clúster

Els perfils de despesa en allotjament i shopping són els que tenen visites a municipis amb nivell de popularitat alta.

A la Costa Daurada es tendeixen a tenir més pernoctants repetidors, mentre que a la Costa Brava, pernoctants de 
primera visita. 

També observem un augment de visites al aeroport, dels pernoctants de primera visita.
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Els excursionistes tenen presència territorial més dispersa.

El pefil de despesa en allotjament se centra a la Costa Daurada i a la Costa Brava.

Els perfils de llarga distància i llarga estada es concentren a Barcelona però aquests últims amb menor intensitat.
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Distribució territorial del nombre de visitants amb pernoctació per clúster

A continuació es mostra una representació gogràfica del nombre de pernoctacions que realitzen a Catalunya 
cada perfil.
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Nombre de municipis diferents visitats

El perfil de llarga estada és el que més visites a diferents municipis té.

El grup següent són Excursionistes (amb i sense presència a Barcelona) i el perfil de despesa en transport.
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Distribució del nombre de municipis diferents visitats

Distància des del lloc de residència del visitant al municipi principal on es viatja
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Distribució de la distància des del lloc de residència del visitant al municipi principal on es viatja

Duració del viatge

Nombre de nits

A banda del perfil d'estada llarga, el perfil de llarga distància és el de major quantitat de nits. 
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Distribució de la duració del viatge

Nombre de nits

Despesa mitjana de les transaccions
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Distribució de la despesa mitjana de les transaccions

El perfil de major despesa mitjana és del de despesa en reintegraments.

El perfil de llarga distància té major dispersió en la seva despesa mitjana.

El perfil de menor despesa és el d'excursionistes amb presència a Barcelona.

Nombre de visites a l’any realitzades al municipi principal del viatge
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Distribució del nombre de visites a l’any realitzades al municipi principal del viatge

 

Distribució de les visites per període

El perfil d'Estada Llarga és el de major concentració a l'estiu.

Els de menor concentració a l'estiu són els excursionistes i els repetidors.

Els visitants de llarga distància són els que més viatgen fora de vacances.
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Percentatge de visitants que han consumit la categoria

La gran majoria de visitants d'estada llarga i de primera visita han consumit en restaurants durant el seu viatge.

La majoria de visitants d'estada llarga consumeix també en transport i shopping.

Els excursionistes i els pernoctants de primera visita no consimeixen en transport

Gairebé la meitat de visitants d'estada llarga consumeix productes no turístics (consum resta)
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Distribució de la despesa del viatge per categoria

 

El perfil que realitza la seva major despesa del viatge en restaurants són els pernoctants de primera visita.

Els excursionistes amb presència a Barcelona i els pernoctants repetidors concetren la seva compra en restaurants 
i transport.

Els excursionistes concentren la seva despesa en restaurants i consum resta.
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Distribució dels perfils que realitzen excursions en cada marca turística

Distribució dels perfils que pernocten en cada marca turística
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Les següents taules resumeixen les característiques principals de cadascun dels 17 perfils detectats.

ID Cluster Quan ha viatjat On ha viatjat i mobilitat del viatge
A1 Estada llarga Estades entre 5-13 nits / Els que 

viatgen més a l’estiu
65% primera visita / Visiten Barcelona (74%) i 
altres destinacions de popularitat alta / 34% 
dormen a Barcelona / Excursions a 2-4 municipis

A2 Pernoctants amb 
presència a Barcelona

Estades entre 1-5 nits 72% primera visita  / 87% visiten Barcelona / 69% 
dormen a Barcelona / Present a les marques de 
Barcelona i també a la Costa Brava

B1 Despesa en 
allotjaments i caixers

Estades entre 1-4 nits 22% visiten Barcelona / Visiten municipis de 
popularitat mitja-alta

B2 Despesa alta en 
allotjaments i caixers

Protegit per confidencialitat Protegit per confidencialitat

C1 Excursionistes Viatgen menys a l’estiu que la 
majoria de perfils

Visiten municipis de popularitat baixa-mitja-alta / 
No visiten Barcelona /
Perfil present a la Val d’Aran

C2 Excursionistes amb 
presència a Barcelona

Viatgen menys a l’estiu que la 
majoria de perfils

96% visiten Barcelona / Realitzen excursions a 1-2 
municipis

C3 Despesa en transport Viatgen menys a l’estiu que 
la majoria de perfils / Estades 
entre 0-3 nits

83% de primera visita / Visiten municipis de 
popularitat baixa-mitja-alta / No visiten Barcelona 
/ Realitzen excursions a 1-2 municipis / Perfil 
present en zones d’interior

D1 Despesa en 
allotjament

Estades entre 1-4 nits 76% primera visita / 81% pernocten / Visiten 
municipis de popularitat baixa-mitja-alta / No 
visiten Barcelona / Perfil present a Pirineus i Val 
d’Aran 

D2 Despesa en consum 
resta

Estades entre 2-6 nits 100% Pernocten / Visiten municipis de 
popularitat baixa-mitja-alta / No visiten Barcelona

D3 Despesa en 
reintegrament

Estades entre 1-6 nits 83% pernocten / Visiten municipis de popularitat 
baixa-mitja-alta / No visiten Barcelona
Perfil present en zones d’interior

D4 Despesa en shopping Estades entre 0-4 nits 64% primera visita / 61% pernocten / Visiten 
municipis de popularitat alta / No visiten 
Barcelona / Perfil present a Costa Brava. 

D5 Despesa en parcs 
temàtics

Protegit per confidencialitat Protegit per confidencialitat

D6 Pernoctants de 
primera visita

Estades entre 2-4 nits Visiten municipis de popularitat baixa-mitja-alta / 
No visiten Barcelona

D7 Pernoctants repetidors Viatgen menys a l’estiu que 
la majoria de perfils / Estades 
entre 1-5 nits

Visiten municipis de popularitat baixa-mitja-alta 
/ No visiten Barcelona / El perfil més present a 
Paisatges de Barcelona, Terres de Lleida, Terres 
de l’Ebre i Costa Daurada

E Llarga distància Estades entre 1-7 nits / Els que 
viatgen més fora d’època de 
vacances

78% de primera visita / 84% pernocten / 83% 
visiten Barcelona i altres destinacions de 
popularitat alta

F1 Despesa molt alta Protegit per confidencialitat 100% visiten Barcelona
F2 Despesa 

extremadament alta
Protegit per confidencialitat 100% visiten Barcelona
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ID Cluster Despesa principal Lloc d'origen
A1 Estada llarga Restaurants, shopping i 

transport
De mitja distància (500-1000Km) / FR, RESTA-ES, 
BE+NL+LU, CAT i diversitat de països

A2 Pernoctants amb 
presència a Barcelona

Restaurants, transport i 
shopping

De mitja distància (500-1000Km) / RESTA-ES, FR i 
diversitat de països

B1 Despesa en 
allotjaments i caixers

Allotjaments i caixers / 
Despesa aproximada de 
250€ per transacció

De mitja distància (200-700Km) / CAT, RESTA-ES i FR

B2 Despesa alta en 
allotjaments i caixers

Allotjaments i caixers / 
Despesa aproximada de 
1,200€ per transacció

Protegit per confidencialitat

C1 Excursionistes Restaurants i consum resta De curta-mitja distància (<500Km) / CAT, RESTA-ES, 
FR

C2 Excursionistes amb 
presència a Barcelona

Transport i restaurants 
/ Despesa mitjana per 
transacció més baixa 
(20€).

De mitja distància (200-700Km) / RESTA-ES, CAT, FR  i 
diversitat de països

C3 Despesa en transport Transport i restaurants De curta-mitja distancia (<500Km) / CAT, RESTA-ES, 
FR

D1 Despesa en 
allotjament

Allotjament i restaurants De curta-mitja distancia (<500Km) / CAT, RESTA-ES, 
FR

D2 Despesa en consum 
resta

Consum resta, restaurants 
i shopping

De curta-mitja distancia (<500Km) / CAT, RESTA-ES, 
FR

D3 Despesa en 
reintegrament

Reintegrament i shopping De curta-mitja distancia (<500Km) / CAT, RESTA-ES, 
FR

D4 Despesa en shopping Shopping i restaurants De curta-mitja distancia (<500Km) / CAT, RESTA-ES, 
FR

D5 Despesa en parcs 
temàtics

Parcs temàtics Protegit per confidencialitat

D6 Pernoctants de 
primera visita

Restaurants De curta-mitja distància (<500Km) / CAT, RESTA-ES, 
FR

D7 Pernoctants repetidors Restaurants i transport De curta distància (<200Km) / CAT, RESTA-ES, FR
E Llarga distància Restaurants, shopping 

i transport / La major 
dispersió de la despesa 
Mitjana

US, Amèrica Llatina, RU+UA+BY

F1 Despesa molt alta Despesa molt alta 
(>6,000€ per transacció) / 
Shopping i allotjament

RU+UA+BY i ALTRES

F2 Despesa 
extremadament alta

Despesa extremadament 
alta (>15,000€ per 
transacció) / Shopping

RU+UA+BY i ALTRES
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• A través als mètodes de 

seguiment de les transaccions 
s’ha pogut generar coneixement 
sobre el comportament dels 
viatges.

• Les dades de transaccions no 
ofereixen el comportament 
complet dels viatges, però són 
una font rellevant per observar 
les tendències i la detecció de 
perfils principals.

• Les tècniques de clusterització 
han permès detectar els 
perfils principals dels viatges 
de Catalunya en base el 
seu comportament amb les 
transaccions.

• Per a cada perfil s’ha 
pogut analitzar les seves 
característiques, com el lloc 
d’origen, quan i on viatgen, 
els fluxos de mobilitat i la seva 
despesa.

• El procediment de clusterització 
de visitants es limita als 
comportaments dels visitants en 
base les transaccions bancàries, 
tenint molt de pes en alguns 
perfils concrets marcats per la 
tipologia de la despesa. 

• El coneixement generat és 
de gran utilitat per orientar 
campanyes de màrqueting i 
gestionar fluxos de visitants



C/Bilbao, 72  Edif. A.  
08005 - Barcelona
Tel. +34 93 7419 100 
info@cidai-catalonia-ai.eu
www.cidai.eu

mailto:info%40cidai-catalonia-ai.eu%0D?subject=
http://www.cidai.eu
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