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Avanç de dades de BARCELONA  

MATRICULACIÓ DE VEHICLES, maig 2021 

Departament d’Estadística  i Difusió de  Dades 

Oficina  Municipal de Dades 

Taxa de variació interanual acumulada %. 

Turismes 

Turismes i motos matriculats per mesos 

 

El nombre de vehicles que s’ha matriculat durant el  mes 

de maig 2021 a Barcelona ciutat és 2.640, dada un 63,1% 

superior a la de maig de fa un any i un -7,4% en 

l’interanual acumulat dels cinc primers mesos de l’any. 

 

Els turismes matriculats durant el mes han estat 1.343 a 

Barcelona ciutat, i representen un 69,4% en l’interanual i 

un -1,2% en l’acumulat gener-maig. Als àmbits territorials 

que envolten Barcelona les variacions acumulades són 

positives arreu: van des del  5,1% per l’AMB fins a superar 

el 28% a la resta d’agregacions.  

 

Les motos matriculades a Barcelona han estat 949, 

quantitat un 5,6% superior a l’acumulat interanual gener-

maig. A tots els altres àmbits analitzats la matriculació de 

motos presenta increments interanuals positius que van 

des del 17,4% de l’AMB fins al 43,1% del global 

d’Espanya.  

  

 

Nombre 

matriculacions 

Var.interanual 

(%)

TOTAL VEHICLES 2.640 63,1 -7,4

Turismes

Barcelona 1.343 69,4 -1,2

AMB 2.924 82,2 5,1

Província Bcn 8.065 130,6 29,0

Catalunya 10.788 123,9 28,2

Espanya 102.775 181,3 39,9

Motos

Barcelona 949 45,6 5,6

AMB 1.758 71,7 17,4

Província Bcn 2.718 82,8 28,2

Catalunya 3.584 81,7 33,0

Espanya 16.004 57,1 43,1

Dades provisionals

Agregacions territorials del municipi on s'ha domiciliat el vehicle.

 Maig 2021 Var.interanual 

(%) acumulat 

gn-mg 2021
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