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Avanç de dades de BARCELONA  

ACTIVITAT I RENDIBILITAT HOTELERA  MAIG 2021 

Departament d’Estadística  i Difusió de  Dades 

Oficina  Municipal de Dades 

Evolució Indicadors ADR i RevPAR 2019-2021 

Total de viatgers i pernoctacions segons residència 

El nombre de turistes allotjats en establiments hotelers 

durant el mes de maig 2021 a Barcelona és 155.549. 

L’acumulat dels cinc primers mesos de l’any se situa un 

65,85% dels valors de l’any anterior.  

 

El nombre de pernoctacions del maig 2021 a Barcelona 

ciutat és 334.102. Representen un -71,20% en l’interanual 

acumulat dels cinc  primers mesos de l’any.  

 

La tarifa mitjana diària (ADR) es situa en els 84,3€ i 

l’ingrés mitjà per habitació RevPAR en 29,4€. 

 

Arran de la pandèmia i el confinament associat les dades 

dels primers mesos de 2021 no són comparables amb les 

de 2020. La recuperació de l’activitat econòmica i de la 

vida social lligada a la campanya de vacunació i a la 

menor incidència del virus permeten pensar en un 

enlairament d’aquestes dades durant l’estiu. 

Maig 2021

% Variació 

interanual

Var.interanual

% acumulat

gen-mai 2021

Total viatgers 155.549        - -65,85

Residents a Espanya 72.436        - -9,17

Residents a l'estranger 83.113        - -82,08

Total pernoctacions 344.102        - -71,20

Residents a Espanya 130.658        - -7,26

Residents a l'estranger 213.444        - -83,05

Indicadors rendibilitat hotelera (€)

Tarifa mitjana diària (ADR) 84,3

Ingrès mitjà per habitació (RevPar) 29,4

Dades provisionals

Font: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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