
Font: Elaboració  pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 

Més informació: Web del Departament d’Estadística i Difusió de Dades 

Avanç de dades de BARCELONA  

ACTIVITAT I RENDIBILITAT HOTELERA  MARÇ 2022 

Departament d’Estadística  i Difusió de  Dades 

Oficina  Municipal de Dades 

Evolució Indicadors ADR i RevPAR 2016-2022 

 

Total de viatgers i pernoctacions segons residència 

El nombre de turistes allotjats en establiments hotelers 

durant el mes de març de  2022 a Barcelona és 541.594, 

un 462,1% més que un any enrere. L’acumulat dels tres  

primers mesos de l’any se situa un 430,9% per sobre dels 

valors de l’any anterior.  

 

El nombre de pernoctacions de març de 2022 a 

Barcelona és 1.428.371 dada un 688,8% superior a la de 

març de fa un any. Representen un 620,7% més en 

l’interanual acumulat del primer trimestre de l’any.  

 

La tarifa mitjana diària (ADR) es situa en 111,6€ i l’ingrés 

mitjà per habitació RevPAR en 77,9€. 

 

L’estada mitjana al març se situa en 2,5 nits. 

 

Març 2022

% Variació 

interanual

Var.interanual

% acumulat

gen-mar 2022

Total viatgers 541.594 462,1 430,86

Residents a Espanya 140.606 119,2 130,74

Residents a l'estranger 400.988 1.145,3 1.060,46

Total pernoctacions 1.428.371 688,8 620,68

Residents a Espanya 272.050 156,1 163,48

Residents a l'estranger 1.156.321 1.444,5 1.324,48

Indicadors rendibilitat hotelera (€)

Tarifa mitjana diària (ADR) 111,6 21,2

Ingrès mitjà per habitació (RevPar) 77,9 218,9

Dades provisionals

Font: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

M
ili

o
n
s
  

Pernoctacions d'espanyols Pernoctacions d'estrangers TOTAL Visitants

Departament d'Estadística i Difusió de Dades 25/4/2022

0 €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

120 €

140 €

160 €

180 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tarifa mitjana diària (ADR) Ingrès mitjà per habitació (RevPar)

La progressiva recuperació del turisme procedent de l’exterior i l’augment dels viatges derivat  de la millora de la situació 

sanitària es veu també afectada per l’impacte econòmic de la guerra d’Ucraïna. S’obre un període de molta incertesa 

social i econòmica a tota Europa. En els pròxims mesos veurem com afecten la pèrdua de turistes procedents de Rússia 

pel posicionament de la Unió Europea en el conflicte, la pujada dels preus dels carburants i la seva repercussió en el 

preus dels viatges, l’alteració de les rutes per l’exclusió aèria entre Europa i Rússia, la por a viatjar dels viatgers 

procedents dels països que se senten més amenaçats per Rússia, si el conflicte armat se estengués més enllà de les 

fronteres d’Ucraïna. 

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Turisme_i_promocio_economica/Turisme/Oferta_demanda_hotelera/evo/index.htm

