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Avanç de dades de BARCELONA  

ACTIVITAT I RENDIBILITAT HOTELERA  SETEMBRE 2021 

Departament d’Estadística  i Difusió de  Dades 

Oficina  Municipal de Dades 

Evolució Indicadors ADR i RevPAR 2016-2021 

Total de viatgers i pernoctacions segons residència 

El nombre de turistes allotjats en establiments hotelers 

durant el mes de setembre 2021 a Barcelona és 411.625 

dada un 368,4% superior a la de setembre de fa un any. 

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

12,88% dels valors de l’any anterior.  

 

El nombre de pernoctacions de setembre 2021 a 

Barcelona ciutat és 1.063.891 dada un 509,2% superior a 

la de setembre de fa un any. Representen un 20,26% en 

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

 

La tarifa mitjana diària (ADR) es situa en els 99,8€ i 

l’ingrés mitjà per habitació RevPAR en 60€. 

 

La reobertura del turisme exterior i l’augment dels viatges 

derivat  de la millora de la situació sanitària eleven les 

dades de viatgers allotjats als hotels de la ciutat respecte 

de 2020; tot i així, el nombre de viatgers de setembre 

està un 43,51% per sota del registre de 2019 

(prepandèmia). Els turistes estrangers continuen 

guanyant posicions i  representen el 75,21% del total. 

L’estada mitjana al setembre se situa en 2,6 nits. 

 

Setembre 

2021

% Variació 

interanual

Var.interanual

% acumulat

gen-set 2021

Total viatgers 411.625 368,4 12,88

Residents a Espanya 102.053 124,4 56,80

Residents a l'estranger 309.572 630,2 -2,00

Total pernoctacions 1.063.891 509,2 20,26

Residents a Espanya 207.329 168,0 78,02

Residents a l'estranger 856.562 780,6 7,21

Indicadors rendibilitat hotelera (€)

Tarifa mitjana diària (ADR) 99,8 29,4

Ingrès mitjà per habitació (RevPar) 60,6 282,8

Dades provisionals

Font: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Turisme_i_promocio_economica/Turisme/Oferta_demanda_hotelera/evo/index.htm

