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Avanç de dades de BARCELONA  

ACTIVITAT I RENDIBILITAT  HOTELERA  OCTUBRE 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 d’octubre de 2022 a Barcelona és 736.153, 

un 48,8% més que un any enrere. L’acumulat dels deu 

primers mesos de l’any se situa un 157,6% per sobre dels 

valors de l’any anterior.  

 

El nombre de pernoctacions a l’octubre de 2022 a 

Barcelona és 1.947.345, dada un 51,7% superior a la de 

l’octubre de fa un any. Representen un 172,9% més en 

l’interanual acumulat.  

 

La tarifa mitjana diària (ADR) se situa en 158,4€ i l’ingrés 

mitjà per habitació RevPAR en 139,7€. 

 

L’estada mitjana a l’octubre se situa en 2,6 nits. 

 

Setembre 2022

% Variació 

interanual

Var.interanual

% acumulat

gn-oc 2022

Total viatgers 736.153 48,8 157,6

Residents a Espanya 139.417 6,9 52,8

Residents a l'estranger 596.736 63,8 210,5

Total pernoctacions 1.947.345 51,7 172,9

Residents a Espanya 285.175 5,4 55,7

Residents a l'estranger 1.662.170 64,0 214,0

Indicadors rendibilitat hotelera (€)

Tarifa mitjana diària (ADR) 158,4 49,4 -

Ingrès mitjà per habitació (RevPar) 139,7 91,7 -

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 30/11/2022

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 palesa en el fort impuls del nombre de visitants i de les pernoctacions hoteleres que generen. Tot i l’enorme 

incertesa derivada de l’impacte econòmic de la guerra d’Ucraïna i l’alça general dels preus, les dades revelen que 

Barcelona manté l’atractiu turístic, particularment entre els visitants procedents de l’estranger. Els Estats Units són el 

primer mercat emissor, seguit per França, el Regne Unit i Alemanya, cadascun d’ells amb més de quaranta mil visitants.  

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

