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Barcelona tanca l’estiu amb un 4’6% més de turisme  
 
 

» Als mesos de juny, juliol i agost, la ciutat va rebre als seus hotels 2.279.514 turistes, 

un 4’6% més que a l’estiu de 2017; i hi va registrar 5.938.557 pernoctacions, un 0’66% 

més que al mateix període de l’any passat. S’estima que en total, es van rebre més de 

4’6 milions de turistes a la ciutat 

 

» Més del 84% del turisme que ha visitat la ciutat aquest estiu és de procedència 

internacional, que a més ha crescut més d’un 5% en aquests mesos estivals  

 

» La despesa mitjana per persona i nit realitzada pels turistes en hotels a la ciutat –

excloent transport, allotjament i paquet turístic- augmenta fins als 102’5€ en el primer 

trimestre de 2018 i a 100’6€ en el segon trimestre, superant el llindar dels 100 euros 

 

» Augmenta en un 2’1% l’afiliació a la Seguretat Social de treballadors i treballadores al 

sector turístic a l’estiu 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona fa balanç del turisme a la ciutat aquest estiu, que tanca amb un 

increment moderat de les visites, amb forta preeminència del turista internacional, que fa una 

estada més curta i gasta més a la ciutat.  

 

De juny a agost de 2018 han visitat els hotels de la ciutat un total de 2.279.154 turistes, un 4’61% 

més que en el mateix període de l’any anterior, segons dades de l’INE. Aquest nombre de 

viatgers representa 5.938.557 pernoctacions, una xifra un 0’66% superior al mateix període de 

2017. Les dades de Turisme de Barcelona, a partir de les del Gremi d’Hotels, xifren el nombre 

de turistes de l’estiu en 2.524.436, un 6’19% superior al mateix període del 2017. Són xifres 

superiors a les oficials, també pel que fa a les pernoctacions, estimades en 5.590.007, un 5’12% 

més que el mateix període de l’any anterior. 
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Turistes allotjats en hotels en l’Estiu 2018 a Barcelona 
 

Nombre de 
turistes 

Variació 
respecte 2017 

Nombre de turistes 
(Turisme de Barcelona-
Gremi d’Hotels) 

Variació respecte 
any 2017 

Estiu 2.279.154 4,61% 2.524.436  6,19% 

Juny 757.168 6,16% 843.664  10,21% 

Juliol 785.791 1,80% 871.374  4,13% 

Agost 736.195 6,13% 809.398  4,46% 

Font: Ajuntament de Barcelona (Departament d’estadística) a partir de INE (EOH) i Turisme de 
Barcelona- Gremi d’Hotels 

 

Aquestes dades d’increment del turisme a la ciutat de Barcelona s’emmarquen en un context de 

disminució del nombre de viatgers a Catalunya en el mateix període del 0’9% (7.023.444 turistes 

allotjats en hotels) i un augment del 0’5% en el conjunt estatal (35.069.591 turistes allotjats en 

hotels), segons dades de l’INE.  

 

Més de 4’6 milions de turistes en total estimats a l’estiu  
 

Tenint en compte les diferents tipologies d’allotjament a la ciutat (hotels, apartaments, habitatges 

d’ús turístic, i albergs...), les estimacions situen en 4.641.861 el total de turistes a la ciutat en el 

període estival. Aquesta xifra representa prop del 30% del conjunt de turistes que visiten 

anualment Barcelona, i mostra una rellevant desestacionalització del turisme a la ciutat.  

 

Les arribades al port i l’aeroport augmenten de juny a agost 
 

En el període estival, 997.045 creueristes van arribar a la ciutat, dels quals el 61% corresponen 

a creueristes que van utilitzar Barcelona com a port base (607.486) i el 39% (388.372) que van 

visitar la ciutat com a part del seu creuer. Aquesta xifra representa un increment del 9’91% 

respecte el mateix període de l’any anterior en els creueristes de port base, mentre que els que 

estan en trànsit, han crescut el 4’79%. 
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Pel que fa a l’aeroport, el volum de passatgers durant el període juny-agost del 2018 ha estat de 

15.125.058, un augment del 3’8% respecte al mateix període de l’any anterior. 
 

 

 

Els turistes gasten més: la despesa mitjana creix en els dos primers semestres d’any 

La despesa mitjana -per persona i nit- realitzada pels turistes a la ciutat –excloent el transport, 

l’allotjament i el paquet turístic- l’any 2017 fou de 96’3€, segons manifestaren els turistes allotjats 

en hotels, i de 79’4€ si es contemplen tots els turistes independentment del seu allotjament.  

 

En els primer i segon trimestre de 2018, les dades provisionals indiquen que la despesa mitjana 

per persona i nit ha augmentat lleugerament. Així els turistes allotjats en hotels declaren una 

despesa mitjana diària de 102’5€ en el primer trimestre i de 100’6€ en el segon trimestre. Pel que 

fa als turistes, quan es contempla tota la tipologia d’allotjaments, la despesa mitjana diària també 

augmenta a 84’7€ durant el primer trimestre i 84’1€ durant el segon trimestre. 

 

Els turistes, considerant els allotjats en tot tipus d’allotjament, distribueixen les seves despeses 

(primer semestre de 2018), un 44’8% en restauració, 21’6% en compres, 17’8% en entreteniment 

i 12’3% en transport intern. 

 

Altres dades de despesa com per exemple la despesa de turistes extra-comunitaris, mostra en 

el període gener-juny un augment del 4’5% en la despesa de les principals nacionalitats respecte 

el mateix període del 2017 (Global Blue Tax free –Oficines Turisme de Barcelona). Entre les cinc 

primeres nacionalitats en despesa, augmenten significativament la despesa de la ciutadania 

d’Argentina (19’1%), Xina (23’1%) i Estats Units (13’9%). D’altra banda, disminueix la despesa 

total de la ciutadania de la Federació Russa (-10’8%) i de Corea del Sud (-14’9%). 
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Més del 84% del turisme a Barcelona és internacional 

 

El turisme de Barcelona és significativament internacional, especialment durant el període estival. 

Així, el 84’33% dels turistes allotjats en hotels de la ciutat tenen una procedència internacional. 

A més, el turisme internacional ha crescut el 5’59% (101.821 viatgers) respecte el període de 

2017, mentre el turisme estatal ha disminuït lleugerament un 0’4% (-1.418 viatgers). 

 

Turistes allotjats en hotels en període estival segons procedència. Barcelona 2017-
2018  

Estiu 2018 Estiu 2017 Diferencia. Variació 
percentual 

Residents a Espanya        357.179 358.597 -1.418 -0,40% 

Internacional 1.921.975 1.820.154 101.821 5,59% 

Estats Units   288.662 244.140 44.522 18,24% 

Regne Unit   206.017 200.258 5.759 2,88% 

França   199.656 178.209 21.447 12,03% 

Itàlia   135.267 127.628 7.639 5,99% 

Alemanya   105.039 110.356 -5.317 -4,82% 

Països Baixos   53.082 53.879 -797 -1,48% 

Rússia   46.616 43.911 2.705 6,16% 

Xina   40.106 35.696 4.410 12,35% 

Canada   38.621 36.200 2.421 6,69% 

Bèlgica   37.432 37.219 213 0,57% 

Suïssa   37.291 38.952 -1.661 -4,26% 

Japó   36.199 38.971 -2.772 -7,11% 

Austràlia   34.472 36.850 -2.378 -6,45% 

Suècia   32.426 37.831 -5.405 -14,29% 

Argentina   31.279 30.880 399 1,29% 

Portugal   27.457 25.993 1.464 5,63% 

Brasil   26.998 24.015 2.983 12,42% 

Noruega   24.893 30.015 -5.122 -17,06% 

Font: Ajuntament de Barcelona (Departament d’estadística) a partir de INE (EOH) 

 

Si en el seu conjunt el turisme internacional ha tingut un augment del 5’59%, el comportament 

ha estat divers segons les diverses procedències:  

 

Onze de les principals procedències han augmentat el nombre de viatgers: és significatiu 

l’increment de les persones procedents d’Estats Units (44.522; 18’24%) i de França (21.447; 

12’03%). També la recuperació de les procedències europees d’Itàlia (7.639; 5’99%) i Regne 

Unit (5.759; 2’88%), en menor mesura, Portugal (1.464; 5’63%) i Bèlgica (213; 0’57%); així com 

l’augment dels orígens de països emergents com Xina (4.410; 12’35%), Brasil (2.983; 12’42%), 

Rússia (2.705; 6’16%), Argentina (399; 1’29%), i també, Canadà (2.421; 6’69%). 
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Per contra, la disminució s’ha produït en orígens del Nord d’Europa, com Suècia (-5.405; -

14’29%) i Noruega (-5.122; -17’06%), possiblement associat a l’onada de calor que han viscut 

aquests països i que han fet menys necessària la cerca de destinacions amb un clima calorós. 

Altres procedències que han vist disminuït lleugerament el nombre de turistes han estat 

Alemanya (-5.317; -4’82%), Japó (-2.772; -7’11%), Austràlia (-2.378; -6’45%), Suïssa (-1.661, -

4’26%), i Països Baixos (-797; -1’48%). 

 

Els turistes valoren amb un 8’8 la ciutat i recomanen principalment aspectes culturals  

 

Al llarg del segon trimestre de 2018, la valoració dels turistes que fan de la ciutat segueix la 

positiva tònica reputacional dels darrers anys: notes de notable alt 8,8 –quasi excel·lent- en la 

valoració de la ciutat en el seu conjunt. 
 

 2T2018 2017 2014 

Barcelona en general 8,8 8,8 8,4 

Amabilitat 8,5 8,5 8,2 

Seguretat 8,2 8.2 7,9 

Neteja 8,0 7,8 7,7 

 

Aquesta elevada valoració es veu corroborada per altres indicadors com la valoració del primer 

Index de Reputació Online IRON, que posa una nota de 8’4 en base a les valoracions a internet 

d’atractius turístics, allotjaments i restauració. Destaca també, que de les recomanacions 

temàtiques el 28,5% ho siguin referides a cultura, el 21,74% a emocions vinculades a la visita, el 

14,46% a gastronomia, el, 7,4% a oci i el 7,2% a compres. Aquests percentatges donen idea de 

quines són el caràcter dels atractius de la ciutat i allò que busquen i troben a la ciutat: aspectes 

culturals, experiencials, gastronòmics i compres. 

 

Es redueix lleugerament l’estada mitjana a l’estiu 

 

L’estada mitjana dels turistes allotjats en hotels s’ha reduït lleugerament en el període d’estiu del 

2018 respecte l’any anterior al passar de 2’71 nits a 2’61 nits. Aquesta disminució forma part 

d’una tendència general, apuntada per Turespaña, que en el cas de Barcelona en els darrers 

anys ha anat evolucionant en aquesta direcció durant el període estival passant de 2,75 nits de 

2014, a 2’74 nits a l’estiu del 2015; i 2’71 nits l’estiu del 2016 i 2017. 

 

S’incrementen un 0’95% els turistes allotjats en HUT 

 

Segons les dades de l’estudi encarregat per l’Ajuntament i Apartur a la Universitat Rovira i Virgili 

l’Estadística dels turistes allotjats als habitatges d’ús turístic, es xifra en 899.543 els turistes 

allotjats en Habitatges d’Ús Turístic (HUT) durant els mesos d’estiu, un 0’95% més que igual 

període de l’any anterior, el que significa un total de 3.291.852 pernoctacions, un 5,47% menys 

que el mateix període de l’any 2017. 
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Font: Universitat Rovira i Virgili-Ajuntament de Barcelona 

Augmenten un 2’1% els afiliats a la Seguretat Social del sector del turisme 

 

Pel que fa al mercat laboral i l’afiliació de treballadors i treballadores a la Seguretat Social en el 

sector turístic, al segon trimestre de l’any (darreres dades disponibles), el nombre d’afiliats s’ha 

incrementat un 2’1% respecte el segon trimestre del 2017. Amb dades acumulades, al juny 2018, 

el nombre d’afiliats augmenta un 2’5% respecte el mateix període de l’any passat. 

 

 
 

Font: Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 

Barcelona 

 

Quant a les dades de contractació laboral en el sector del turisme, al llarg dels tres mesos d’estiu 

han anat augmentat el nombre de contractes indefinits respecte l’any anterior. A l’agost del 2018 
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el nombre de contractes indefinits augmenta en 4 punts respecte la proporció d’aquest tipus de 

contracte que hi havia l’agost passat.  
 

 
 

Font: Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 

Barcelona 
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