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Colom: "Les dades del turisme a la ciutat confirmen
que cal seguir gestionant-lo per millorar-ne el retorn a
la ciutat"

»

El nombre de visitants va augmentar un 5’27% de mitjana al 2018 respecte al 2017,
segons les dades de l’INE de tancament anual de turistes que pernocten en hotels a la
ciutat

»

El mes de desembre va tancar amb un 14’87% més de turistes que el mateix mes de
l'any passat

»

Les xifres confirmen l’atractiu turístic de la ciutat i la necessitat de gestió del turisme
per tal de reduir-ne l’impacte negatiu i millorar-ne el retorn cap a la ciutat i la ciutadania

L’any passat, Barcelona va rebre 8.057.961 turistes als hotels de la ciutat. Així ho indiquen les
dades de tancament anual de l’INE de l’any 2018, que signifiquen un 5’27% de turisme més a la
ciutat que l’any anterior. Pel que fa a les pernoctacions, el 2018 Barcelona va comptabilitzar
20.261.281 pernoctacions, un 2’91% més que l'any passat.
Al mes de desembre es va tancar amb 563.641 turistes, el que suposa un 14’87% més que els
turistes que va rebre el desembre de l'any passat. L’últim mes de l’any passat va registrar un total
de 1.391.138 pernoctacions, un 19’71% més que les pernoctacions de desembre 2017.
El regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, ha destacat que “la ciutat manté la seva
capacitat d’atracció, i les dades posen sobre la taula indiscutiblement la necessitat de seguir
gestionant el turisme perquè segueixi generant beneficis a Barcelona i perquè el seu impacte
negatiu disminueixi i el retorn cap a la ciutadania sigui cada cop més gran”.
Per primer cop per sobre dels 8 milions de turistes que pernocten a hotels
Segons l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE, un cop tancat l'any 2018, per primer cop
Barcelona ha superat els 8.000.000 de turistes que pernocten en hotels, xifra un 5’2% superior a
la de fa un any, amb 401.214 turistes més.
El nombre de pernoctacions en hotels també han superat per primer cop els 20 milions, xifra un
2’9% superior a l'any 2017.
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Més del 80% són turistes estrangers
Un 81’3% dels turistes son estrangers, el percentatge més alt de tota la sèrie. El nombre de
turistes estrangers ha crescut a un ritme de 7% anual durant l'any 2018 mentre que el d’espanyols
ha continuat minvant (-1’8%), com ha succeït en els darrers 3 anys.

Per nacionalitats, els turistes provinents d’Estats Units encapçalen el rànquing de l'any 2018,
amb 848.930 turistes, un 16’8% més que l'any anterior. El segueixen Regne Unit, França, Itàlia,
Alemanya, Països Baixos, Rússia, Japó, Xina i Bèlgica. Tots ells, excepte el Japó, amb
creixements positius respecte l'any 2017.

www.barcelona.cat/premsa

2

En termes relatius, dels principals països receptors, els que més han crescut han estat EEUU
(16,8%),Rússia (15,4%), Xina (14,1%) i Itàlia (11,4%).
En termes absoluts els que més han crescut han estat EEUU (121.961), Itàlia (52.306) i França
(46.654). Tanmateix, hi ha hagut una caiguda de turistes japonesos de 10.000 turistes menys
que l'any 2017 (-6,5%).
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