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El càlcul de visitants  

En aquesta Estratègia de Mobilitat turística s’ha fet una proposta alternativa 

d’estimació del nombre de visitants a la ciutat de Barcelona, de la que proposava 

l’estudi d’Impacte econòmic de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona. Escenari 

intermedi- 2013. Insetur. Universitat de Girona, 2015, i amb la qual s’havia estat 

treballant fins el moment. Aquell estudi estimava per al 2013, 29.283.504 de 

visitants a la ciutat, xifra que queda àmpliament superada per l’estimació actual que 

proposa aquesta estratègia, que eleva fins a 56.434.142 de visitants pel 2016. 

 

En el marc d’aquesta estratègia per a la categoria de visitants s’ha definit dos 

col·lectius: 

• Els turistes, com aquells visitants que pernocten al Barcelonès al menys una nit, en 

hotels, hostals, apartaments o d’altres tipologies allotjament turístic.  

• Els excursionistes, com aquells visitants que són turistes en un altre indret de 

Catalunya (fora Barcelonès) que es caracteritzen perquè estan a la ciutat només un 

dia i sense pernoctar-hi. S’inclouen en aquesta categoria també els creueristes que 

no pernocten a la ciutat. 

L’objecte d’estudi d’aquest apartat és la quantificació de la població flotant de 

caràcter turístic que fa un us temporal del  territori Barcelona i que hi està vinculada 

durant un temps determinat. En introduir la variable temps per tal de conèixer la 

població que té vinculació a un territori  en un moment determinat, es posa de 

manifest que és més adient el coneixement de les pernoctacions totals a la ciutat 

que no pas el nombre de turistes, si bé totes dues són de gran rellevància. És 

essencial saber quin ús  temporal fa de la ciutat la població flotant per tal de 

planificar i ordenar el territori, la mobilitat i per garantir la qualitat de vida dels seus 
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habitants. La població estacional, molt rarament s’introdueix com a variable 

essencial en la planificació, la qual cosa comporta alguns desequilibris en el 

funcionament del territori i dels serveis, ja que la població estacional pot arribar a 

representar un pes molt elevat que la població local. 

Així doncs, si volem conèixer quanta població flotant de caràcter turístic es trobava 

pels carrers de Barcelona al llarg de l’any 2016 cal considerar: 

• Les pernoctacions dels turistes  

• Els excursionistes que visiten Barcelona 

 

Les pernoctacions dels turistes 

En el càlcul de les pernoctacions dels turistes s’han emprat fonts directes o bé, si no 

es disposava d’aquest tipus de font, s’han aplicat les mitjanes de nits d’estada al 

número de turistes que prové d’una font directa. A continuació es passa a detallar 

cada una de les dades obtingudes.  

• PERNOCTACIONS DE TURISTES QUE DORMEN EN HOTEL:  19.590.241 (INE) 

• PERNOCTACIONS DE TURISTES QUE DORMEN A APARTAMENTS /HABITACIONS SENSE RTC:  

6.421.004  (FONT: ARANYA WEB. AJUNTAMENT DE BARCELONA 2016)    

Càlcul de la mitjana (mesos de setembre i desembre de 2016) de places 

d’apartaments turístics sense RTC. Aplicació  de l’ocupació de cada un d’ells 

detectats per l’Aranya web de l’Ajuntament de Barcelona.  Càlcul de places 

d’habitacions i aplicació del grau d’ocupació ofertada per Airbnb a través de la 

mateixa font i pel mateix període de temps. 
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• PERNOCTACIONS DE TURISTES QUE DORMEN EN HOTEL:  19.590.241 (INE) 

• PERNOCTACIONS DE TURISTES QUE DORMEN A APARTAMENTS /HABITACIONS SENSE RTC:  6.421.004  

(FONT: ARANYA WEB. AJUNTAMENT DE BARCELONA 2016)    

Càlcul de la mitjana (mesos de setembre i desembre de 2016) de places d’apartaments 

turístics sense RTC. Aplicació  de l’ocupació de cada un d’ells detectats per l’Aranya web 

de l’Ajuntament de Barcelona.  Càlcul de places d’habitacions i aplicació del grau 

d’ocupació ofertada per Airbnb a través de la mateixa font i pel mateix període de temps. 

TOTAL HUT S/R 3.846.576 

  
TOTAL HABITA 2.574.428 

TOTAL 6.421.004 

 

• APARTAMENTS TURÍSTICS: 728.999 (FONT: GREMI D’HOTELS) 

• HUT 10.557.317  (FONT: APARTUR 2016) 

• TURISTES QUE PERNOCTEN A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT , BADALONA, SANT ADRIÀ DEL BESÒS I SANTA 

COLOMA DE GRAMENET:  977.000 

En el cas de l’Hospitalet de Llobregat s’han obtingut dades de l’ajuntament de la ciutat 

pel 2016. En el cas de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet s’ha 

aplicat les dades d’ocupació de la de la Diputació de Barcelona per la comarca del 

Barcelonès del 2016 a les dades de places hoteleres publicades per l’INE per a cada un 

d’aquests municipis.  

• CASES AMICS/FAMILIARS. 8.542.493 (FONT: ENQUESTA D’ACTIVITAT TURÍSTICA 2016).  

S’ha aplicat les nits d’estada mitjana ajustada a partir de les dades del Gremi d’Hotels 

als turistes que a l’EAT2016 declaraven dormir en casa d’amic o familiar.  

• PENSIONS 1.532.538 (FONT: GREMI D’HOTELS) 

• ALBERGS 2.471.707 (FONT: ENQUESTA D’ACTIVITAT TURÍSTICA 2016).  
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S’ha aplicat les nits d’estada mitjana ajustada a partir de les dades del Gremi d’Hotels 

als turistes que a l’EAT2016 declaraven dormir en alberg.  

TOTAL de pernoctacions 50.393.638 

Els excursionistes  

Pel que fa als creueristes que s’adeqüen a la definició d’aquest tipus de visitant 

s’han obtingut directament del Port de Barcelona. 

• CREUERISTES EN TRÀNSIT:  1.127.761 (FONT: PORT DE BARCELONA). 

• CREUERISTES QUE VISITEN BARCELONA (NO EN TRÀNSIT):  218.377 (FONT: PORT DE BARCELONA). 

 

Pel que fa als excursionistes que visiten Barcelona i que són turistes a algun altre 

municipi (Fora del Barcelonès)  

• TURISTES A ALTRES INDRETS DE CATALUNYA (EXCLÒS BARCELONÈS) QUE VISITEN BARCELONA: 

4.266.705 (FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA) 

Elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Barcelona que 

proporciona dades del percentatge de turistes a la provincia de Barcelona que 

visten la ciutat. S’ha aplicat la mateixa proporció de visitants a Barcelona per a la 

resta de diputacions de Catalunya. Malgrat que sembli que aquesta metodologia 

sobrevalori els excursionistes de les diputacions més allunyades de la capital que 

visiten la ciutat, val a dir que s’han rebaixat notablement els 6,9 milions 

d’excursionistes que estimava d’Impacte econòmic de l’activitat turística a la ciutat 

de Barcelona. Escenari intermedi- 2013. Insetur. Universitat de Girona, 2015, 

TOTAL excursionistes  5.612.843 
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La població flotant de caràcter turístic 

Així doncs, tal com s’ha exposat anteriorment, si volem conèixer quanta població 

flotant de caràcter turístic es troba pels carrers de Barcelona al llarg de l’any 2016 

cal considerar, per una banda, les pernoctacions dels turistes (ens interessa saber 

quants dies està present a la ciutat una persona, i no tant el número de persones 

que hi arriben) i per l’altre, els excursionistes. En prendre aquestes dades, obtenim 

una estimació de 56 milions de “visites/dia anuals” a Barcelona. En aquest cas 

“visites/dia anuals” correspon als turistes*nits d’estada+excursionistes, que ens 

permet conèixer la pressió humana a la ciutat. Per tant un turista és comptabilitzat 

tantes vegades com nits d’estada fa a la ciutat, mentre que l’excursionista és 

comptabilitzat una sola vegada, donant així el total de visites (diàries) a la ciutat. 

 

POBLACIÓ FLOTANT DE CARÀCTER 

TURÍSTIC 

TURISTES 

 (TURISTES PER DIES 

D’ESTADA) 50.821.299 

EXCURSIONISTES 5.612.843 

TOTAL 56.434.142 

 

 


