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Fonts: CCMA, Departament d’Interior i Salut/Dades Covid

Consulteu aquí les dades en temps real de l’evolució de la Covid-19 a Catalunya.

Risc de rebrot (iEPG) a població general (06/02/2022) Vacunació a Catalunya

Situació a 09/02/22

Població vacunada 
amb pauta completa

Població vacunada 
amb dosi de record

77,7% 44,2%

A Catalunya, les mesures per combatre la Covid-19 que afecten al sector turístic a partir de l’11/02
i durant 14 dies són:

- Restauració: 100% d’aforament. Cal mantenir una distància d’1,5m entre taules. No es permet
cap activitat de ball. Horaris segons llicència.

- Comerç: permès al 100% d’aforament amb horaris segons llicència.

- Concerts, cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars: 100% d’aforament amb
públic assegut, tant a l’interior com a l’exterior.

- Esport: 100% d’aforament amb sectors de de 10.000 persones a l’exterior i 5.000 a l’interior.

- Fires comercials, convencions i congressos: permeses al 100% d’aforament.

- Oci nocturn: reobert sense obligatorietat de presentar certificat Covid.

- Ús de mascareta: obligatori tant en espais d’ús públic o oberts al públic interiors o en espais
exteriors amb aglomeracions.

- Ventilació i control d’aglomeracions: qualsevol activitat ha de garantir una bona ventilació i el
compliment de mesures organitzatives de control d’aglomeracions.

Normativa a la Destinació Barcelona

https://dadescovid.cat/mapes
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/
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Fonts: ECDC i Our World in Data

Nous casos confirmats i positivitat dels tests per cada 100.000 habitants 
durant els últims 14 dies a Europa

El European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publica setmanalment diversos
mapes de colors segons diferents indicadors de la Covid-19 als estats membre de l’UE (p. ex.
nombre de casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants o la taxa de positius per PCR).

Vàlid des del 10/02/2022

Consulteu el mapa interactiu

Extret el 10/02/2022

Percentatge de població vacunada amb la pauta completa de vacunació a 
Europa (segons últimes dades disponibles)

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&region=Europe&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+fully+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=OWID_WRL~IND~USA~IDN~BRA~NGA~BGD~RUS~MEX~JPN~PHL~EGY~VNM~TUR~IRN~DEU~THA~GBR~FRA~ITA~ZAF~KEN~KOR~COL~ESP~ARG~SDN~UKR~IRQ~AFG~POL~CAN~MAR~SAU~UZB~PER~AGO~MYS~MOZ~GHA
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Font: Our World in Data

Nous casos confirmats per cada 100.000 habitants durant els últims 7 dies 
al món

Extret el 10/02/2022

Consulteu el mapa interactiu

Extret el 10/02/2022

Percentatge de població vacunada amb la pauta completa de vacunació al 
món (segons últimes dades disponibles)

Consulteu el mapa interactiu

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+fully+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=OWID_WRL~IND~USA~IDN~BRA~NGA~BGD~RUS~MEX~JPN~PHL~EGY~VNM~TUR~IRN~DEU~THA~GBR~FRA~ITA~ZAF~KEN~KOR~COL~ESP~ARG~SDN~UKR~IRQ~AFG~POL~CAN~MAR~SAU~UZB~PER~AGO~MYS~MOZ~GHA
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~BOL&Metric=Confirmed+cases
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Europa

• Espanya permet l’entrada per via aèria de passatgers provinents d’Europa per
qualsevol motiu de viatge sense presentar cap tipus de certificat, excepte si es prové de
països o determinades zones on encara hi ha un risc elevat. En vigor el certificat COVID
Digital de la UE i per tant, en aquests casos, s’exigeix un dels tres requisits següents:

1. Certificat de vacunació: expedit a partir de 14 dies després d’haver completat
la pauta amb una de les vacunes autoritzades per l’EMA o que hagin completat
el procés d’ús d’emergència de l’OMS. El certificat és vàlid fins a 9 mesos
després de a data de la segona dosi. Després d’aquesta data, és necessària una
dosi de reforç per mantenir-lo vigent.

2. Certificat de diagnòstic: s’accepta prova negativa PCR o similar (tipus NAAT) o
test negatiu d’antígens inclòs a la llista comuna de la Comissió Europea. Ha
d’estar expedit durant les 72 hores (PCR) o 48 hores (NAAT) prèvies de
l’arribada a Espanya.

3. Certificat de recuperació: prova de superació de la Covid-19 com a mínim 11
dies abans de l’arribada i, com a màxim, 180 dies a partir de la data de la presa
de la mostra.

• Per via terrestre, s’exigeix als passatgers procedents de països o zones de risc que
arribin des de França a Espanya que disposin d’un dels tres certificats esmentats. En
altres casos, no s’exigirà cap document.

• Els passatgers provinents del Regne Unit només poden presentar certificat de
vacunació per entrar a Espanya.

Font: Elaboració pròpia a partir de Gobierno de España i Spain Travel Safe. Data consultes 10/02/2022

Restriccions per entrar a Espanya del 07/02/22 al 13/02/22

Lliure circulació de passatgers sense certificat de recuperació, vacunació o diagnòstic

Lliure circulació de passatgers amb certificat de recuperació, vacunació o diagnòstic (excepte zones 
declarades sense risc)

Viatges essencials amb certificat de recuperació, vacunació o diagnòstic
i qualsevol persona amb certificat de vacunació

Lliure circulació de passatgers amb certificat de vacunació

Nota: Enllaç mapa interactiu

Consulta aquí les mesures per retornar a cadascun dels països en temps real

https://travelsafe.spain.info/wp-content/uploads/2021/06/NUEVOS-REQUISITOS-DE-ENTRADA-EN-ESPANA-A-PARTIR-DEL-7-DE-JUNIO.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Anexo_II_paises_y_zonas_de_riesgo_entre_02-07-2021_y_04-07-2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://public.flourish.studio/visualisation/3325117/
https://travelsafe.spain.info/es/


11 febrer de 2022 Perspectives d'activitat turística a la Destinació Barcelona 7

Lliure circulació de passatgers sense certificat de recuperació, vacunació o diagnòstic

Lliure circulació de passatgers amb certificat de recuperació, vacunació o diagnòstic 
(excepte zones declarades sense risc)

Viatges essencials amb certificat de recuperació, vacunació o diagnòstic
i qualsevol persona amb certificat de vacunació

Lliure circulació de passatgers amb certificat de vacunació

Passatgers intercontinentals

• Sense presentar cap tipus de certificat, passatgers provinents dels següents països
sense risc:

• Aràbia Saudita

• Corea del Sud

• Indonèsia

• Nova Zelanda

• Rwanda

• Taiwan

• Xina, incloses les Regions Administratives Especials de Hong Kong i Macau

Nota: Enllaç mapa interactiu

Consulta aquí les mesures per retornar a cadascun dels països en temps real

Font: Elaboració pròpia a partir de Gobierno de España i Spain Travel Safe. Data consultes 10/02/2022

Restriccions per entrar a Espanya del 07/02/22 al 13/02/22

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://public.flourish.studio/visualisation/3325117/
https://travelsafe.spain.info/es/
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• Les previsions a escala mundial mostren un augment de places durant els
propers mesos, tot i que sempre per sota dels nivells prepandèmics.

• S’estima que a partir de Setmana Santa (setmanes 15 i 16) se superaran els
90 M seients oferts mundialment.

• Cal recordar que les companyies aèries continuen fent ajustos en la
programació de vols setmana rere setmana i que les freqüències finals
poden ser inferiors a les previsions anunciades.

• A Espanya, la setmana del 07 al 13 de febrer, la capacitat aèria s’ha situat en
1,85 M de seients oferts, per sobre de la setmana anterior
(+6,9%) i un -24,3% per sota de 2019. Amb tot, continua essent el segon
mercat amb més capacitat aèria a Europa, per darrere de Rússia.

• Els principals mercats europeus es troben encara lluny de la capacitat aèria
prepandèmica. Les variacions d’aquesta setmana respecte a la mateixa
setmana de 2019 han estat del -55,5% a Alemanya, -41,9% al Regne Unit,
-31,3% a Itàlia i -28,5% a França. Destacar que el Regne Unit ha incrementat
la seva capacitat aèria un +14,9% en una setmana, degut a la flexibilització
de les mesures per viatjar.

Fonts: AENA, CDRA i OAG

Connectivitat aeroport de Barcelona 

Programació de seients a escala mundial

Josep Tarradellas Barcelona – El Prat

134 destinacions

60 companyies

• A dia, 10 de febrer, 60 companyies operen 134 destinacions directes des de l’aeroport de Barcelona, de les quals 23
intercontinentals.

• Segueix suspesa la connexió amb 23 destinacions intercontinentals.

• El proper 25 de febrer s'inaugura la ruta Barcelona – Nova York operada per LEVEL.

• El mes d’abril, coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu aèria, es preveu una desena de noves rutes directes amb
l’aeroport de Barcelona.

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Font: Elaboració pròpia a partir de Port de Barcelona. Data consulta: 10/02/22

• Durant la setmana del 14 al 20/02 arribaran a Barcelona 5 creuers, mentre que
la setmana següent, n’arribaran 6 més.

• Es preveu que durant el mes de febrer operin al port un total de 23 naus,
mentre que al mes de març, 26.

• Per altra banda, el mes d’abril marcarà l’inici de la temporada alta de creuers,
l’oferta dels quals arribarà als seus màxims anuals durant els mesos de maig i
octubre.

• Les companyies amb més operacions seran Costa Crociere (amb un 21,8% de
quota), MSC Cruises (amb un 19,4%) i Aida Cruises (7,7%).

Previsió d’arribades de creuers al Port de Barcelona pels propers mesos
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Previsió d’arribades de creuers i escales al Port de Barcelona el 2022
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Evolució de l’oferta hotelera oberta a Barcelona ciutat

Places Establiments

Categoria Núm H/HA Places % var. places des-21

5* GL 19 5.668 -5,4%

5* 13 3.198 -51,3%

4* S 32 8.087 10,0%

4* 119 26.447 -17,8%

3* 81 11.079 -26,1%

2* 23 3.217 -32,3%

1* 23 2.248 -34,7%

TOTAL 310 59.944 -20,4%

Cens hoteler a 31/01/2022 per categoria a Barcelona ciutat

• A data 31/01/2022, a Barcelona ciutat, hi havia 310 hotels oberts amb un total de 59.944 places, el mateix nombre d’establiments que en l’últim recompte (31/12/21), tot i que la
capacitat s’ha vist lleugerament reduïda, ja que hi ha hagut dos tancaments i dues noves obertures.

• L’oferta operativa se situa en un -20,4% per sota de les places amb llicència al CCEAT a tancament de 2021 i les categories amb un nombre més elevat de places disponibles
continuen essent les de 4* i 3*, que representen un 74,8% de la planta hotelera oberta.

• El hotels oberts es distribueixen per tots els districtes de la ciutat, tot i que de manera desigual. Més de la meitat dels establiments oberts se situen als districtes de l’Eixample i
Ciutat Vella, amb 115 i 93 hotels, respectivament. No obstant, pel que fa al nombre places, l’oferta es concentra, no només en aquests dos districtes, sinó també al de Sant Martí.
Els tres districtes sumen un total de 45.791 places i aglutinen el 76,4% de l’oferta de places a la ciutat.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades disponibles de Turisme de Barcelona i Gremi d’Hotels de Barcelona

2021 2020 20222021

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Musical: Billy Elliot

BCN Sports Film Festival 

FCB – Nàpols

Festival 
Internacional de 
Màgia. Memorial 

Li Chang 

RCD Espanyol –
Sevilla FC 

Concert: Sergio 
Dalma

Òpera: La 
Bohème

21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022

Musical: Billy Elliot

Concert: 
Rigoberta Bandini

Carnestoltes

Festival Internacional de Màgia. Memorial Li Chang 

FCB – Athletic 
Club
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Musical: Billy Elliot

Sant Medir Festival B-Extra

Òpera: Pelléas et 
Mélisande

Òpera: Pelléas et 
Mélisande

Òpera: Pelléas et 
Mélisande

RCD Espanyol –
Getafe CF
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Musical: Billy Elliot

Dia de la dona Festival Dansa Metropolitana

Concert: Pablo Alborán
Òpera: Carmen de 

Bizet
Concert: Manuel 

Carrasco
FC Barcelona –

Osasuna

Òpera: Pelléas et 
Mélisande

Òpera: Pelléas et 
Mélisande
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Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i de Turisme de Barcelona
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Oberts

Tancats

• Dels 89 equipaments culturals a la ciutat de Barcelona, un 94,4% romanen oberts
al públic i la majoria de districtes registra més equipaments oberts que tancats, tot
i que cal recordar que els equipaments han adaptat els seus horaris d’obertura i
serveis disponibles.

Estat dels equipaments culturals a Barcelona ciutat segons districte (10/02/22)
Calendari d’esdeveniments de lleure 

Més informació sobre els esdeveniments i el calendari complet: 
Agenda - Visit Barcelona (barcelonaturisme.com)

Consulta a temps real l’ocupació dels atractius turístics de la Destinació Barcelona a l’aplicació web Check BCN

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/ca/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/page/39/agenda.html
https://www.checkbarcelona.com/
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XVII Curso Teórico-Práctico de Ecografía para el Acceso 
Vascular en Hemodiálisis

9th Barcelona Boston Lung
Conference

25th Intl. 
Symposium on 

Infections in the 
Critically Ill 

Patient

Cosmobeauty Barcelona Estética

21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022

Cosmobeauty

28/02/2022 01/03/2022 02/03/2022 03/03/2022 04/03/2022 05/03/2022 06/03/2022

Mobile World Congres Barcelona

4YFN

07/03/2022 08/03/2022 09/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 12/03/2022 13/03/2022

19th ENETS 2022

Photo Forum Fest

Més informació sobre els esdeveniments i el calendari complet: 
Ferias | Fira de Barcelona (firabarcelona.com)

Agenda - Centre de Convencions Internacional de Barcelona (ccib.es)
Barcelona Convention Bureau
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Font: Elaboració pròpia a partir de Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Fira de Barcelona, CCIB i Turisme de Barcelona i Via Empresa. Data consultes: 10/02/22

• Actualment hi ha 126 congressos confirmats pels propers anys, 91 l’any 2022.
Paral·lelament, hi ha 90 candidatures obertes fins al 2027.

• El proper congrés a la Destinació Barcelona, el 25th Intl. Symposium on Infections
in the Critically Ill Patient, es durà a terme del 13 al 14 de febrer i la propera fira, la
Cosmobeauty Barcelona Estética, del 19 al 21 de febrer.

• La major part d’esdeveniments s’estan desenvolupant en format híbrid (sobretot
els que requereixen de l’assistència de més delegats).

Nombre de congressos i delegats previstos per 2022Calendari de fires i congressos 
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Congressos Delegats

https://www.firabarcelona.com/es/calendario/
https://ccib.es/organitzacio-esdeveniments/agenda-ccib/
http://www.barcelonaconventionbureau.com/es/info/congress-calendar/12.html
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Recerques en àmbit mundial a Google de Barcelona ciutat com a destinació turística 2019 2020
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Mapa i consultes a Google de Barcelona ciutat com a destinació turística durant els últims 7 dies

• Durant la setmana del 30 de gener al 5 de febrer
(setmana 6), les cerques fetes a Google de Barcelona
ciutat com a destinació turística s’han situat -21pp per
sota de 2019 i +10pp per sobre de 2021.

• El volum de recerques de Barcelona ciutat des
d’Espanya s’ha mantingut força estables les darreres
dues setmanes. La majoria d’aquestes cerques es
continuen realitzant des de Catalunya.

• Les recerques des dels principals mercats europeus es
mantenen molt per sota de les del mercat nacional.

• Aquesta setmana, els mercats europeus que han
mostrat un nivell d’interès més elevat han estat
l’alemany i el francès amb una proporció d’1/17 sobre
les cerques des d’Espanya. Les regions que han mostrat
un major interès han estat Hamburg i el Llenguadoc-
Rosselló.

• Anglaterra i el Trentino-Adige són les regions amb més
volum de cerques de Barcelona ciutat com a
destinació al Regne Unit i Itàlia, respectivament.

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Trends. Data consultes 11/02/22

Consultes més populars

1. Barcelona
2. Sagrada Familia
3. Barcelone
4. Hotel Barcelona
5. Barcelona Andorra
6. Parque Barcelona
7. барселона
8. Tibidabo
9. Barcelona Things to Do
10. Catedral Barcelona
11. Barcelona Weather

Nota: en blau, països que han registrat recerques durant la darrera setmana

Més informació de l’evolució de les cerques 
dels principals mercats europeus: 
Barcelona ciutat - Google Trends

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://trends.google.es/trends/explore?cat=208&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m&geo=FR,IT,GB,DE&q=/m/01f62,/m/01f62,/m/01f62,/m/01f62
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• Durant la setmana del 30 de gener al 5 de febrer
(setmana 6), les cerques fetes a Google de la
Destinació Barcelona s’han situat +4pp per sobre de
les registrades durant la mateixa setmana de 2021, i
-16pp per sota de les de 2019.

• Durant aquest període, les recerques de la Destinació
Barcelona des d’Espanya s’han reduït. La majoria de
cerques de la Destinació continuen realitzant-se des de
Catalunya.

• Durant la darrera setmana, els mercats europeus han
mostrat un interès força inferior a l’espanyol per la
Destinació Barcelona.

• Continua l’interès per les destinacions del Garraf,
seguides d’altres destinacions de l’interior i el
Maresme.

_____________
¹ La proporció de recerques de la Destinació Barcelona en els últims 5
anys en comparació a les de Barcelona ciutat a Google ha estat
d’1/30.
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Setmana de l'any

Recerques en àmbit munidal a Google de la Destinació Barcelona com a destinació turística¹ 2019 2020

2021 2022

Consultes més populars

1. Barcelona
2. Sitges
3. Castelldefels
4. Tren Sitges Barcelona
5. Cubelles Barcelona
6. Sagrada Familia
7. Montserrat Barcelona
8. Garraf Barcelona
9. Montgat Barcelona
10. Barcelona airport

Mapa i consultes a Google de la Destinació Barcelona com a destinació turística durant els últims 7 dies

Nota: en blau, països que han registrat recerques durant la darrera setmana

Més informació de l’evolució de les cerques 
dels principals mercats europeus: 

Destinació Barcelona - Google Trends

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Trends. Data consultes 11/02/22

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://trends.google.es/trends/explore?cat=208&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m&geo=FR,IT,GB,DE&q=/m/0123_x,/m/0123_x,/m/0123_x,/m/0123_x


Interès dels mercats per Barcelona del 26/01/22 a l’01/02/22

Tot el món 
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Posició en el rànquing de cerques d’allotjament

11 febrer de 2022 Perspectives d'activitat turística a la Destinació Barcelona 15

• Del 26/01/22 a l’01/02/22, les cerques de vols i allotjament dels principals mercats
emissors han continuat centrades principalment en les destinacions domèstiques.

• La Destinació Barcelona s’ha situat en l’11è lloc del rànquing de destinacions
internacionals en cerques d’allotjament i en el 6è lloc en cerques de vols. Així, durant la
les darreres dues setmanes, s’ha mantingut estable pel que fa a recerques aèries i ha
millorat 4 posicions, en les de vols.

• Les cerques de Barcelona a Espanya, Itàlia, França, Països Baixos i el Regne Unit, per
aquest ordre, han estat les que han aconseguit un posicionament superior al de tot el
món. Al Regne Unit i a Itàlia, s’observa una lleugera millora en el posicionament
respecte al de fa dues setmanes.

• Aquesta setmana, el posicionament de Barcelona al mercat espanyol¹ s’ha mantingut en
2n lloc en cerques d’allotjament (que es realitzen principalment des de Catalunya) i ha
baixat una posició en cerques de vols, fins a la tercera. D’aquestes últimes, destaquen
les provinents d’Andalusia, seguides de la Comunitat de Madrid i de les Balears.

• A Alemanya, el posicionament de la Destinació Barcelona ha millorat de manera
destacada durant les darreres setmanes, sobretot pel que fa les cerques d’allotjament,
apropant-se a la resta de mercats europeus.

• Els Estats Units i Rússia segueixen mostrant un interès més moderat per la Destinació.
No obstant, al mercat estatunidenc s’ha registrat una millora de 5 posicions en cerques
de vols, durant les últimes dues setmanes, mentre que al mercat rus, el posicionament
de Barcelona també ha millorat de manera destacada, guanyant 7 posicions en
allotjament i 9 en vols.

Font: Destination Insights with Google. Data consulta 11/02/22

Evolució del posicionament de Barcelona com a destinació internacional a tot el món

13a 13a 12a 12a 12a 12a 12a 12a 12a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a

7a 7a 8a 8a 8a 8a 7a 8a 8a
10a 10a

12a 12a
10a 10a 9a 10a 10a 9a

6a

15-9 22-9 29-9 6-10 13-10 20-10 27-10 3-11 10-11 17-11 24-11 1-12 8-12 15-12 22-12 29-12 5-1 12-1 19-1 26-1

Allotjament Vols
¹ Les cerques d’Espanya inclouen destinacions nacionals i internacionals

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Evolució del nivell de reserves d’hotels a Barcelona ciutat
2020 2021 2022
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Domestic International
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• Del 30/01/22 al 05/02/22, les reserves d’hotels a Barcelona
ciutat s’han situat en un 82,3% respecte al màxim de la sèrie.
Aquesta xifra és superior a la del nivell aconseguit durant la
setmana anterior, quan les reserves es van situar en el 70,3%
i que dues setmanes enrere, quan es va registrar un 57,2%.

• La proporció de reserves internacionals (64,0%), s’ha
mantingut per sobre de les domèstiques (36,0%), una
proporció que ha disminuït en les darreres setmanes, el que
significa que, proporcionalment, les reserves internacionals
han crescut.

2021 2020Inici de la 
segona onada

Primera 
desescalada

Inici  de la 
primera onada

Finalització de
l’estat d’alarma

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per The Hotels Network. Del 12/09/21 al 18/09/21 i de l’11/09/21 al 13/09/21 dades estimades

2022 2021

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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• Del 30/01/22 al 05/02/22, a Barcelona regió també s’ha
observat un augment de les reserves hoteleres durant les
últimes setmanes. En aquest cas, durant la darrera setmana,
les reserves s’han situat en un 86,0% respecte al màxim de
la sèrie, lleugerament per sota de la setmana anterior, quan
es va aconseguir un 87,2%, però per sobre que dues
setmanes enrere, quan es va assolir un 66,2%.

• La proporció de reserves domèstiques (65,9%) s’ha situat
per sobre de la proporció de reserves internacionals
(34,1%), que ha baixat durant les dues últimes setmanes.
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Evolució del nivell de reserves d’hotels a Barcelona regió 2020 2021 2022

2021 2020Inici  de la 
primera onada

Primera 
desescalada

Inici de la 
segona onada

Finalització de 
l’estat d’alarma

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per The Hotels Network. Del 12/09/21 al 18/09/21 i de l’11/09/21 al 13/09/21 dades estimades

2022 2021

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/


0

10

20

30

40

50

60

70

80

N
ú

m
. d

ie
s

11 febrer de 2022 Perspectives d'activitat turística a la Destinació Barcelona 18

Reserves d’hotels a Barcelona ciutat realitzades entre el 30/01/22 i el 05/02/22

El baix nivell de reserves registrat durant certes setmanes de 2020 o 2021 no ha fet possible que 
es pugui construir de forma robusta el gràfic del lead time durant aquestes dates.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per The Hotels Network

2021 2020

• Les reserves realitzades entre el 30/01/22 i el 05/02/22 als hotels de Barcelona
ciutat s’han concentrat, principalment, pel mes de febrer, i en menor mesura, pels
mesos de primavera. A Barcelona regió, la distribució ha estat semblant, també
amb una alta prevalença de les reserves per febrer. A més, s’observa cert volum
de reserves per la resta de l‘any.

• El lead time a Barcelona ciutat s’ha situat en 25 dies, igual que la setmana
anterior i 1 dia menys que dues setmanes enrere. Pel que fa a Barcelona regió,
l’anticipació de les reserves ha disminuït fins als 15 dies durant la darrera setmana,
situant-se al mateix nivell que dues setmanes enrere.

Evolució setmanal dels lead times a Barcelona ciutat i a Barcelona regió (dies)

2022 2021

Reserves d’hotels a Barcelona regió realitzades entre el el 30/01/22 i el 05/02/22

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/


Per a més informació, consulti les últimes dades de seguiment de 
l’activitat turística a la web de l’Observatori del Turisme a Barcelona
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https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/ca/destinaci%C3%B3-barcelona-%C3%BAltimes-dades-de-seguiment-de-lactivitat-tur%C3%ADstica
https://www.observatoriturisme.barcelona/ca/destinaci%C3%B3-barcelona-%C3%BAltimes-dades-de-seguiment-de-lactivitat-tur%C3%ADstica
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