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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 (19/03/2022) Vacunació a Catalunya

Situació a 22/03/22

Població vacunada 
amb pauta completa

Població vacunada 
amb dosi de record

79,4% 46,7%

A Catalunya, les mesures per combatre la Covid-19 que afecten al sector turístic fins al 31/03 són:

- Restauració: 100% d’aforament. Cal mantenir una distància d’1,5m entre taules. Es permeten
activitats de ball amb mascareta. 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. Es
poden fer activitats amb els assistents a peu dret i activitats de ball amb mascareta.

- 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

Taxa de casos notificats per cada 100.000 habitants durant els últims 14 
dies a Europa ponderats per la taxa de vacunació

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.

Vàlid des del 24/03/2022

Consulteu el mapa interactiu

Extret el 24/03/2022

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 24/03/2022

Consulteu el mapa interactiu

Extret el 24/03/2022

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 NAAT) o 24 hores (TAR) 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 o diagnòstic per entrar a Espanya.

Font: Elaboració pròpia a partir de Gobierno de España i Spain Travel Safe. Data consultes 22/03/2022

Restriccions per entrar a Espanya del 21/03/22 al 27/03/22

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

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

Viatges essencials o qualsevol persona amb certificat de vacunació o diagnòstic

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/
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Passatgers intercontinentals

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

• Aràbia Saudita

• Colòmbia

• Indonèsia

• Kuwait

• Perú

• Qatar

• Rwanda

• Taiwan

• Emirats Àrabs Units

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

• En qualsevol altre cas, només s’acceptaran els passatgers essencials o qualsevol
persona amb certificat de vacunació o de diagnòstic.

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 22/03/2022

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

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

Viatges essencials o qualsevol persona amb certificat de vacunació o diagnòstic

Restriccions per entrar a Espanya del 21/03/22 al 27/03/22

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://public.flourish.studio/visualisation/3325117/
https://travelsafe.spain.info/es/
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Font: Elaboració pròpia a partir de ETC, Fordwardkeys, TCI Research i Tourism Economics

Efecte directe de l’absència dels 
mercats de Rússia i Ucraïna

• Pèrdua de mercats emissors que
abans de la pandèmia suposaven,
per a la Destinació Barcelona, al
voltant d’un 2,5% de share.

• Els mercats receptors més afectats
són els veïns europeus i els més
focalitzats en el mercat rus (per
exemple, Rimini a Itàlia, Xipre o
Bulgària).

• Serveis com el Tax Free, el turisme de
compres i certs segments de luxe,
també es veuran més impactats en
aquesta crisi.

Efectes en la reputació online de 
les destinacions europees

• 1/3 dels comentaris online per viatjar
a Europa estan relacionats amb el
conflicte Ucraïna – Rússia.

• La reputació online de les
destinacions europees (sobretot les
frontereres) va rebre un impacte
destacat durant el principi del
conflicte. Amb tot, els comentaris
positius segueixen essent superiors
als negatius i la disminució de la
reputació no ho ha arribat als
mateixos nivells que la pèrdua
experimentada durant els inicis de la
crisi per la Covid-19.

• Els mercats intercontinentals,
especialment EUA i Canadà, són els
que han experimentat una baixada
del “Net sentiment” per viatjar a
Europa més destacada, seguits dels
mercats asiàtics.

Efectes macroeconòmics

• Les previsions de creixement
econòmic de la Unió Europea s’han
rebaixat.

• Les sancions imposades a Rússia han
accelerat l’augment de preus de
carburants i altres matèries primeres,
el que està provocant un efecte
dominó en la pujada de preus de les
cadenes de producció.

• Tot i que el nivell d’estalvi dels
consumidors ha augmentat durant la
pandèmia, aquest es podria veure
afectat degut a la pressió de la
inflació.

Efectes en la demanda aèria

• La demanda intraeuropea s’està
mantenint per Setmana Santa i les
reserves per l’estiu continuen
creixent.

• La demanda intercontinental va
experimentar una aturada durant
l’inici de conflicte, però s’està
recuperant després del xoc inicial.

• Encara hi ha molta demanda
acumulada després de la pandèmia.

• Cal destacar que el nivell d’oferta de
vols no s’ha vist afectat pel conflicte.
No obstant això, les restriccions dels
espais aeris de Rússia i Ucraïna estan
provocant un augment del temps de
les connexions aèries entre Àsia i
Europa (+3 hores de mitjana).

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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• Les previsions a escala mundial mostren un augment de places durant els
propers mesos, tot i que encara per sota dels nivells prepandèmics.

• S’estima que poc abans de Setmana Santa (setmana 15) se superaran els
90 M de seients setmanals oferts mundialment i que durant el mes de juny,
la capacitat se situï només un -7% per sota del mateix període de 2019.

• 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 21 al 27 de març, la capacitat aèria s’ha situat en
2,23 M de seients oferts, per sobre de la setmana prèvia (+2,5%) i un
-12,8% per sota de 2019. Amb aquestes dades, es manté en el cinquè
mercat amb més capacitat aèria en àmbit mundial i el primer a Europa.

• Els principals mercats europeus es troben encara lluny de la capacitat aèria
prepandèmica. Tot i els increments de capacitat d’aquesta setmana, les
variacions respecte a la mateixa setmana de 2019 han estat del -43,9% a
Alemanya, -30,6% al Regne Unit, -20,1% a França i -17,7% a Itàlia.

Fonts: AENA, CDRA i OAG

Connectivitat aeroport de Barcelona 

Programació de seients a escala mundial

Josep Tarradellas Barcelona – El Prat

143 destinacions

61 companyies

• A dia 22 de març, 61 companyies operen 143 destinacions directes des de l’aeroport de Barcelona, de les quals 27
intercontinentals.

• Segueix suspesa la connexió amb 25 destinacions intercontinentals.

• 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: 22/03/22

• Durant la setmana del 28/03 al 03/04 arribaran a Barcelona 10 creuers, mentre
que la setmana següent, n’arribaran 11 més.

• Es preveu que durant el mes d’abril marqui l’inici de la temporada alta de
creuers, amb un total de 81 naus. Durant els mesos de maig i octubre es
registraran els majors pics en nombre de creuers (més d’un centenar per mes).

• Les companyies amb més operacions seran, en aquest ordre, Costa Crociere,
MSC Cruises i Aida Cruises.

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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Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i de Turisme de Barcelona
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Eixample
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Horta-Guinardó

Les Corts

Sant Andreu

Sant Martí

Sants-Montjuïc

Sarrià-Sant Gervasi

Oberts

Tancats

• Dels 89 equipaments culturals a la ciutat de Barcelona, un 95,5% 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 (22/03/22)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

Dl Dm Dx Dj Dv Dss Dg

28/03/2022 29/03/2022 30/03/2022 31/03/2022 01/04/2022 02/04/2022 03/04/2022

Musical: Billy Elliot

Luzia. Cirque du Soleil

Concert: Maluma Barcelona Wine Week Loves the City

Hot Wheels Monster Trucks Live

eDreams 1/2 
Marató de 
Barcelona

FC Barcelona –
Sevilla CF

04/04/2022 05/04/2022 06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 09/04/2022 10/04/2022

Musical: Billy Elliot

Luzia. Cirque du Soleil

Barcelona Wine Week Loves the City 45 Trial Indoor

RCD Espanyol –
Celta de Vigo

11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 16/04/2022 17/04/2022

Musical: Billy Elliot

Luzia. Cirque du Soleil

FC Barcelona –
Eintracht
Frankfurt

FC Barcelona –
Cadiz

Open Banc Sabadell – Trofeo Conde 
de Godó

18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022

Musical: Billy Elliot Musical: Billy Elliot

Musical: A Chorus Line 

Luzia. Cirque du Soleil

Diada de Sant
Jordi

Concert: C. 
Tangana

Festival Internacional de Cinema de Barcelona 

RCD Espanyol –
Rayo Vallecano

FC Barcelona –
Rayo Vallecano

Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó

Cursa el Corte 
Inglés

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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28/03/2022 29/03/2022 30/03/2022 31/03/2022 01/04/2022 02/04/2022 03/04/2022

International Conference on Agricultural Film
XXVI Jornades Científiqus de 

Podologia 2022

Advanced Factories 2022 – Industry 4.0 Congress B-Travel

Global Food Safety Conference -GFSI-

04/04/2022 05/04/2022 06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 09/04/2022 10/04/2022

V Barcelona Hip Meeting - BHM 2022 Handmade Festival Barcelona

Barcelona Wine Week

Alimentaria

Hostelco

Redefining Health Care Summit 2022

XXI Congreso Ecoplayas 2022

11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 16/04/2022 17/04/2022

Stretch and Shrink Film Conference

18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022

ICACER 2022

ICEEEP 2022

Barcelona Bridal Fashion Week

10th INTERNATIONAL Symposium on the Acquisition of 
Second Language Speech – New Sounds 2022

EO Global Leadership Conference 
2022 - Entrepreneurs' Organization

5th Barcelona Ocuplastics 2022

Tianguis Internacional de los Pueblos Mágicos

4th International Conference on Modern Research in 
Education, Teaching and Learning

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: 22/03/22

• Actualment hi ha 161 congressos confirmats públicament pels propers anys, 134,
l’any 2022. Paral·lelament, hi ha un centenar de candidatures obertes fins al 2027.

• El proper congrés a la Destinació, l’International Conference on Agricultural Film,
es durà a terme del 28 al 30 de març i hi assistiran uns 100 delegats. Per altra
banda, la B-Travel, de l’1 al 3 d’abril, serà la propera fira.

• Molts dels esdeveniments s’estan desenvolupant en format híbrid (especialment
els que tenen una major assistència).

Nombre de congressos confirmats i delegats previstos per 2022Calendari de fires i congressos confirmats
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https://www.firabarcelona.com/es/calendario/
https://ccib.es/organitzacio-esdeveniments/agenda-ccib/
http://www.barcelonaconventionbureau.com/es/info/congress-calendar/12.html
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Recerques en àmbit mundial a Google de Barcelona ciutat com a destinació turística 2019 2020

2021 2022
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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 13 al 19 de març (setmana 12),
les cerques fetes a Google de Barcelona ciutat com a
destinació turística s’han situat -8pp per sota de 2019 i
+19pp per sobre de 2021.

• El volum de recerques de Barcelona ciutat des
d’Espanya ha augmentat lleugerament durant 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, el mercat europeu que ha mostrat
un nivell d’interès més elevat ha estat el francès amb
una proporció d’1/15 sobre les cerques des d’Espanya.
La regió que ha mostrat un major interès ha estat el
Llenguadoc-Rosselló.

• Berlín, Escòcia i el Trentino – Alto Adige són les
regions amb més volum de cerques de Barcelona
ciutat com a destinació a Alemanya, el Regne Unit i
Itàlia, respectivament.

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Trends. Data consultes 22/03/22

Consultes més populars

1. Barcelona
2. Sagrada Familia
3. Barcelone
4. Hotel Barcelona
5. Barcelona Playas
6. Barcelona tiempo
7. Barcelona Spain
8. Tibidabo
9. Catedral Barcelona
10. барселона

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 13 al 19 de març (setmana 12),
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 -15pp per sota que les de
2019.

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

• Els mercats europeus també han mostrat un interès
força inferior a l’espanyol per la Destinació Barcelona.

• Aquesta setmana, el mercat europeu que ha mostrat
un nivell d’interès més elevat ha estat l’alemany amb
una proporció d’1/33 sobre les cerques des d’Espanya,
cadascun d’ells. La regió que ha mostrat un major
interès ha estat la d’Hamburg.

• Les consultes més populars s’han concentrat
principalment en atractius de Barcelona i el Garraf.
_____________

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. Sagrada Familia
5. Garraf
6. Tren Barcelona Sitges 
7. Montserrat Barcelona
8. Picasso Museum

Barcelona
9. Cubelles Barcelona
10. Rally Barcelona Sitges

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 22/03/22

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
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Posició en el rànquing de cerques d’allotjament

Interès dels mercats per Barcelona del 09/03/22 al 15/03/22
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• Del 09/03/22 al 15/03/22, 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’9è 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 tant en cerques d’allotjament com
en vols. Amb tot, en general s’observa una millora generalitzada en el posicionament
dels mercats analitzats.

• Les cerques de Barcelona a Espanya, Itàlia, França, Països Baixos i Alemanya han estat
les que han aconseguit un posicionament superior al de tot el món.

• Aquesta setmana, el posicionament de Barcelona al mercat espanyol¹ s’ha situat en 1r
lloc en cerques d’allotjament (que es realitzen principalment des de Catalunya) i el 2n
en cerques de vols. D’aquestes últimes, destaquen les provinents d’Andalusia, seguides
de la Comunitat de Madrid i de les Balears.

• Al Regne Unit, el posicionament de la Destinació Barcelona s’ha situat lleugerament per
sota de la mitjana mundial.

• Els Estats Units segueixen mostrant un interès més moderat per la Destinació, tot i que
durant les últimes dues setmanes, el posicionament en allotjament, ha millorat 5 llocs,
mentre que en vols, s’ha registrat una pujada de 2 posicions.

Font: Destination Insights with Google. Data consulta 22/03/22

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

12a 12a 12a 12a 12a 12a 12a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a
9a 9a 9a 9a

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

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

6a
9a 9a

7a 6a 6a 6a

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 2-2 9-2 16-2 23-2 2-3 9-3

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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Distribució de les reserves segons origen a Barcelona ciutat

Domestic International
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• Del 13/03/22 al 19/03/22, les reserves d’hotels a Barcelona
ciutat s’han situat, de mitjana, en un 86,0% respecte al
màxim de la sèrie (febrer de 2022). Aquesta xifra és
lleugerament inferior a la del nivell aconseguit durant la
setmana anterior, quan les reserves es van situar en el 92,3%
i que dues setmanes enrere, quan es va registrar un 86,3%.

• La proporció de reserves internacionals (70,0%), s’ha
mantingut per sobre de les domèstiques (30,0%), una
proporció que ha mantingut una tendència a l’alça durant les
darreres setmanes.

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 de 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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Domestic International
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• Del 13/03/22 al 19/03/22, a Barcelona regió les reserves
hoteleres s’han situat en un 80,4% respecte al màxim de la
sèrie (febrer de 2022). Aquesta xifra és força superior a la
del nivell aconseguit durant la setmana anterior, quan les
reserves es van situar en el 62,3% i que dues setmanes
enrere, quan es va registrar un 64,5%.

• La proporció de reserves domèstiques (45,5%) s’ha tornat a
situar per sota de les reserves internacionals (54,5%).
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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 de 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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Reserves d’hotels a Barcelona ciutat realitzades entre el 27/02/22 i el 05/03/22

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 de The Hotels Network

• Les reserves realitzades entre el 13/03/22 i el 19/03/22 als hotels de Barcelona
ciutat s’han concentrat, principalment, pel mes de març, abril i maig i en menor
mesura, pels mesos següents. A Barcelona regió, el volum de reserves pel mes de
març ha estat proporcionalment més baix a favor d’un volum més elevat pels
propers mesos.

• El lead time a Barcelona ciutat s’ha situat en 29 dies, igual que la setmana
anterior i 2 dies per sobre que dues setmanes enrere. A Barcelona regió,
l’anticipació de les reserves s’ha situat en 26 dies, 3 dies per sota que la setmana
anterior.

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

2022 2021

Reserves d’hotels a Barcelona regió realitzades entre el 27/02/22 i el 05/03/22

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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