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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 (26/12/2021) Vacunació a Catalunya

Situació a 29/12/21

Població vacunada 
amb pauta completa

Població vacunada 
amb dosi de record

76,3% 26,2%

A Catalunya, les restriccions per la Covid-19 que afecten al sector turístic a partir del 24/12 són:

• Restauració: obertura al 50% en interiors i al 100% en terrasses. Cal presentar el certificat
COVID. Tancament a les 00.30 h.

• Comerç: obertura al 70%. En els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials
s'han d'establir mesures organitzatives de control d'aglomeracions.

• Toc de queda nocturn: entre la 1 i les 6 de la matinada en poblacions de més de 10.000
habitants amb una incidència acumulada per sobre de 250 per cada 100.000 habitants els últims
7 dies (consulta la llista dels municipis inclosos).

• Per detalls d’altres segments:

Normativa a la Destinació Barcelona

Esdeveniments 
Professionals

Equipaments de cultura 
i lleure

Esdeveniments 
culturals i esportius

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/
https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/confinament-nocturn
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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 30/12/2021

Consulteu el mapa interactiu

Extret el 30/12/2021

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&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/
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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 30/12/2021

Consulteu el mapa interactiu

Extret el 30/12/2021

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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Passatgers UE i Espai Econòmic Europeu: lliure circulació

• 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. A data 01/07 entra 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.

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 48 hores 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 28/12/2021

Restriccions per entrar a Espanya del 30/12/2021 al 05/01/2021

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/
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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

Qualsevol persona amb prova diagnòstica d'infecció activa amb resultat negatiu,  
independentment del motiu de viatge i de si posseeix certificat de vacunació o no

Passatgers intercontinentals: viatges essencials o lliure circulació amb certificat de
vacunació

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

• Només viatges essencials amb algun tipus de certificat o qualsevol persona amb
certificat de vacunació: resta de països, excepte Botswana, Swazilàndia, Lesotho,
Malawi, Moçambic, Namíbia, Sud-Àfrica, Zàmbia i Zimbabwe, a qui se’ls exigeix una
prova diagnòstica d’infecció activa de Covid-19 amb resultat negatiu.

Nota: Enllaç mapa interactiu

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

• Aràbia Saudita

• Argentina

• Austràlia

• Bahrain

• Canadà

• Colòmbia

• Xile

• Corea del Sud

• Emirats Àrabs Units

• Indonèsia

• Kuwait

• Nova Zelanda

• Perú

• Qatar

• Rwanda

• Taiwan

• Uruguai

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

Font: Elaboració pròpia a partir de Gobierno de España i Spain Travel Safe. Data consultes 28/12/2021

Restriccions per entrar a Espanya del 30/12/2021 al 05/01/2021

Estats Units recomana no viatjar a Espanya per l’alt risc de contagi 
(The Huffington Post, 20/12/21)

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://public.flourish.studio/visualisation/3325117/
https://travelsafe.spain.info/es/
https://www.huffingtonpost.es/entry/eeuu-recomienda-no-viajar-a-espana-por-alto-riesgo-de-contagio_es_61c0f190e4b0d637ae854d18?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
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• Les previsions mostren un augment de la capacitat aèria pels propers mesos a nivell mundial tot i que sempre per sota de 2019, degut principalment a una recuperació més lenta
de seients internacionals que de domèstics.

• A finals del primer trimestre de 2022, alguns països com Espanya o Estats Units podrien arribar al mateix nivell d’oferta de seients en vols que els registrats durant el mateix
període de 2019.

• Amb tot, 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.

• Paral·lelament, en els darrers dies milers de vols han hagut de ser cancel·lats mundialment per l’alta incidència de Covid-19 registrada entre el personal de les companyies.

Fonts: BBC i OAG

Evolució de la capacitat aèria i previsió primer trimestre 2022 a nivell mundial 
(variació respecte 2019)

Evolució de la capacitat aèria i previsió primer trimestre 2022 per països 
(variació respecte 2019)

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59805483
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Font: Elaboració pròpia a partir de Port de Barcelona. Data consulta: 28/12/21

• Durant la setmana del 3 al 9 de gener arribaran a Barcelona 6 creuers,
mentre que la setmana següent, n’arribaran 4.

• El número de creuers previstos per 2022 és de 845, operats per una
cinquantena de consignataris, amb pics d’oferta durant els mesos de maig
i octubre. Les companyies amb més operacions continuarien essent Costa
Crociere (amb un 22,0% de quota), MSC Cruises (amb un 19,2%) i Aida
Cruises (8,0%).

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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https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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92,0%

8,0%

Oberts Tancats

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 88 equipaments culturals a la ciutat de Barcelona, un 92,0% 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.

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

• Biblioteques, arxius, museus i galeries d’art: 70% d’aforament

• Parcs d’atraccions i fires d’atraccions: 70% d’aforament amb restauració.

Normativa Covid-19

Estat dels equipaments culturals a Barcelona ciutat  (28/12/21) Estat dels equipaments culturals a Barcelona ciutat segons districte (28/12/21)

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/ca/
https://www.checkbarcelona.com/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Font: Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i Turisme de Barcelona. Data de consulta 28/12/21

• Concerts, cinemes, teatres, auditoris, sales de concents, circs i similars: 70%
d’aforament amb el públic assegut.

• Activitats de cultura popular i tradicional, festes majors, revetlles i altres festes
populars: s’han d’establir mesures organitzatives de control d’aglomeracions.

• Competicions esportives: 70% d’aforament tant en exteriors com en interiors. En
activitats autorització d’aforament superior a 10.000 persones, es permet el 70%
d’aquest aforament amb un màxim de 5.000 per sector en interiors i de 10.000, a
l’aire lliure. Serveis de restauració permesos.

• Oci nocturn: tancat.

Normativa Covid-19Calendari d’esdeveniments de lleure 

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

03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 06/01/2022 07/01/2022 08/01/2022 09/01/2022

Musical: Billy Elliot Cavalcada de Reis Musical: Billy Elliot

Els Llums de Sant Pau / Espectacle de llums als Jardins de Pedralbes. Natura Encesa

Pessebre Pl. Sant Jaume / Nadal al Port Vell / Fira de Reis – Granvia
Concert - Índia

Martínez
Concert - Sergio 

Dalma

Sons de Nadal

Concert de Nadal 
de l'Orfeó Català
a la Plaça del Rei

Campionat Internacional d'Hoquei de Reis

El Trencanous al Liceu
El Trencanous al 

Palau de la 
Música

10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 15/01/2022 16/01/2022

RCD Espanyol -
Elche CF

Musical: Billy Elliot

The Magical 
Music of Harry 
Potter - Live in 

concert

Cavalcada dels
Tres Tombs a Sant

Andreu del 
Palomar

17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022

Musical: Billy Elliot

FCB – Rayo
Vallecano

Carmen de G. 
Bizet al Palau de 

la Música

Cavalcada dels
Tres Tombs a Sant

Antoni

RCD Espanyol -
Betis

24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

Musical: Billy Elliot

Festival del 
Mil·lenni:

Hombres G
La Dama de Piques al Liceu

Festival del 
Mil·lenni: Pablo 

Milanés

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/page/39/agenda.html


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

31 desembre de 2021 Perspectives d'activitat turística a la Destinació Barcelona 12

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: 28/12//21

• Actualment hi ha 117 congressos confirmats pels propers anys, 95 l’any 2022.
Paral·lelament, hi ha 90 candidatures obertes fins al 2027. 

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

• Es permeten els esdeveniments professionals (fires comercials, convencions i 
congressos) amb un 100% de la seva capacitat, tot i que es recomana que se 
celebrin per mitjans telemàtics.

• Els esdeveniments que superin les 1.000 persones han de garantir el compliment
de mesures organitzatives de control d'aglomeracions.

Nombre de congressos i delegats previstos per 2022Calendari de fires i congressos 
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Normativa Covid-19

Dl Dm Dx Dj Dv Dss Dg

10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 15/01/2022 16/01/2022

3rd International Conference on Industrial Engineering 
and Industrial Management

17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022

24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

31/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 06/02/2022

Integrated Systems Europe - ISE 2022

XVII Congreso de la Sociedad Española de Educación 
Comparada

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

• Durant la setmana del 19 al 25 de desembre (setmana
52), les cerques fetes a Google de Barcelona ciutat
com a destinació turística s’han situat +1pp per sobre
de les registrades durant la mateixa setmana de l’any
2020 i -34pp per sota de 2019.

• El volum de recerques de Barcelona ciutat des
d’Espanya s’ha mantingut força estable respecte a la
setmana anterior. 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’1/10 sobre les cerques des d’Espanya.
La regió que ha mostrat un major interès ha estat el
Llenguadoc-Rosselló.

• Berlín, la Vall d’Aosta i Anglaterra són les regions amb
més volum de cerques de Barcelona ciutat com a
destinació a Alemanya, Itàlia i el Regne Unit,
respectivament.

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Trends. Data consultes 28/12/21

Consultes més populars

1. Barcelona
2. Sagrada Familia
3. Barcelone
4. Hotel Barcelona
5. Barcelona Andorra
6. барселона
7. Catedral Barcelona
8. Tibidabo
9. Parque Barcelona
10. Tiempo Barcelona

Nota: en blau, països que han registrat recerques durant la darrera setmana
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Recerques en àmbit mundial a Google de Barcelona ciutat com a destinació turística 2019 2020 2021

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 19 al 25 de desembre (setmana
52), les cerques fetes a Google de la Destinació
Barcelona s’han situat -1pp per sota de les registrades
durant la mateixa setmana de 2020, i -5pp per sota de
les de 2019.

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

• El mercat europeu que ha mostrat un nivell d’interès
més elevat ha estat el britànic amb una proporció
d’1/7 sobre les cerques des d’Espanya. La regió que ha
mostrat un major interès ha estat Anglaterra.

• Continua l’interès per les destinacions del Garraf,
seguides d’altres destinacions del 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’1/31.
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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

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Trends. Data consultes 28/12/21

Consultes més populars

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

Barcelona

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

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 23/12/21 al 29/12/21

Tot el món 

Regne Unit

Estats Units

Alemanya Itàlia Espanya

França

Rússia

Països Baixos
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Posició en el rànquing de cerques d’allotjament
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• Del 23/12/21 al 29/12/21, 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 10è lloc en cerques de vols. Així, durant
les darreres dues setmanes, el posicionament en allotjament s’ha mantingut estable,
mentre que el de vols ha millorat (↑↑).

• 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. En general, s’observen lleugeres millores en el posicionament d’aquests mercats
respecte al de fa dues setmanes.

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

• A Alemanya, el posicionament de la Destinació Barcelona continua força proper a la
mitjana mundial, tot i que en cerques d’allotjament es manté inferior.

• Els Estats Units i Rússia són els que han mostrat un interès més moderat per la
Destinació. Al mercat estatunidenc, que es manté força estable respecte fa dues
setmanes, s’ha aconseguit la 18a posició en cerques d’allotjament i la 33a en cerques de
vols. Per la seva banda, al mercat rus, Barcelona ha ocupat el 12è lloc en allotjament i la
46a en vols, el que significa també una forta estabilitat del posicionament en aquest
mercat en les dues categories.

Font: Destination Insights with Google. Data consulta 30/12/21

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

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

9a 9a
7a 7a 8a 8a 8a 8a 7a 8a 8a

10a 10a
12a 12a

10a 10a

2-9 9-9 16-9 23-9 30-9 7-10 14-10 21-10 28-10 4-11 11-11 18-11 25-11 2-12 9-12 16-12 23-12

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
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Distribució de les reserves segons origen a Barcelona ciutat

Domestic International
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• Del 19/12/21 al 25/12/21, les reserves d’hotels a Barcelona
ciutat s’han situat en un 26,6% respecte al màxim de la sèrie.
Aquesta xifra és inferior a la del nivell aconseguit durant la
setmana anterior, quan les reserves es van situar en el
31,4%.

• La proporció de reserves internacionals (59,7%), s’ha
mantingut per sobre de la proporció de reserves
domèstiques (40,3%), que s’ha anat reduint lleugerament
durant les darreres setmanes.

2021 2020Primera 
desescalada

Inici de la 
segona onada

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

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Domestic International
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• Del 19/12/21 al 25/12/21, a Barcelona regió també s’ha
observat una caiguda de les reserves hoteleres, que en
aquest cas, s’han situat en un 39,2% respecte al màxim de la
sèrie. Aquesta xifra, per tant, se situa per sota de la
registrada durant la setmana anterior, quan es va
aconseguir un 45,1% .

• La proporció de reserves domèstiques (66,8%) s’ha situat
per sobre de la proporció de reserves internacionals
(33,2%), de manera que la quota del mercat espanyol ha
crescut durant les últimes setmanes.
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Evolució del nivell de reserves d’hotels a Barcelona regió
2020

2021

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

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Reserves d’hotels a Barcelona ciutat realitzades entre el 19/12 i el 25/12

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

2021 2020

• Les reserves realitzades entre el entre el 19/12 i el 25/12 als hotels de
Barcelona ciutat s’han concentrat, principalment, pels últims dies de l’any.
També s’observen, en una proporció molt menor, algunes reserves per al primer
semestre de 2022. El lead time s’ha situat en 9 dies, 2 dies per sota que la
setmana anterior.

• A Barcelona regió les reserves hoteleres també s’han concentrat, principalment,
pels últims dies de l’any. De la mateixa manera que a Barcelona ciutat, s’han
registrat algunes reserves pels primers mesos de 2022, sobretot per gener. El
lead time s’ha situat en 7 dies, 4 dies per sota que la setmana anterior.

Reserves d’hotels a Barcelona regió realitzades entre el 19/12 i el 25/12

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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