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1.1. Restriccions per Covid-19 dels principals mercats europeus

Font: Comissió Europea. Vàlid des del 17/7

1. Mercats emissors
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• Es mantenen les 
mesures restrictives 
respecte a les darreres 
actualitzacions en quasi 
tots els països de la Unió 
Europea.

• Amb tot, l’aparició de 
rebrots a molts països, 
ha suposat tornar a 
implementar mesures 
restrictives, que no 
modifiquen 
significativament les 
regulacions globals
atenent a que segueixen
sent parcials.

• Consulteu aquí les dades 
en temps real de 
seguiment de l’evolució 
de la Covid-19 a 
Catalunya.
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https://dadescovid.cat/mapes


1.2. Obertura de fronteres UE i restriccions als passatgers provinents d’Espanya

• La Unió Europea manté la llista de països amb els quals manté les fronteres obertes: Austràlia, Canadà, Geòrgia, Japó, Nova 
Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Tailàndia, Tuníssia i Uruguai. També s’acceptaran passatgers provinents de la Xina, quan hi 
hagi confirmació de reciprocitat

• No obstant, alguns estats han recomanat no visitar Catalunya i/o Espanya, imposen quarantena obligatòria, proves PCR o 
altres mesures als passatgers provinents de l’Estat Espanyol.

1. Mercats emissors
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Font: Elaboració pròpia a partir de Comissió Europea i del MAEC. Data consulta 24/08/20

Nota: Categoritzat en base a la mesura més restrictiva. Enllaç mapa interactiu

Lliure circulació de passatgers

Es recomana no viatjar a Catalunya i/o a 
Espanya

S'imposen proves PCR o altres mesures a 
passatgers provinents d'Espanya o alguna de 
les seves regions

S'imposa quarantena obligatòria a passatgers 
provinents d'Espanya o alguna de les seves 
regions

S'ha establert algun tipus de prohibició a 
l'entrada de persones des d'Espanya o s'han 
suspès les comunicacions aèries i/o marítimes

La UE no accepta passatgers provinents 
d'aquests estats
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https://public.flourish.studio/visualisation/3325117/


1.3. Evolució dels vols programats per països I

Font: OAG. Data consulta: 26/08/20
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• La programació de vols per la 
setmana del 24/08 a nivell mundial 
ha experimentat una reducció del 
-47,4% de variació interanual. 
D’aquesta manera, la capacitat 
setmanal resta per sota dels 60 
milions de seients i es manté 
pràcticament estàtica des de fa 4 
setmanes. 

• A Espanya, durant la setmana del 
24/08, la capacitat aèria s’ha situat 
en un -46,3% respecte la mateixa 
setmana de l’any anterior, el que 
significa un nou retrocés de -1,0pp 
respecte la setmana del 17/08. Amb 
tot, aquesta reducció queda lluny del 
-65,7% registrat el mes de juliol, que 
a l’Aeroport de Barcelona es va 
traduir en una pèrdua real de 
passatgers del -83,7% interanual.
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Programació de vols a escala mundial (var. 20/19)

Programació de vols a Espanya (var. 20/19)

https://www.observatoriturisme.barcelona/ca/evolució-passatgers-laeroport-de-barcelona


1.3. Evolució dels vols programats per països II

• A Europa, el Regne Unit és el que registra una millora més destacada en la freqüència de vols amb un augment 
intersetmanal de +1,0pp. En canvi, Alemanya (-1,6pp) continua perdent més freqüències que la setmana anterior. Itàlia
(-0,2pp) i França (+0,1) es mantenen estables. 

• Els mercats asiàtics, segueixen comportant-se de manera desigual pel que fa a les reduccions interanuals: la Xina i el Japó 
continuen essent els països que menys freqüències perden (-6,6% i -35,8%, respectivament). Per la seva banda, la Índia
segueix situant-se al voltant del -60% i Hong Kong i Singapur (>-90%) són els mercats amb la major reducció interanual.

• Estats Units, registra una pèrdua del 44,3% en freqüència de vols i continua millorant els seus registres una setmana rere 
setmana.

1. Mercats emissors
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Font: OAG. Data consulta: 26/08/20
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2. Demanda
2.1. Tendències de cerca
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Evolució de les recerques fetes a Google de Barcelona ciutat com a destinació turística segons 
país d’origen (de l’01/01/20 al 22/08/20) 

França Itàlia Regne Unit Alemanya Espanya

• Les recerques de Barcelona ciutat 
des d’Espanya s’han mantingut 
estables en la setmana del 16 al 22 
d’agost. La majoria d’aquestes 
cerques es continuen realitzant des 
de Catalunya. 

• Els mercats europeus es mantenen 
molt per sota de l’interès mostrat 
per part del mercat nacional.

• França és el mercat que ha mostrat 
un interès més elevat. Les cerques 
des de la regió del Llenguadoc-
Rosselló segueixen sent les més 
nombroses, conjuntament amb les 
de Migdia-Pirineus. També es 
produeix un volum de cerques 
considerable des de l’Îlle de France. 

Consultes relacionades més freqüents per mercat emissor

Sagrada Família
Platja Barcelona

Meteorologia
Parc d’atraccions

Aquàrium

Catedral del Mar Catedral Barcelona Meteorologia

Barcelona platges 
Sagrada Família
Meteorologia

Horta Barcelona
Sitges

Inici  del 
confinament

Inici  del 
confinament

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Trends. Data consulta 25/08/20

Inici  de la 
desescalada

Inici  de la 
desescalada

Perspectives d'activitat turística a la Destinació Barcelona. 28  d’agost de 2020



8

2. Demanda
2.1. Tendències de cerca
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Evolució de les recerques fetes a Google de la Província de Barcelona com a destinació 
turística segons país d’origen (de l’01/01/20 al 22/08/20) 

França Itàlia Regne Unit Alemanya Espanya

• Les recerques de la Destinació 
Barcelona des d’Espanya han 
augmentat lleugerament la 
setmana del 16 al 22 d’agost. 

• La majoria de cerques de la 
Destinació es realitzen des de 
Catalunya.

• Tot i la pràctica inexistència de 
recerques des dels principals 
mercats europeus, en la 
setmana del 16 al 22 d’agost, 
França ha mostrat un interès 
destacat respecte les darreres 
setmanes. Les cerques s’han 
realitzat, principalment, des de la 
regió d’Alvèrnia, seguida del 
Llenguadoc-Rosselló. 

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

Inici  del 
confinament

Inici  del 
confinament

Inici  de la 
desescalada

Inici  de la 
desescalada

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Trends. Data consulta 25/08/20
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Sitges
Cubelles
Garraf

Tren Sitges Barcelona

Consultes relacionades més freqüents
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2. Demanda
2.2. Reserves en hotels per data de realització I

• Durant la setmana del 17/08 s’ha experimentant un nou retrocés en les reserves d’hotels a Barcelona ciutat, ja que s’han realitzat 
un 15,3% de les reserves respecte al màxim històric de gener, en comparativa al 17,0% que es registrava fa dues setmanes i al 
20,5% de fa tres setmanes. Aquest decreixement de les reserves ha tingut sobretot lloc per la disminució de reserves 
internacionals.

• D’aquesta manera, a Barcelona ciutat, durant la setmana del 17/08, les reserves domèstiques (53,0%) han superat a les 
internacionals (47,0%).

9

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per The Hotels Network
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2. Demanda
2.2. Reserves en hotels per data de realització II

10

• Durant la setmana del 17/08, el volum de les reserves en hotels a la Destinació Barcelona s’ha moderat respecte el destacat repunt 
experimentat durant la setmana anterior: les reserves s’han situat en un 66,2% respecte als màxims registrats el mes de gener, 
mentre que la setmana del 10/08 les reserves es van situar en un 73,4%. Amb tot, aquesta proporció és superior a la de fa 3 
setmanes, quan es va registrar un 52,2% de reserves respecte el màxim de gener.

• La setmana del 17/08 a la Destinació Barcelona, la proporció de reserves nacionals ha continuat estable per sobre de les 
internacionals: 8 de cada 10 reserves han provingut d’Espanya.  
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2. Demanda
2.3. Anticipació de les reserves en hotels (lead time)

• Les reserves realitzades entre 16 i el 22 d’agost als hotels de Barcelona ciutat i de la Destinació Barcelona s’han concentrat, 
principalment, per la setmana immediatament posterior.

• A Barcelona ciutat, s’han registrat, tot i que amb una mesura molt inferior, algunes reserves pels mesos pels mesos de tardor. Pel 
que fa a la Destinació Barcelona, també s’observen algunes reserves per setembre.

• Els lead times s’han mantingut baixos en les dues àrees geogràfiques: a Barcelona ciutat l’anticipació de les reserves s’ha situat en 8 
dies i, a Barcelona Província, s’ha reduït a 3 dies.

11

Reserves d’hotels a la Destinació Barcelona realitzades 
entre el 16/08 i el 22/08

Reserves d’hotels a Barcelona ciutat realitzades 
entre el 16/08 i el 22/08

Nota: cada corba representa com es distribueixen al llarg del temps el 100% de les reserves realitzades durant la setmana analitzada (independentment del seu volum).
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per The Hotels Network
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72,7%

27,3%

Estat dels equipaments culturals a Barcelona ciutat (25/08/20)

Oberts Tancats
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3. Oferta turística
3.1. Oferta cultural

• Del total de 88 equipaments culturals monitoritzats a 
Barcelona ciutat, un 72,7% estan oberts al públic.

• La majoria de districtes registren més equipaments oberts que 
tancats. 

• No es preveuen noves obertures fins al setembre (Cases 
Singulars, Antiga Casa de la Convalescència, Palau Balmesiana i 
Reial Acadèmia de les Ciències)

12

Font: Elaboració pròpia a partir de Turisme de Barcelona
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Perspectives d'activitat turística a la Destinació Barcelona. 28  d’agost de 2020



13

3. Oferta turística
3.2. Oferta allotjament I

13

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

Categoria Núm. H/HA Habitacions Places

5* GL 6 1.198 2.438

5* 8 1.505 2.924

4* S 11 1.185 2.326

4* 44 5.197 10.256

3* 32 2.401 4.562

2* 14 1.028 2.015

1* 7 700 1.399

TOTAL 122 13.214 25.920

Cens hoteler a 21/08/2020 per categoria
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Cens hoteler a 21/08/2020 per districtes

Establiments Places

• El 21/08/2020, constaven 122 hotels oberts a Barcelona ciutat, 1 menys que fa dues setmanes. Aquesta variació és deguda a que, 
des d’aleshores, s’ha obert un hotel però se n’han tancat dos que ja havien obert en les setmanes prèvies.

• L’oferta hotelera oberta actualment suma un total de 25.920 places, un -65,7% menys en comparació al tancament de l’any 2019. 
Les categories amb un nombre més elevat d’obertures són les de 4* i 3*, que representen un 62,3% de la planta hotelera oberta. 

• El nombre d’hotels oberts té una distribució representativa de tots els districtes de la ciutat. Encapçalen, en nombre 
d’establiments oberts, els districtes de Ciutat Vella i l’Eixample, amb 37 i 36 hotels, respectivament. No obstant, a nivell de places, 
l’oferta es concerta, no només en aquests dos districtes, sinó també al de Sant Martí. Els tres districtes sumen un total de 20.141 
places i aglutinen el 77,7% de l’oferta actual a la ciutat. 
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4. Esdeveniments
4.1. Esdeveniments professionals
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Font: Elaboració pròpia a partir de Fira de Barcelona i Turisme de Barcelona. Data consultes: 25/08/20

Calendari de fires i congressos 

• El primer esdeveniment firal 
serà el proper 21 de setembre, 
dia que té previst l’inici del 
Saló de l’Ocupació Juvenil i el 
Bizbarcelona. Al llarg del tercer 
quatrimestre del 2020 
s’esperen 9 esdeveniments a la 
Fira de Barcelona

• El primer congrés a la ciutat de 
Barcelona té previst començar 
el 18 de setembre. El Congrés 
Internacional d'Història de la 
Medicina Catalana, dona el tret 
de sortida als 126 congressos 
confirmats pels propers anys, 
23 enguany

Dll Dm Dx Dj Dv Dss Dg

14-9 15-9 16-9 17-9 18-9 19-9 20-9

XXI Congrés Internacional d’Història de la 
Medicina Catalana

21-9 22-9 23-9 24-9 25-9 26-9 27-9

Bizbarcelona

Saló de l’Ocupació Juvenil

28-9 29-9 30-9 1-10 2-10 3-10 4-10

FGH Forum

5-10 6-10 7-10 8-10 9-10 10-10 11-10

Liber

BBM - 2020

12-10 13-10 14-10 15-10 16-10 17-10 18-10

Forum Turistic 2020 1st European Congress of Veterinary 
Endoscopy and Image-guided 
Interventions

Per consultar més informació i el calendari complet https://www.firabarcelona.com/es/calendario/ i 
http://www.barcelonaconventionbureau.com/es/info/congress-calendar/12.html
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