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Allotjament turístic a Barcelona 
Avui dia, als principals carrers de la ciutat de Barcelona, s’hi troben hotels que més que ser 
serveis d’allotjament, volen convertir-se en espais de relació i gaudi per als visitants de la nostra 
ciutat; a més, aquests establiments són un reflex dels canvis que s’han anat produint tant en 
les necessitats dels consumidors, com en el paper de desenvolupament de determinats barris 
o zones de la ciutat. 
 
El present informe, que recull les dades més significatives dels allotjaments i la seva 
activitat, posa de manifest l’impuls que ha experimentat el sector en el transcurs dels darrers 
anys. 
 
L’anàlisi de l’oferta turística d’allotjament de la ciutat de Barcelona es realitza amb l’objectiu de 
quantificar i caracteritzar l’allotjament turístic actual, així com les previsions de 
desenvolupament futur. Aquesta anàlisi, elaborada per l’Oficina del Pla, s’ha procedit en base al 
conjunt de dades i informacions recopilades durant el procés d’elaboració d’aquest Pla, optant 
per una visió el més àmplia possible, que permeti entendre la importància general i l’estat actual 
de l’allotjament turístic de Barcelona, aportant, també, una visió el més desagregada possible en 
certs aspectes o variables clau.  
 
El present treball s’estructura en quatre apartats: el primer analitza l’oferta d’allotjament 
turístic total de Barcelona, tot consolidant la informació de diverses fonts; el segon explica 
l’oferta d’allotjament hoteler en les seves dues modalitats, hotels i pensions (han estat 
inclosos els principals resultats d’un informe elaborat pel Gremi d’Hotels de Barcelona, amb 
dades sectorials específiques) i una comparativa internacional. El tercer capítol quantifica i 
caracteritza l’allotjament extrahoteler, com els apartaments turístics (habitatges d’ús turístic) i 
realitza una estimació d’altres tipus d’allotjaments. Finalment, en el quart apartat s’estableixen 
una sèrie de conclusions sobre l’estat actual i la situació de l’allotjament turístic. 
 
En aquest informe s’han utilitzat dades de fonts oficials i d’altres fonts que tot i no tenir 
caràcter oficial, aporten informació rellevant sobre la realitat de l’oferta d’allotjament. Així 
doncs, s’ha de ser conscient que la fiabilitat de les dades i la seva comparabilitat, poden variar 
molt en funció de la font estadística. 
 
En general, les fonts oficials com l’IDESCAT o el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de 
Barcelona es basen en informació que provenen dels registres o enquestes oficials, i per tant 
tenen una solvència i sistemàtica molt precisa. Les enquestes turístiques que elabora l’INE, EOH, 
EOAT, entre d’altres, aporten coneixement sobre l’oferta i la demanda turística segons les 
modalitats d’allotjament a nivell espanyol, català, i als punts turístics, entre els quals es considera 
Barcelona.  
 
En quant a les estadístiques que elabora Turisme de Barcelona, aquestes es basen en un 
coneixement molt més proper de la realitat empresarial del dia a dia de la ciutat. 
 
Pel que fa a les estadístiques no oficials, cal destacar les elaborades pel Gremi d’Hotels de 
Barcelona i Apartur (Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona) o consultores com 
Deloitte o Jones Lang LaSalle. Aquestes fonts aporten informació interessant que, a vegades, 
pot diferir notablement respecte les d’altres fonts, segurament a causa de les metodologies, les 
definicions i els àmbits de treball de cada enquesta i/o grup d’investigació. 
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Oferta total d’allotjament turístic 
En el present apartat es recull l’oferta de les diferent tipologies d’allotjament turístic existents a 
Barcelona. Per a la generació de la radiografia de l’oferta d’allotjament real s’ha fet un esforç de 
recopilació d’informació. A continuació, i a falta d’altres estudis que ho confirmin, es presenten 
els resultats d’aquesta consolidació d’informacions i estimacions elaborades per l’Oficina del Pla 
Estratègic. 
 
L’allotjament com a peça clau de l’oferta i l’activitat turística de Barcelona, compte amb un àmplia 
i de gran qualitat oferta. Segons les diferents fonts, el municipi de Barcelona disposa de més de 
80.000 places d’allotjament. Considerant les diferents categories d’allotjament, els Apartaments 
són el tipus d’establiments més nombrosos, ja que compten amb 2.505 apartaments, per 310 
hotels i 205 pensions.  
 
 
Nombre d’establiments i places d’allotjament per tipologies 2008 

Tipologies Allotjament Establiments Places 
%  

Total Places 

Hotels (1) 310 56.695 70,4% 

Apartaments (2) 
Habitatges d’Ús Turístic 

2.505 9.346 11,6% 

Pensions (3) 205 5.197 6,4% 

Albergs (4) 23 3.354 4,2% 

Residències (5) 45 5.984 7,4% 

Total  80.574 100% 

 
Nombre de places d’allotjament per tipologies 2008 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de les diferents fonts.  
Nota (1): Turisme de Barcelona 
Nota (2): APARTUR - Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona 
Nota (3): Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Nota (4): Estimació pròpia a partir de dades de Turisme de Barcelona 
Nota (5): Estimació pròpia a partir de dades de Barcelona Centre Universitari 
 
Del total de places, els hotels són la tipologia més important, ja que compten amb 
aproximadament tres quartes parts del total, mentre que els habitatges d’ús turístic representen 
el 12% i les pensions el 6%. 
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En termes generals, també cal fer esment del notable creixement, tant quantitatiu com qualitatiu, 
dels establiments i places d’allotjament turístic a Barcelona en els últims anys, tal com es pot 
veure en l’anàlisi de les evolucions de les modalitats d’allotjament. 
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Allotjament hoteler 
L’apartat d’allotjament hoteler inclou cinc grans subapartats: 
 

> En el primer d’ells, en base a les dades oficials del Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, es fa una anàlisi 
dels allotjaments hotelers (hotels, hotels–apartaments i pensions), tant des del punt de 
vista quantitatiu, com de la seva evolució en el temps, per modalitats, categories i de la 
seva distribució territorial. 

 
> En el segon apartat, a partir de les dades de Turisme de Barcelona, s’estudia l’oferta real 

d’hotels, la seva evolució temporal i distribució territorial, parant especial atenció als 
diferents àmbits territorials, com Ciutat Vella i l’àrea d’influència de Barcelona, i els 
indicadors d’activitat i de gestió sectorial. 

 
> En el tercer apartat s’inclouen els principals resultats de la Encuesta de Ocupación 

Hotelera realitzada per l’INE.  
 

> En el quart aparta s’analitza l’oferta d’allotjament hoteler en comparació amb altres 
ciutats en base a dades de diferents estudis i fonts. 

 
> I en el cinquè i últim, es recullen els resultats més significatius d’un estudi elaborat per 

part del Gremi d’Hotels de Barcelona, basat en les característiques dels seus agremiats i 
d’una enquesta realitzada específicament per l’estudi. 

 
Oferta d’allotjament hoteler 
Segons les dades del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, 
el nombre total d’establiments d’allotjaments hotelers a la ciutat de Barcelona inscrits al registre 
oficial a l’any 2008 era de 480, amb 52.360 places disponibles. 

Evolució de l’oferta d’allotjament hoteler 
Segons les mateixes dades, en el període 2003-2008, el nombre d’establiments d’allotjament 
hoteler va créixer un 11%, passant de 432 establiments a l’any 2003, a 480 al 2008. El nombre 
de places en aquest mateix període va incrementar-se un més d’un 40%. 
 
Evolució de l’allotjament hoteler 2003-2008 
Any 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Establiments 432 417 435 446 456 480 
Habitacions . 20.672 21.403 23.551 25.351 25.412 28.698 
Places 37.224 38.583 42.649 46.061 47.285 52.360 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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Oferta d’allotjament hoteler per modalitats 
Segons l’esmentada font, i tenint en compte el total d’allotjaments hotelers, l’oferta d’Hotels és la 
modalitat més nombrosa i la que s’ha incrementat més en els darrers anys, amb 275 hotels i 
47.163 places,. 
 
En l’evolució per modalitats d’allotjament, els Hotels van augmentar un 41% durant el període 
2003-2008, mentre que les pensions van decréixer un 14%. 
 
 
Evolució de l’allotjament hoteler segons modalitat 2003-2008 
 Total Hotels i Hotels - apartament Pensions 

Any Estab. Hab. Places Estab. Hab. Places Estab. Hab. Places 
2003 432 20.672 37.224 195 16.924 31.286 237 3.748 5.938 
2004 417 21.403 38.583 209 18.008 33.143 208 3.395 5.440 
2005 435 23.551 42.649 223 20.130 37.155 212 3.421 5.494 
2006 446 25.351 46.061 242 22.066 40.778 204 3.285 5.283 
2007 456 25.412 47.285 250 22.077 41.938 206 3.335 5.347 
2008 480 28.698 52.360 275 25.439 47.163 205 3.259 5.197 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 

Oferta d’allotjament hoteler per categories 
Pel que fa a la distribució per categories, els allotjaments hotelers més nombrosos són els de les 
categories d’1 estrella i 2 estrelles, amb 139 i 134 establiments respectivament. Del total 
d’allotjaments hotelers, 109 i 96 corresponen a pensions d’1 i 2 estrelles. En nombre de places, 
els hotels de 4 estrelles disposen de 23.457 places, i els de 3 estrelles de 11.169 places; 
conjuntament representen un 66% del total d’Allotjament Hoteler. 
 
 
Distribució de l’allotjament hoteler segons modalitat i categoria 2008 

 Allotjament Hoteler Hotels i hotels-apartament Pensions 
Categoria Estab Hab Places Estab Hab Places Estab Hab Places 
5* 15 3.908 7.737 15 3.908 7.737 - - - 
4* 105 12.450 23.457 105 12.450 23.457 - - - 
3* 87 6.231 11.169 87 6.231 11.169 - - - 
2* 134 3.506 5.916 38 1.933 3.259 96 1.573 2.657 
1* 139 2.603 4.081 30 917 1.541 109 1.686 2.540 
Total 480 28.698 52.360 275 25.439 47.163 205 3.259 5.197 
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Distribució Establiments Allotjament Hoteler
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
 

Anàlisi territorial de l’allotjament hoteler 
La distribució territorial dels establiments d’allotjament hoteler mostra una important concentració 
en els districtes de Ciutat Vella i l’Eixample.  
 
Ciutat Vella té un total de 187 establiments, mentre que l’Eixample 149; respectivament 
acumulen un 39% i un 31% del total de l’oferta. Per altra banda, hi ha districtes amb gairebé 
gens d’oferta: Sant Andreu només compte amb un establiment hoteler i Nou Barris amb dos.  
 
 
Distribució de l’allotjament hoteler per districtes 2008 

Districtes Establiments Habitacions Places 
Places / 

 Establiment 
Ciutat Vella 187 8.292 14.746 79 
Eixample 149 7.860 13.937 94 
Sants – Montjuïc 34 2.992 5.686 167 
Les Corts 21 3.054 5.885 280 
Sarrià - Sant Gervasi 41 1.924 3.567 87 
Gràcia 14 291 481 34 
Horta Guinardó 10 533 999 100 
Nou Barris 2 169 316 158 
Sant Andreu 1 92 180 180 
Sant Martí 21 3.491 6.563 313 
Total 480 28.698 52.360 109 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya 
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Distribució de l’allotjament hoteler per districtes 2008  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
 
Evolució territorial de l’allotjament hoteler 
Analitzant l’evolució dels establiments en els deu districtes de la ciutat i al llarg dels darrers cinc 
anys, s’aprecia que tots els districtes, excepte Nou Barris, han augmentat la seva oferta hotelera, 
fet que indica una difusió de la planta d’allotjament al conjunt de la ciutat.  
 
Dels deu districtes, cal destacar l’important increment que s’ha produït a Sant Martí, districte en 
el que durant el període 2004-2008 s’ha gairebé doblat el nombre d’establiments, passant d’11 a 
21 establiments. 
 
Evolució dels establiments d’allotjament hoteler per districtes 2004-2008 
Districtes 2004 2005 2006 2007 2008 
Ciutat Vella 184 188 184 185 187 
Eixample 112 126 135 140 149 
Sants – Montjuïc 29 29 30 32 34 
Les Corts 20 20 21 21 21 
Sarrià - Sant Gervasi 38 37 36 37 41 
Gràcia 11 11 11 11 14 
Horta – Guinardó 8 9 9 10 10 
Nou Barris 3 2 2 2 2 
Sant Andreu 0 0 1 1 1 
Sant Martí 11 13 17 17 21 
Total 417 435 446 456 480 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya 
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Evolució dels establiments d’allotjament hoteler per districtes 2004-2008 
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Aquest increment del nombre d’establiments al conjunt dels districtes de la ciutat, ha incrementat 
encara més el nombre de places disponibles. En el ja analitzat cas de Sant Martí, el creixement 
de les places l’ha consolidat com el tercer districte amb major nombre de places disponibles de 
Barcelona.  
 
A més, Sant Martí també s’ha convertit en el districte on els hotels tenen una major grandària 
mitjana, concretament de 312 places, que resulta ser 3 vegades més gran que la mitjana de 
Barcelona, i 9 vegades més gran que els hotels de Gràcia. 
 
Evolució de places d’allotjament hoteler per districtes 2004-2008 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya 
 
Si bé l’oferta d’establiments s’ha incrementat en els darrers anys a gairebé tots els districtes de la 
ciutat, també s’ha produït una reducció en la intensitat de la concentració, especialment a Ciutat 
Vella. A l’any 2004 aquest districte acumulava el 44% dels establiments; a finals del 2008, un 
39%. 
 
D’altra banda, districtes com l’Eixample o Sant Martí han incrementant el seu pes en el total 
d’establiments de Barcelona.  
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Evolució de les concentracions d’establiments d’Allotjament Hoteler 2004-2008 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya 
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Oferta d’Hotels 
Segons dades de Turisme de Barcelona, el nombre total d’hotels a 31 de desembre de 2008 era 
de 310 establiments, representant un total de 29.143 habitacions i 56.695 places al conjunt de la 
ciutat.  
 
Aquestes dades presenten diferències respecte les publicades pel Departament d'Indústria, 
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, ja que fins al 2009 Turisme de Barcelona 
comptabilitzava els establiments “hotels” una vegada aquests entraven en funcionament, 
independentment que haguessin formalitzat o no la seva inscripció al Registre Oficial del 
Departament. Aquesta formalitat feia que les dades de Turisme de Barcelona reflecteixin millor la 
realitat dels hotels de la ciutat, i no tant la tramitació administrativa i la corresponent inscripció de 
les llicències hoteleres. 

Evolució de l’oferta d’hotels a Barcelona 
A partir de les dades evolutives, l’increment de la planta hotelera de Barcelona des de la dècada 
dels 90 ha estat molt important. El número d’hotels a la ciutat ha passat de 118 establiments a 
l’any 1990, a 310 al 2008, representant un increment del 163%; en quant a número de places, en 
el mateix període s’ha passat de 18.569 a 56.695, incrementant-se, per tant, un +205%. 
 
Evolució dels hotels de Barcelona 1990-2008 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Establiments 118 160 187 268 285 295 310 
Habitacions 10.265 15.076 16.561 25.355 26.968 27.806 29.143 
Places 18.569 27.988 31.338 49.235 52.484 54.036 56.695 
Places / establiments 157,36 174,93 167,58 183,71 184,15 183,17 182,89 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Turisme de Barcelona. 
 
El creixement del parc hoteler de la ciutat ha tingut períodes de creixement moderat, com per 
exemple entre els anys 1995 i 2000, que es va produir un increment total del 12%; altres 
períodes han tingut taxes molt accelerades, com per exemple la que es va produir entre els anys 
2000 i 2005, amb un creixement del 57%. A Barcelona , l’evolució del nombre d’hotels en els 
últims anys ha continuat a un ritme accelerat; durant el 2008 es van produir 15 noves obertures 
d’establiments, que en un any van incrementar el 5% les places disponibles. 
 
Creixement dels hotels de Barcelona 1990-2008 

 
VAR %  
90-95 

VAR %  
95-00 

VAR %  
00-05 

VAR %  
05-08 

Establiments 35,6% 16,9% 43,3% 15,7% 
Places 50,7% 12,0% 57,1% 15,2% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Turisme de Barcelona. 
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Una altra manera d’analitzar el desenvolupament del l’oferta hotelera és visualitzant la seqüència 
temporal d’obertures d’hotels. En els mapes adjunts es representen el hotels que operaven als 
anys 1980, 1990, 2000 i 2008.  
 
En la seqüència temporal, s’aprecia l’extraordinari creixement de l’oferta que s’ha produït durant 
l’última dècada. A nivell espacial, les obertures d’hotels han estat bastant concentrades al centre 
de la ciutat. A més de la consolidació del centre com a gran nucli hoteler, també s’aprecia una 
extensió radial que difon part dels establiments a d’altres zones de la ciutat. 
 
Mapa dels hotels de Barcelona anys 1980, 1990, 2000, 2008 

 
Font: Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics. Generalitat de Catalunya.  
 
Evolució futura de l’oferta d’hotels a Barcelona 
Segons el seguiment que realitza Turisme de Barcelona dels nous projectes hotelers, al mes de 
setembre del 2009 a la ciutat hi hauria un total de 61 establiments en diferents fases de projecte 
o desenvolupament. Val a dir que de tots aquest projectes coneguts, n’hi ha 18 que no tenen una 
data fixa de construcció i posada en marxa, i d’acord amb la situació econòmica actual, alguns 
d’aquests podrien ser reconsiderats o retardats en el temps per part dels seus promotors. 
 
Distribució dels projectes hotelers 2009-2012 
 Any previst Obertura  
 2009 2010 2011 2012 A determinar Total 
Establiments 7 25 10 1 18 61 
Font: Turisme de Barcelona. Informe Oferta Hotelera, setembre 2009. 
 
Amb aquestes dades, i tenint en compte el gran dinamisme i evolució de la planta hotelera de 
Barcelona en els últims anys, el sector hoteler podria continuar la seva tendència incremental. Si 
es concreten i desenvolupen tots els nous projectes, els 61 hotels aportarien 10.607 noves 
places hoteleres al total de les ja existents. 
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Projectes de nous hotels a Barcelona 2009-2012 segons categories 
Categoria Establiments Habitacions Places 
5*GL 3 671 1.275 
5* 6 493 940 
4* 33 2.981 5.830 
3* 11 1070 2.062 
2* 2 144 261 
1*    
a determinar 6 126 239 
Total 61 5.485 10.607 
Font: Turisme de Barcelona. Informe Oferta Hotelera setembre 2009 
 
El segment d’hotels de luxe compta amb un total de 9 establiments, 6 dels quals tenen 5 estrelles 
i 3 són de 5 estrelles GL; aquest segment continuarà creixent en el futur, i aquests establiments 
incrementaran les places de màxima categoria en +2.215, així com la presència de les principals 
cadenes hoteleres internacionals. Dels hotels projectats, 33 serien de categoria 4 estrelles, que 
afegirien 5.830 noves places d’aquesta categoria al conjunt de la ciutat.  
 
Territorialment, els districtes de Ciutat Vella i l’Eixample són els que tenen previstos un major 
nombre d’hotels en projecte. El districte de Sant Martí és un altre dels districtes amb una alta 
activitat en la generació de nova oferta hotelera; actualment, aquesta zona de la ciutat compta 
amb més de 10 nous establiments previstos, i està clar que aquest districte s’està consolidant 
com a gran pol de desenvolupament hoteler, amb hotels de nova planta, de gran capacitat, alta 
qualitat a les seves instal·lacions i amb establiments innovadors. 

Oferta d’hotels per categories a Barcelona 
Per categories, la majoria d’establiments corresponen a hotels de 4 estrelles (concretament un 
39%), i de 3 estrelles (un 33,5% del total). Per places, els hotels de 4 estrelles representen un 
50%, els de 3 estrelles un 25%, i els hotels de màxima categoria de 5 estrelles i 5 estrelles GL, 
representen un 15% del total. 
 
Oferta hotelera de Barcelona segons categories 2008  
Hotels 1* 2* 3* 4* 5* 5* GL Total 

Establiments 30 36 104 121 9 10 310 

Habitacions 1.028 1.972 7.268 14.553 2.086 2.236 29.143 

Places 1.901 3.674 14.032 28.601 4.008 4.479 56.695 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Turisme de Barcelona 
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Anàlisi territorial de l’oferta d’hotels a Barcelona 
En quan a la distribució geogràfica de l’oferta d’hotels, en el Mapa dels hotels de Barcelona 2008, 
s’observa que hi ha una àmplia quantitat d’oferta localitzada al voltant del nucli central de la ciutat 
i més concretament als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample. 
 
Dels 310 punts representats en el mapa, que corresponen als hotels existents a la ciutat, 199 es 
concentren en la zona de Ciutat Vella i l’Eixample. 
 
 
Mapa dels hotels de Barcelona 2008 

 
Font: Turisme de Barcelona 
 
 
 
 
La distribució geogràfica per categories és molt variada. Els hotels de 5 estrelles es localitzen en 
tres zones: el front marítim, l’eix central longitudinal al voltant del Passeig de Gracia i l’eix de la 
Diagonal.  
 
La nombrosa oferta d’hotels de 4 estrelles es concentra a la zona del centre de la ciutat, al llarg 
de la Diagonal, la zona del Fòrum - Vila Olímpica - Diagonal i al voltant de La Fira. 
 
Per últim, els hotels de 3, 2 i 1 estrella, tot i concentrar-se al nucli central, també es dispersen 
una mica més cap al nord de la ciutat (concretament els de 2 i 1 estrella) i cap a l’oest de 
Barcelona els de 3 estrelles. 
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Mapa de distribució dels hotels de Barcelona segons categories 2008 

 
Font: Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics. Generalitat de Catalunya 
 
 

Hotels a Ciutat Vella 
A l’any 2008, el nombre total d’hotels a Ciutat Vella era de 187, que disposaven de 14.746 places, 
representant el 39% dels establiments de Barcelona. A causa de l’alta concentració 
d’establiments i dels impactes que genera l’activitat hotelera, durant l’any 2009 el govern 
municipal va decretar un moratòria hotelera temporal, que serà vigent fins a l’aprovació d’un nou 
pla d’usos pel districte i que inclourà mesures concretes sobre aquesta activitat. 
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Mapa de distribució dels hotels a Ciutat Vella 2009 

 
Font: Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella. Març 2009 
 
 

Hotels en l’àmbit d’influència de Barcelona 
Més enllà del municipi de Barcelona, hi ha una nombrosa oferta d’hotels que s’afegeix a l’existent 
de la ciutat. La distribució geogràfica de les places d’hotels a les isòcrones de 30, 60 i 90 minuts 
de distància per carretera a partir de Barcelona, mostra l’oferta hotelera en les tres zones 
delimitades. 
 
 
Places d’hotels a les isòcrones de Barcelona 2009 
Isòcrona   % 

Establiments 265 29,3% 
Barcelona 

Places 45.749 26,7% 
Establiments 73 8.1% 

Barcelona – 30 minuts 
Places 11.081 6,2% 

Establiments 171 19,9% 
30 - 60 minuts 

Places 32.820 18,4% 
Establiments 396 44,8% 

60 - 90 minuts 
Places 88.373 50,6% 

Establiments 905 100,0% 
Total 

Places 178.023 100,0% 
Font: elaboració pròpia a partir del Registre Oficial d’Hotels de la Generalitat de Catalunya 2009. 
Nota: inclou només Hotels, “Grup H” del Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
 
Si excloem Barcelona, a la isòcrona de fins a 30 minuts es localitzen un total de 73 establiments i 
11.081 places; en canvi, el número d’establiments entre 30 i 60 minuts de Barcelona és de 171, 
amb 32.820 places; entre 60 i 90 minuts es comptabilitzen 396 hotels amb 88.373 places. A més, 
cal destacar que a la franja costanera és el lloc on s’hi concentren la majoria dels grans municipis 
amb alta capacitat hotelera de l’àrea analitzada. 
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Oferta d’Hotels a les isòcrones de Barcelona per categoria 2009 
Isòcrona  1* 2* 3* 4* 5* Total 

Establiments 29 37 81 101 17 265 
Barcelona 

Places 1.456 3.264 10.480 22.712 7.837 45.749 
Establiments 11 12 21 27 2 73 

Barcelona – 30 minuts 
Places 483 1.176 3.192 5.569 661 11.081 

Establiments 25 35 80 30 1 171 
30 - 60 minuts 

Places 1.231 3.347 20.197 7.522 523 32.820 
Establiments 67 69 170 86 44 396 

60 - 90 minuts 
Places 4.119 5.912 47.955 29.694 693 88.373 

Establiments 132 153 352 244 24 905 
Total 

Places 7.289 13.699 81.824 65.497 9.714 178.023 
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Font: elaboració pròpia a partir del Registre Oficial d’Hotels de la Generalitat de Catalunya 2009. 
Nota: inclou només Hotels, “Grup H” del Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
Per categories, cal destacar que Barcelona disposa de 7.837 places de 5 estrelles, el que 
representa un 81% del total de la categoria 5 estrelles; els hotels de 4 estrelles representen un 
35%, un 13% els de 3 estrelles, un 24% els de 2 estrelles i 20% dels d’1 estrella. 
 
Dels 1.020 municipis inclosos a les isòcrones, 875 no disposen d’oferta d’hotels, quantitat que 
representa un 86% del total. Els principals municipis en quant a capacitat hotelera dintre la zona 
d’influència de Barcelona són: a la isòcrona 30-60 minuts, la població de Calella disposa de 
10.354 places; a la l’isòcrona 60 i 90 minuts, Lloret disposa de 26.769 places i Salou de 23.248. 
 
 
Places d’hotels segon rangs a les Isòcrones de Barcelona 2009 

Places Hotels 
Número de  
municipis 

% 

Sense places 875 85,8% 
D’ 1 a 99 places 74 7,3% 
De 100 a 499 places 46 4,5% 
De 500 a 2.499 places 13 1,3% 
De 2.500 a 9.999 places 8 0,8% 
De 10.000 a 44.999 places 3 0,3% 
Més de 45.000 places 1 0,1% 
Total 1.020 100,0% 
Font: elaboració pròpia a partir del Registre Oficial d’Hotels de la Generalitat de Catalunya 2009. 
Nota: inclou només Hotels, “Grup H” del Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya 
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Oferta de places d’Hotels a les isòcrones de Barcelona 2009 

 
Font: elaboració pròpia a partir del Registre Oficial d’Hotels de la Generalitat de Catalunya 2009. 
Nota: inclou només Hotels, “Grup H” del Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 

Hotels a la primera isòcrona de Barcelona 
Estudiant la primera isòcrona en tant que àrea de màxima influència de Barcelona, es poden 
destacar els següents aspectes: dels 58 municipis inclosos en l’isòcrona, la ciutat de Barcelona, 
que té més de 45 mil places, concentra el 81% del total de l’àrea de la isòcrona; els municipis de 
Castelldefels, L'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sabadell, 
Sant Just Desvern i Barberà del Vallès disposen de més de 500 places cadascun, i conjuntament 
aporten més de 7.000 places d’hotels; 28 municipis de l’àrea d’influència de Barcelona no 
disposen de places d’hotels, i en canvi, 11 municipis disposen d’hotels amb capacitat d’entre 100 
i 500 places; els restants 11 municipis tenen hotels de menys de 100 places. 
 
 
 
Oferta de places d’Hotels a la isòcrona 30 minuts segons rangs 2009 

Rangs 
Número de 
Municipis 

% Hotels % Places %  

Sense hotels 28 48,3% 0 0,0% 0 0,0% 
De 1 a 99 11 19,0% 14 4,1% 394 0,7% 
De 100 a 499 11 19,0% 31 9,2% 3.392 6,0% 
De 500 a 2.499 7 12,1% 28 8,3% 7.295 12,8% 
De 2.500 a 9.999 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 
De 10.000 a 44.999 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 
Més de 45.000 1 1,7% 265 78,4% 45.749 80,5% 
Total 58 100% 338 100% 56.830 100%  
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Oferta de places d’Hotels a la isòcrona 30 minuts de Barcelona 2009 

 
Font: elaboració pròpia a partir del Registre Oficial d’Hotels de la Generalitat de Catalunya 2009. 
Nota: inclou només Hotels, “Grup H” del Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
Per categories, de les 56.830 places totals localitzades a la primera isòcrona, un 50% 
corresponen a hotels de 4 estrelles, un 24% a 3 estrelles, un 15% a 5 estrelles, un 8 a 2 estrelles 
i un 3% a 1 estrella. 
 
 
Oferta de places d’Hotels a la isòcrona 30 minuts per categoria 2009 
 1* 2* 3* 4* 5* Total 
Places 1.939 4.440 13.672 28.281 8.498 56.830 
% Places 3% 8% 24% 50% 15% 100% 
Font: elaboració pròpia a partir del Registre Oficial d’Hotels de la Generalitat de Catalunya 2009. 
Nota: inclou només Hotels, “Grup H” del Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 

Comparativa dels hotels de Barcelona amb altres àmbits geogràfics 
Comparant l’oferta d’hotels de Barcelona sobre el total de l’oferta de la demarcació provincial i de 
Catalunya, s’observa la importància de la ciutat com a gran nucli d’acollida i allotjament turístic. 
 
Al 2009, el pes de l’oferta d’Hotels de Barcelona sobre el total d’establiments de la pròpia 
província era del 36%, i de l’11% sobre el total de Catalunya. En places, de les 270.832 
disponibles als hotels de Catalunya, 56.695 places de Barcelona representen el 21%. A la 
demarcació de Barcelona, les places d’hotels de la ciutat de Barcelona representen un 62% del 
total. 
 
 
Nombre d’establiments, habitacions i places d’Hotels 2009 
 Establiments Habitacions Places 
Barcelona (1) 310 29.143 56.695 
P. Barcelona (2) 870  91.952 
% Barcelona / P. Barcelona 35,6%  61,7% 

Catalunya (3) 2.735 141.592 270.832 
% Barcelona / Catalunya 11,3% 20,6% 20,9% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les diferents fonts. 
Nota (1): Turisme de Barcelona 
Nota (2): EOH – Encuesta de Ocupación Hotelera – INE Instituto Nacional de Estadística 
Nota (3): Observatori de Turisme de Catalunya. Dep. d’Innovació, Universitats i Empresa 
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Ocupació dels hotels 
L’evolució de l’ocupació hotelera a la ciutat de Barcelona ha estat bastant constant i positiva. La 
ràtio d’ocupació als hotels de la ciutat ha anat oscil·lant al llarg del temps, assolint ocupacions 
màximes del 84% a l’any 2000 i mínimes del 54% a l’any 1994.  
 
En els darrers quatre anys, les ocupacions han variat entre el 76% del 2005 i el 80% del 2007, 
per situar-se al 76% a l’any 2008. Per categories hoteleres, des de l’any 2005 totes les 
categories han incrementat la seva ocupació, excepte els hotels de 5 estrelles, que han passat 
del 72% al 63%. 
 
Evolució de l’ocupació dels hotels de Barcelona 1990-2008 
Ocupació 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Ocupació (% habitacions) 71,0% 63,6% 84,0% 76,0% 77,7% 79,7% 76,3% 
Ocupació (% places) 58,0% 55,1% 76,3% 65,3% 71,6% 70,2% 63,6% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Turisme de Barcelona 
 
En general, l’important creixement de les places d’hotel a Barcelona no ha generat una 
disminució dels nivells d’ocupació, gràcies a l’increment de la demanda. Durant els anys 
posteriors als Jocs de Barcelona 92, el sector hoteler va patir un descens notable d’ocupació, fins 
arribar al nivell del 54% al 94. Aquells anys de baixa ocupació van donar pas a una sèrie d’anys 
de creixement de les ocupacions, assolint un màxim del 84% al 2000. A partir d’aquest any, i fins 
a l’actualitat, les ocupacions han anant oscil·lant molt poc, mantenint-se entre el 79% i el 76%, tot 
i el gran increment de les places disponibles. 
 
Evolució de l’ocupació i places d’hotels 1990-2008 
Ocupació 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Ocupació (% habitacions) 71,0% 63,6% 84,0% 76,0% 77,7% 79,7% 76,3% 
Places d’hotels 18.569 27.988 31.338 49.235 52.484 54.036 56.695 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Turisme de Barcelona 
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Estada mitjana dels hotels 
Pel que fa a l’estada mitjana, al 2008 es va situar en 1,87 nits. El comportament de l’estada 
mitjana en els últims anys presenta una tendència lleugerament decreixent, passant de les 2,19 
nits a principi dels 90 a 1,87 nits al 2008. 
 
 
Estada mitjana en els hotels de Barcelona 1990-2008 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Nombre de nits 2,19 1,84 2,48 1,93 1,97 1,92 1,87 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Turisme de Barcelona. 
 

Preus hotelers 
Segons el seguiment que realitza el Gremi d’Hotels de Barcelona dels preus de venda dels 
hotels de la ciutat, el Preu Mig a l’any 2008 va ser de 118 €. En general, l’evolució dels preus ha 
tingut una tendència creixent però irregular. El preu mig de les habitacions d’hotels va passar de 
104 € al 2004 a 118 € al 2008, representant un creixement anual mitjà del 3,2%. 
 
Durant els últims cinc anys, hi ha hagut una variació de preus depenent dels períodes; del 2004 
al 2005, i del 2007 al 2008, es van registrar lleugeres disminucions (-1%), mentre que del 2005 al 
2006 i del 2006 al 2007 els preus es van incrementar un +6% i un +9% respectivament. 
 
 
Evolució del preu mig als hotels segons categoria 2004-2008 
 
 

1* 2* 3* 4* 5* Total 

2004 51,09 € 63,61 € 82,85 € 101,50 € 199,43 € 104,66 € 
2005 51,44 € 63,03 € 80,99 € 99,59 € 197,55 € 103,63 € 
2006 56,30 € 65,06 € 85,58 € 104,81 € 200,21 € 109,69 € 
2007 59,39 € 69,87 € 93,93 € 113,97 € 212,83 € 119,08 € 
2008 59,77 € 69,75 € 93,27 € 111,85 € 214,25 € 118,39 € 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 
Totes les categories hoteleres van registrar comportaments evolutius similars, decreixent durant 
els anys 2005 i 2008 i incrementant-se al 2006 i 2007. Els preus dels hotels d’1 a 4 estrelles se 
situen, en una banda, entre els 50 € i els 100 €, mentre que el nivell de preus dels hotels de 5 
estrelles supera els 200 € per habitació. 
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Tot i l’increment general dels preus hotelers en els darrers anys, durant el 2009, i d’acord amb la 
difícil situació econòmica causada per la crisis mundial i la debilitat de la demanda turística, ha 
generat una important disminució del preu mig en els hotels de la ciutat. Aquesta evolució 
negativa varia molt segons les categories dels hotels i els mesos de l’any, i s’hauria d’esperar 
fins a finals de 2009 per poder valorar realment el decreixement final dels preus hotelers. 
 

RevPAR 
En termes de RevPAR, abreviatura de les sigles angleses: (Revenue Per Available Romm), la 
ràtio més utilitzada a la indústria hotelera per a valorar el rendiment d’un establiment hoteler o 
cadena, els resultats han estat òptims. El RevPAR va ser a Barcelona de 84,9 durant el 2008. 
 
El RevPAR, que indica el nivell d’ingressos monetaris per habitació disponible a cada hotel, es 
pot calcular multiplicant l’ocupació de les habitacions pel preu mig. Aquesta magnitud permet fer 
comparable els hotels, sigui quina sigui la seva especialització, el nombre d’habitacions, 
l’estratègia de preus, etc., ja que compara el rendiment per habitació. 
 
 
Evolució de l’Ocupació, el Preu Mig i el RevPAR 2004-2008 
Any 2004 2005 2006 2007 2008 
% Ocupació 74,38% 74,32% 75,51% 77,08% 71,72% 
Preu Mig 104,66 103,63 109,69 119,08 118,39 
RevPAR 77,85 77,02 82,83 91,79 84,91 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 
Al llarg del període 2004-2008, l’evolució del RevPAR ha estat marcada pel comportament alcista 
dels preus hotelers i el manteniment del nivell d’ocupació per sobre del 72%. Durant el 2008, el 
RevPAR hoteler de Barcelona va disminuir després d’assolir el seu nivell màxim a l’any 2007, 
amb un 91,8. 
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EOH – Encuesta de Ocupación Hotelera 

Oferta d’establiments hotelers 
Segons les dades de l’EOH – Encuesta de Ocupación Hotelera de l’INE – Instituto Nacional de 
Estadística, el nombre d’establiments d’allotjaments hotelers oberts a l’any 2009 a Barcelona era 
de 462. 
 
Els establiments hoteleres considerats en l’EOH són tots els establiments hotelers inscrits com a 
tal al Registre Oficial d’establiments del Departament de turisme. Són establiments hotelers els 
allotjaments col·lectius amb o sense altres serveis complementaris com hotel, hotel-apartament, 
hostal i pensió. 
 
L’EOH defineix les següents variables: establiments hotelers oberts estimats, places estimades, 
viatgers entrats, pernoctacions o places ocupades, estada mitjana, grau d’ocupació per habitació,  
per plaça, i en cap de setmana, personal ocupat, punts turístics i zones turístiques. Els resultats 
es poden obtenir per períodes anuals, mensuals i per a tots els àmbits geogràfics definits com 
l’estat, les comunitats, províncies, zones turístiques i/o punts turístics. Per l’EOH, Barcelona és 
considerada com a punt turístic. 
 

Evolució dels establiments hotelers 
Des de l’any 2000, el nombre d’establiments ha passat de 419 establiments a 462, el que 
representa un increment del +10%. El nombre de places d’hotels era de 35.320 al 2000, i es va 
incrementar fins a 54.309 places al 2009, el que representa un creixement de més del 54%. 
 
 
Nombre d’establiments i places a Barcelona 2000-2009* 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Encuesta de Ocupación Hotelera – INE. Punto turístico Barcelona 
Nota (*): dades 2009 corresponents al període gener - agost. 
 
 

Comparativa de l’oferta d’establiments hotelers amb altres ciutats 
Comparant l’oferta d’hotels de Barcelona amb altres ciutats espanyoles, es demostra la 
importància quantitativa i qualitativa del sector hoteler de la ciutat. 
 
De les principals ciutats espanyoles, Barcelona és la ciutat amb un major nombre de places 
hoteleres seguida de Madrid. La capacitat hotelera de ciutats com Sevilla o València és molt 
inferior i encara menys en el cas de Saragossa i Bilbao. 
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   28 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
28 

 
Establiments i places d’hotel a les principals ciutats espanyoles 2007 
 Barcelona Madrid Sevilla València Bilbao Saragossa 
 Est. Places Est. Places Est. Places Est. Places Est. Places Est. Places 
1* 31 1.925 181 277   3 149   4 338 
2* 35 3.650 22 1.902   7 822   9 910 
3* 98 13.283 66 9.694 27 3.785 22 3.781 6 1.410 21 2.416 
4* 115 27.224 101 32.472 37 10.588 29 7.829 10 2.708 12 2.547 
5* 16 7.954 20 7.399 4 1.387 8 3.289 4 964 3 1.428 
Total 295 54.036 390 51.744 68 15.760 69 15.870 20 5.082 49 7.639 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi de Benchmarking Barcelona, 2009 PlaTurismeBCN2015 
 

Ocupació dels establiments hotelers 
En termes d’ocupació hotelera, la taxa d’ocupació dels hotels de Barcelona al llarg del període de 
2000 a 2009 s’ha vist reduïda; a principis dels anys 2000, l’ocupació es situava per sobre del 
78%, en front d’un 72% al 2008. Aquest decreixement de l’ocupació hotelera anual s’espera que 
encara sigui major a finals del 2009 a causa de la crisi econòmica i la reducció de demanda 
turística general. 
 
 
Ocupació hotelera a Barcelona 2000-2009* 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Encuesta de Ocupación Hotelera – INE. Punto turístico Barcelona 
Nota (*): dades 2009 corresponents al període gener - agost. 
 

Comparativa de l’ocupació dels establiments hotelers  altres ciutats 
En termes d’ocupació hotelera a d’altres ciutat espanyoles, la reducció general en la taxa 
d’ocupació a l’any 2008 suposa un canvi en la tendència creixent dels últims anys al conjunt de 
les ciutats. 
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De les sis principals ciutats analitzades, Barcelona és la ciutat amb la major ocupació a tots els 
anys des de 2003, amb un índex d’ocupació sempre superior al 72%. Entre 2003 i 2008, Madrid i 
València situaven les seves ocupacions entre el 60% i 70%, mentre que Sevilla, Bilbao i 
Saragossa es mantenien entre el 56% i el 66% 
 
Ocupació hotelera a les principals ciutats espanyoles 2000-2008 
 Barcelona Madrid Sevilla  València Bilbao Saragossa 
2003 72,5% 63,3% 57,0% 62,3% 56,8% 56,2% 
2004 72,6% 62,4% 58,7% 58,4% 61,6% 57,9% 
2005 72,8% 65,7% 59,7% 60,3% 62,3% 61,0% 
2006 74,6% 68,5% 62,7% 65,0% 63,5% 65,3% 
2007 76,2% 70,2% 63,7% 66,9% 64,5% 66,4% 
2008 71,8% 65,4% 60,0% 60,3% 62,5% 66,1% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Encuesta de Ocupación Hotelera – INE. Punto turístico Barcelona 

Estada mitjana als establiments hotelers 
Des de principis de la dècada, l’estada mitjana a Barcelona ha tingut una tendència decreixent: 
s’ha passat de 2,44 nits al començament de l’any 2000 a una reducció de fins a 2,07 nits l’any 
2008. 
 
Estada mitjana (nits) hotels de Barcelona 2000-2009 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009* 
Total 2,44 2,46 2,17 2,11 2,07 2,23 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Encuesta de Ocupación Hotelera – INE. Punto turístico Barcelona 
Nota (*): dades 2009 corresponents al període gener - agost. 
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Comparativa de l’estada mitjana als establiments hotelers d’altres ciutats 
En general, les estades mitjanes als hotels tendeixen a reduir-se a la majoria de les principals 
ciutats, excepte a València i Saragossa, on s’han allargat. Tot i el decreixement, Barcelona és la 
ciutat amb l’estada més llarga, superant les 2 nits. 
 
Estada mitjana als hotels de les principals ciutats espanyoles 2003-2008 
 Barcelona Madrid Sevilla València Bilbao Saragossa 
2003 2,43 2,17 1,92 1,94 1,80 1,70 
2004 2,37 2,12 1,94 1,93 1,82 1,67 
2005 2,46 2,08 1,91 1,93 1,82 1,71 
2006 2,17 1,96 1,87 1,78 1,73 1,72 
2007 2,11 1,94 1,86 1,90 1,73 1,75 
2008 2,06 1,91 1,86 1,98 1,72 1,91 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Encuesta de Ocupación Hotelera – INE. Punto turístico Barcelona 
 
Comparativa internacional 

Oferta hotelera 
En el context internacional, i tenint en compte les diferències territorials i metodològiques entre 
les diverses fonts, així com diferents classificacions hoteleres, Barcelona es consolida com a una 
de les principals ciutats en quant a disponibilitat d’habitacions,  tant sols per sota de la capacitat 
de Londres, Berlín, París o Roma, però en un nombre semblant d’habitacions a d’altres capitals 
com Munic, Viena o Madrid. 
 
 
Habitacions als hotels de les principals ciutats 

 
Barcelo

na 
Madrid París Roma 

Londre
s (1) 

Berlín 
Amster

dam 
Viena Lisboa 

Munic 
(1) 

1* 1.046 1.300 1.761 2.573  5.610 2.441    
2* 1.964 3.616 3.230 8.484  4.847 1.896 2.896 750  
3* 6.922 6.485 23.494 25.783  10.447 6.208 6.609 2.784  
4* 13.856 12.934 26.689 41.784  17.006 6.653 15.983 7.388  
5* 4.028 4.414 21.005 7.307  6.588 2.202  3.276  
Total 27.816 28.749 76.179 85.931 246.800 44.498 19.400 25.488 14.198 26.175 

 
 
 
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   31 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
31 

Habitacions d’hotel segons categoria 2007         Habitacions d’hotels % segons categoria 2007 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi de Benchmarking Barcelona, 2009 PlaTurismeBCN2015 
Nota (1): no disposen de classificació hotelera amb estrelles 
 

Ocupació hotelera 
En quant a l’ocupació hotelera a les principals ciutats d’Europa, París és la que compta amb una 
major taxa d’ocupació. Des de l’any 2001, Barcelona compta amb uns resultats entre el 65% i el 
72%, i se situa com a segona ciutat amb major ocupació. Altres ciutats com Londres o Roma van 
augmentar les seves ocupacions hoteleres situant-se a prop dels resultats de Barcelona. 
 
Ocupació hotelera a les principals ciutats 2001-2007 
 París Barcelona Londres Amsterdam Roma Viena 
2001 73,8% 67,0% 50,0% 61,0% 56,7% 52,5% 
2002 73,1% 69,6% 54,0% 60,0% 53,2% 52,6% 
2003 69,4% 66,3% 55,0% 54,0% 50,1% 53,2% 
2004 69,8% 66,1% 60,0% 59,0% 50,8% 55,0% 
2005 71,3% 65,3% 62,0% 59,0% 56,5% 55,6% 
2006 72,0% 71,6% 70,0% 60,7% 61,4% 57,5% 
2007 78,4% 70,2% 71,0% 58,9% 65,0% 59,8% 
 
  Madrid Munic Lisboa Berlín Praga 
2001  54,2% 53,7% 55,8% 49,9% 34,0% 
2002  54,3% 48,7% 51,8% 45,6% 33,4% 
2003  51,5% 48,8% 50,4% 45,5% 31,9% 
2004  50,9% 51,6% 51,4% 48,0% 37,0% 
2005  53,7% 53,9% 43,0% 48,7% % 
2006  54,9% 54,2% 50,1% 50,3% 37,0% 
2007  57,0% 57,0% 51,3% 52,8% % 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi de Benchmarking Barcelona, 2009 PlaTurismeBCN2015 
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Preus mig hotels 
Segons les dades de Jones Lang LaSalle Hotels dels preus hotelers de les ciutats amb un major 
preu mig, Barcelona se situa en la quarta posició, amb un preu mig de 213 euros. La comparativa 
de preus situa Londres com a ciutat amb el preu mig més alt (345 euros), seguida de París (329 
euros) i Milà (297 euros). 
 
Segons la mateixa font, els preus mitjos dels hotels de Barcelona superen notablement els de 
ciutats com Frankfurt, Munic, Viena o Madrid. 
 
 
Comparativa del preu mig (euros) de les ciutats europees 2007 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Jones Lang Lasalle Hotels 
 
En quant a l’evolució més recent dels preus hotelers a les grans ciutats europees, diferents 
estudis mostren els considerables descensos dels preus, tant en el segon semestre de 2008 com 
durant el 2009. 
 
Segons les dades de Trivago Hotel Price Index, el retrocés dels preus hotelers és generalitzat, 
en algunes ciutats com en el cas de Roma en la comparativa octubre 2008-2009 el descens va 
ser de -30%.  
 
De las 50 ciutats europees analitzades, destaca que Sofia va augmentar els seus preus respecte 
al 2008, i que ciutats com Londres i Glasgow desprès baixar els seus preus, en els darrers 
mesos estan estabilitzant els seus preus. També destaca que els preus de ciutats com Venècia, 
París o Amsterdam han patit notables reduccions. A Barcelona de manera especial, i també a 
Madrid, s’han registrat importants disminucions de preus, així com a d’altres ciutats d’Espanya. 
 

RevPAR 
Segons les dades del Global Ranking Index 2007, de les 20 ciutats amb un major RevPar del 
món, les ciutats europees i en menor mesura les d’orient mitjà ocupen una posició destacada. 
 
Venècia va liderar el rànquing amb un resultat de 192, seguida de París amb 180 i Moscou amb 
176. En l’entorn Europeu destaquen ciutats com Roma (146), Gènova (145), Amsterdam (133) i 
Milà (122).  
 
Barcelona per la seva part, va ocupar la posició 13 amb un RevPAR de 122, amb un creixement 
+8% en el període 2000-2007. 
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RevPAR Global Ranking 2007 

 RevPAR 2007 
% VAR 2006 

/2007 
% VAR 2000 

/2007 
Venècia 192 +12,2% -0,3% 
Paris 180 +12,9% +15,7% 
Moscou 176 +13,1% +115,8% 
Londres 162 +8,9% +1,9% 
Dubai 158 +7,2% +73,8% 
Roma 146 +0,2% +7,7% 
Gènova 145 +10,1% +25,6% 
Bombay 141 +34,6% +34,9% 
Amsterdam 133 +3,1% +1,3% 
Florència 127 +5,3% -7,8% 
Hong Kong 125 -2,3% +8,8% 
Milà 122 +3,1% +14,5% 
Barcelona 122 +8,7% +7,5% 
Doha 119 -17,6% +68,7% 
Abu Dhabi 118 16,0% +94,4% 
Muscat 113 +24,4% +137,3% 
Zuric 112 8,3% -3,2% 
Sidney 111 +13,2% +14,3% 
Tokio 111 -5,7% -41,7% 
Istanbul 110 +12,4% +17,8% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hotel Benchmark - Deloitte 
 
Si bé aquest rànquing mostra uns resultats molt positius en la majoria de destinacions, amb alts 
creixements generals, els informes i resultats del 2008 i 2009 a ben segur reflexaran una 
reducció notable dels preus, de les ocupacions i dels RevPARs com a conseqüència de la 
recessió i crisi que va esclatar a la tardor 2008.  
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Informe del sector hoteler de Barcelona - GHB 
El present apartat recull els resultats de l’estudi sobre el sector hoteler de la ciutat, elaborat pel 
Gremi d’Hotels de Barcelona durant el primer semestre de 2009. Aquest informe inclou aspectes 
quantitatius, relacionats amb la gestió hotelera i dades dels treballadors ocupats en els 
establiments de Barcelona. 
 
Els resultats presentats a continuació fan referència, d’una banda, al coneixement i les dades 
que té el Gremi d’Hotels de Barcelona dels seus associats, informació extreta de les seves 
bases de dades; d’altra banda, als resultats obtinguts en un qüestionari específic per l’elaboració 
de l’Informe del sector hoteler de la ciutat de Barcelona 2008, en el que es recollien les opinions i 
valoracions que feien els responsables d’un centenar d’establiments a principis del 2009. 
 
Com a conseqüència del grau de resposta de les enquestes, s’ha destacat en cada cas el 
nombre de respostes a cadascuna de les qüestions plantejades, per tal de no fer 
generalitzacions errònies sobre les característiques dels hotels de la ciutat. 
 

Informació del Gremi d’Hotels de Barcelona 

Cens i edat dels hotels 
Segons les dades del Gremi, el nombre total d’hotels era de 298, amb 53.412 places. Per 
categories destaquen els hotels de 4 estrelles, que sumen 116, i els de 3 estrelles amb 97. En 
quant a l’edat de la planta hotelera, els hotels de 5 estrelles tenen una mitjana d’edat de 2,17 
anys d’antiguitat, per 16,5 de la mitjana dels hotels d’1 estrella. 
 
Número d’hotels, habitacions i places per les diferents categories 2008 
N=298 

Categoria Hotels Habitacions Places 
Edat  

(en anys) 
5* 19 4.404 8.136 2,17 
4* 116 14.244 27.202 7,14 
3* 97 6.952 13.003 7,77 
2* 34 1.897 3.381 9,96 
1* 32 1.042 1.690 16,52 
Total 298 28.539 53.412  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 

Cadenes hoteleres 
Segons la mateixa font, el 66% dels hotels de Barcelona pertanyen o estan integrats en cadenes 
hoteleres nacionals, un 31% són hotels independents i un 2% formen part de cadenes 
internacionals. 
 
Distribució dels hotels segons pertinença a cadena o independents segons categories 
N=298 

Categoria 
Cadenes  
Nacionals 

Cadenes  
Internacionals 

Independents Total 

5* 63,16% 31,58% 5,26% 100% 
4* 79,46% 0,00% 20,54% 100% 
3* 73,03% 0,00% 26,97% 100% 
2* 40,00% 3,33% 56,67% 100% 
1* 25,93% 0,00% 74,07% 100% 
Total 66,11% 2,35% 31,53% 100% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 
Per categories, el 63% dels hotels de 5 estrelles de la ciutat pertanyen a cadenes nacionals, el 
32% a cadenes internacionals i el 5% són independents. Pel que fa als hotels de 4 estrelles, el 
79% són part de cadenes nacionals i el 21% independents. En la categoria de 3 estrelles, el 79% 
dels establiments formen part d’una cadena nacional i la resta són establiments independents. 
Cal remarcar que no hi han hotels de 4 estrelles i 3 estrelles a la ciutat que formin part de 
cadenes internacionals. La majoria dels establiments d’1 i 2 estrelles de Barcelona són 
independents.  
 
En aquest sentit, es pot concloure que quan major és la categoria dels establiments, major és el 
percentatge d’hotels afiliats o que formen part de marques o cadenes hoteleres; a més, les 
cadenes hoteleres internacionals només tenen presència notable en els establiments de 5 
estrelles. 

Eines de Gestió - Web 
En l’apartat de les eines de gestió, pràcticament tots els hotels de la ciutat disposen de pàgina 
web, i només alguns establiments d’1 estrella i 2 estrelles no estan presents a la xarxa. 
 
Disponibilitat de pàgina Web segons categoria 
N=312 
Categoria 1* 2* 3* 4* 5* Total 
Pàgina Web 97,10% 97,30% 100,0% 100,0% 100,0% 99,20% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 

Sistemes de qualitat 
En general, la implantació de sistemes de qualitat als hotels de Barcelona és poc nombrosa.  
Per categories, un 11% dels hotels de 5 estrelles estan certificats amb ISO 9001 i 14001, així 
com amb la Q de Calidad de l’ICTE. El 8% dels hotels de 4 estrelles es va certificar amb l’ISO 
9001, un 6% amb l’ISO 14001 i un 5% amb la Q Calidad. Només un 4% dels establiments de 3 
estrelles van certificar-se amb l’ISO 9001. 
 
Percentatge d’Establiments amb implantació de sistemes de qualitat segons categoria 
Categoria EMAS Q Calidad ICTE ISO 14001 - 1996 ISO 9001 - 2000 
5* 5,26% 10,53% 10,53% 10,53% 
4* 3,45% 5,17% 6,03% 7,76% 
3* 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 
2* 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1* 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
Nota: Dades Emas: www.gencat.cat  Nota: Dades Q Calidad Icte: www.icte.es.  
Nota: Dades ISO 14001 i ISO 9001: de la base de dades del GHB. 
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Resultats del qüestionari als responsables dels hotels de Barcelona 
El present apartat recull els resultats obtinguts al qüestionari enviat als responsable dels hotels 
de la ciutat de Barcelona durant el mes de març 2009. 

Règim de gestió dels establiments 
Segons els resultats de les enquestes, el règim de gestió més utilitzada és la Propietat, ja que un 
67% dels hotels són hotels on l’empresa explotadora és la propietària de l’immoble. El lloguer és 
la segona opció més important, ja que un 28% dels establiments afirmen estar sota un contracte 
de lloguer d’immoble o d’explotació. 
 
 
Distribució dels hotels segons sistema de gestió i categories 
N=176 
Categoria Lloguer Propietat Management Franquícia Altres Total 
5* 11,11% 61,11% 22,22% 0,00% 5,56% 100% 
4* 29,09% 67,27% 3,64% 0,00% 0,00% 100% 
3* 25,37% 71,64% 2,99% 0,00% 0,00% 100% 
2* 30,43% 69,57% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 
1* 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 
Total 28,00% 67,11% 4,44% 0,00% 0,44% 100% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 
Altres sistemes de gestió com el Management o la Franquícia són molt poc freqüents en el cas 
de Barcelona: els contractes de Management representen només un 4% del total, tot i que 
aquesta és una fórmula bastant utilitzada en el cas dels hotels de 5 estrelles (un 22% dels hotels 
d’aquesta categoria opten per aquest règim de gestió). 
 

Qualificació del personal ocupat 
En quant a la qualificació del personal, i en base al total de respostes, caldria destacar que, 
percentualment, el personal amb qualificació bàsica és el més important a totes les categories 
d’hotels, excepte als d’1 estrella.  
 
També caldria destacar que els hotels d’1 estrella mostren un comportament sensiblement 
diferent: els treballadors amb formació universitària i els que tenen FP són més importants als 
hotels d’1 estrella que a la resta de categories. Aquesta circumstància pot venir condicionada per 
la dimensió més reduïda dels establiments i del nombre de persones que treballen als hotels 
d’aquesta categoria. 
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Qualificació del personal dels hotels segons categoria 
N=94 

Categoria Universitaris FP Secundaris Bàsics Total 

5* 20,57% 29,14% 21,00% 29,29% 100% 
4* 23,83% 15,74% 22,54% 37,89% 100% 
3* 26,06% 18,45% 21,36% 34,14% 100% 
2* 24,66% 13,37% 23,72% 38,25% 100% 
1* 31,44% 40,00% 9,31% 19,25% 100% 
Total 24,77% 18,49% 21,56% 35,17% 100% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona 
 

Sistemes de contractació de personal 
Pel que fa als sistemes de contractació, i segons els resultats de les enquestes, els contractes 
majoritaris són els contractes indefinits amb tres quartes parts o més del total, circumstància que 
es dóna a totes les respostes independentment de la categoria en la que treballa els que han 
donat resposta. 
 
Per categories hoteleres no es donen grans diferències en el sistemes de contractació del 
personal. També cal destacar la contractació temporal, tot i que amb proporcions molt més 
baixes. Aquest tipus de contractes representen al voltant del 20% tant als hotels de 5 estrelles, 
de 4 estrelles i de 3 estrelles, i un 17% i 9% en el cas dels de 3 i 2 estrelles respectivament. 
 
Segons els resultats, la resta de modalitats de contractació són molt poc utilitzades per totes i 
cadascuna de les categories hoteleres. 
 
Tipus de contracte del personal segons categoria 
N=96 
 1* 2* 3* 4* 5* Total 
Indefinit 75,56% 89,08% 73,30% 75,83% 76,00% 76,20% 
Altres 24,45% 10,92% 26,71% 24,19% 24,01% 23,81% 
 Temporal 21,67% 9,14% 16,96% 20,75% 20,25% 18,35% 
 Obra i servei 0,0% 0,0% 4,09% 1,16% 1,00% 2,00% 
 ETT 0,0% 1,0% 1,76% 1,67% 1,38% 1,54% 
 Fix discontinu 2,78% 0,0% 3,58% 0,12% 0,75% 1,47% 
 Altres 0,0% 0,78% 0,32% 0,49% 0,63% 0,45% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona 

Nivells del personal ocupat 
En termes de nivells o categories laborals, els enquestats asseguren que tres quartes parts del 
personal és de nivell base. El percentatge de personal base varia entre el 73% dels 3 estrelles i 
el 84% dels d’1 estrella. 
 
També és destacable que els enquestats dels hotels d’1 estrella atorguen un 14% al pes relatiu 
del personal de direcció, segurament a causa de la dimensió més reduïda dels establiments i per 
tant del menor nombre d’empleats d’aquest. 
 
Distribució del personal segons nivells i categoria 
N=95 

Categoria Base Intermig Direcció  Total 

5* 76,91% 14,94% 8,15% 100% 
4* 73,53% 18,53% 7,94% 100% 
3* 72,61% 20,37% 7,02% 100% 
2* 80,92% 9,38% 9,70% 100% 
1* 83,75% 2,50% 13,75% 100% 
Total 74,63% 17,32% 8,05% 100% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 

Origen del personal ocupat 
Pel que fa a l’origen del personal ocupat als hotels, la majoria dels enquestats considera que el 
personal ocupat és majoritàriament espanyol, ja que representa més del 64% respecte el total de 
cada categoria. 
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Tanmateix, els procedents d’Amèrica representen un grup important. Aquest percentatge varia 
segons la categoria dels hotels entre un 16% als de 5 estrelles i un 22% als d’1 estrella.  
 
La resta de zones geogràfiques aporten menys del 5% respecte del total, exceptuant els 
treballadors que provenen de la UE als hotels de categoria 4 estrelles amb un 12%. 
 
Nacionalitats / Origen del personal ocupat als hotels segons categoria  
N=95 

Categoria Espanyols 
Membres 

UE 
Resta 

Europa 
Amèrica Àsia Àfrica Oceania Total 

5* 66,07% 12,39% 1,06% 16,46% 1,34% 2,68% 0,00% 100% 
4* 67,80% 3,80% 3,46% 20,49% 2,20% 1,78% 0,48% 100% 
3* 69,55% 4,11% 1,78% 17,88% 5,13% 1,52% 0,03% 100% 
2* 80,38% 2,61% 0,78% 10,58% 4,36% 1,30% 0,00% 100% 
1* 64,58% 0,00% 8,33% 22,08% 2,50% 2,50% 0,00% 100% 
Total 69,34% 4,26% 2,65% 18,41% 3,37% 1,74% 0,22% 100% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona 

Ratio empleat per habitació  
En termes del personal ocupat als hotels, la desacceleració econòmica, la contenció general del 
costos i la professionalització del sector ha reduït en el darrers anys la ràtio empleat per habitació. 
Segons els resultats de les enquestes, la ràtio empleat per habitació era de 0,33.  
 
Per categories, en els hotels de 5 estrelles, la ràtio se situa en 0,52, i en el cas dels hotels d’1 
estrella el número d’empleats per habitació és de 0,22. 
 
Ràtio empleat per habitació i categoria 
Categoria 5* 4* 3* 2* 1* Total 
Empleat pe habitació 0,52 0,32 0,25 0,32 0,22 0,33 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona 
 

Absentisme 
A més, segons les dades de les enquestes del Gremi d’Hotels, la ràtio d’absentisme en el hotels 
de la ciutat de Barcelona a l’any 2009 era del 3,47%. Aquesta xifra, tot i ser elevada, és inferior a 
la mitjana europea, que se situa al voltant del 4%1. Aquestes taxes d’absentisme provoquen una 
pèrdua considerable de productivitat per les empreses, alhora que generen un impacte negatiu 
pels costos extres que representen a les empreses del sector. 

                                                   
1 Estudio sobre Absentisme Laboral, PricewaterhouseCoopers 2007. 
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Eines de Gestió – CRM i Yield Management 
En l’apartat de les eines de gestió, la gran majoria dels enquestes confirma que als hotels de 5, 4 
i 3 estrelles disposen de sistemes de CRM (Customer Relationship Management). En canvi, en el 
cas dels hotels 1 estrella i 2 estrelles els sistemes de gestió de clients (CRM) no són tan 
freqüents, amb percentatges del 40% i 25% respectivament. 
 
Una altra eina de gestió molt present als hotels és la dels sistemes de Yield Management, siguin 
manuals o bé automatitzats. Segons els resultats, pràcticament a tots els hotels enquestats hi ha 
sistemes de Yield amb percentatges superiors al 90% a totes les categories, excepte als 
establiments d’1 estrella.  
 
 
Disponibilitat d’Eines de gestió al hotels segons categoria 
 
Categoria 
 

5* 4* 3* 2* 1* Total 

CRM  
(N=78) 

87,50% 77,78% 81,58% 40,00% 25,00% 74,29% 

Yield Management  
(N=97) 

100,00% 95,56% 92,11% 90,00% 50,00% 92,38% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 

Vendes per Canal 
Pel que fa a la distribució de vendes per canal, tots els enquestats sigui quina sigui la seva 
categoria, consideren que les vendes indirectes són majoritàries. En opinió d’aquest, el 
percentatge de les vendes indirectes varia entre el 58% dels hotels d’1 estrelles i el 67% de les 
vendes indirectes als de 4 estrelles. 
 
 
Percentatge de Vendes per canal i segons categoria 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
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Allotjament extrahoteler 
L’apartat d’allotjament extrahoteler inclou dos grans subapartats: en el primer, en base a les 
dades d’APARTUR, es fa una anàlisi dels apartaments turístics, els quals segons la normativa 
vigent actual es denominen Habitatges d’Ús Turístic (HUT).  
 
Les dades elaborades per APARTUR sobre les característiques de l’oferta i la demanda turística 
dels apartaments permet apropar-nos al coneixement objectiu d’una modalitat que cal tenir molt 
en compte en la realitat turística de la ciutat.  
 
La dades sobre els HUT permeten analitzar els apartaments des del punt de vista quantitatiu, les 
modalitats d’apartaments així com la seva distribució territorial. També permeten analitzar els 
principals indicadors d’activitat i de gestió sectorial. 
 
En el segon apartat, s’inclouen els principals resultats de la Encuesta de Ocupación de 
Apartamentos Turísticos de l’INE. 
 
 
Habitatges d’Ús Turístic 
Segons les dades d’APARTUR, l’any 2008 a Barcelona hi havia un total de 2.505 Habitatges 
d’Ús Turístic, aportant un total de 9.346 places. 
 
 
Habitatges d’Ús Turístic 2008 
 Unitats Places 
Apartaments 2.505 9.346 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’APARTUR. 
 

Tipologies d’Habitatges d’Ús Turístic a Barcelona 
Segons els informes d’APATUR, dels 2.505 Habitatges d’Ús Turístic, 811 corresponen a 
apartaments de 2 habitacions, i 655 tenen 1 habitació. Els apartaments de 3 habitacions i els 
Estudis també són tipus d’apartaments bastant freqüents, tot i que en menor quantitat. 
 
Habitatges d’Ús Turístic segons tipologies 2008 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’APARTUR.  
 

Anàlisi territorial de l’oferta d’Habitatges d’Ús Turístic a Barcelona 
La distribució territorial dels Habitatges d’Ús Turístic mostra que els dos districtes amb major 
concentració són l’Eixample i Ciutat Vella. L’Eixample compte amb 849 Habitatges d’Ús Turístic, i 
Ciutat Vella amb 601 unitats, que en el seu conjunt sumen més del 58% del total de l’oferta 
d’HUT de la ciutat. 
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Distribució dels Habitatges d’Ús Turístic 2008 segons districtes 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’APARTUR 
Nota (*):  zonificacions pròpies d’Apartur. Gracia - Montjuïc representat en el districte de Gràcia.  
Nota (**) zonificacions pròpies d’Apartur. Sants representat en districte Sants - Montjuïc. 
 
 
Distribució dels Habitatges d’Ús Turístic 2008 segons districtes 
Districtes Apartaments 
Ciutat Vella 601 
Eixample 849 
Sants – Montjuïc 229 
Les Corts 52 
Sarrià - Sant Gervasi 129 
Gràcia 384 
Horta – Guinardó 16 
Nou Barris 26 
Sant Andreu 58 
Sant Martí 161 
Total 2.505 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’APARTUR 
Nota (*):  zonificacions pròpies d’Apartur. Gracia - Montjuïc districte de Gràcia.  
Nota (**) zonificacions pròpies d’Apartur. Sants districte Sants - Montjuïc. 
 

Habitatges d’Ús Turístic a Ciutat Vella 
En aquest context, Ciutat Vella, i a partir de l’aplicació de la Mesura de Govern sobre la regulació 
de l’ús turístic d’habitatges a Barcelona, va constituir un equip específic dedicat a la resolució de 
llicències de Canvi d’Ús i al seguiment d’aquest. Des d’aleshores s’estan realitzant diverses 
accions de control dels HUT, i la situació a 31 de gener de 2009 era la següent: 
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Situació dels Habitatges d’Ús Turístic a Ciutat Vella 31-1-2009 

 Legals 
Ho han  

deixat de ser 
Il·legals  

detectats 
Habitatges 683 474 424 
 
Barri Habitatges Percentatge Edificis 
Barceloneta 61 8,9% 36 
Gòtic 232 34,0% 92 
Raval 198 29,0% 81 
St. Pere, Sta. Caterina, la Ribera 192 28,1% 78 
Total 683 100% 287 
Font: Seguiment de l’aplicació de la Mesura de Govern sobre la regulació d’ús turístic d’habitatges. Ajuntament de 
Barcelona. 17 de Febrer de 2009. 
 
Els 683 Habitatges d’Ús Turístic que operen legalment al districte de Ciutat Vella són gestionats 
per 87 operadors i pertanyen a 287 propietaris diferents; dels 87 operadors, només 4 tenen més 
de 30 Habitatges d’Ús Turístic. Del 287 propietaris diferents, 185 són d’un únic habitatge i no n’hi 
ha cap que en tingui més de 20. 
 
Segons dades d’aquest estiu, es calcula que en els darrers 6 mesos el 50% dels més de 400 
Habitatges d’Ús Turístic il·legals (per tant més de 200) han cessat la seva activitat: d’entre l’allau 
de tancaments des de l’aplicació de la Mesura de Govern sobre la regulació, consta que tan sols 
han intentat reobrir un total de 19 habitatges. 

Ocupació del Habitatges d’Ús Turístic 
La taxa d’ocupació mitjana dels habitatges d’ús turístic es va situar al 62% al 2008. L’ocupació 
dels apartaments turístics varia al llarg de l’any, presentant un comportament estacional. 
 
L’anàlisi mensual permet destacar que: el mes que registra una major ocupació és el juliol, amb 
una taxa superior al 80%; el gener, en canvi, és el mes que registra una menor taxa d’ocupació, 
concretament un 39%. 
 
Els mesos que corresponen a la temporada alta són els de primavera i estiu, temporades en què 
se supera el 65% d’ocupació. 
 
 
Ocupació dels Habitatges d’Ús Turístic per mesos 2008 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les reserves d’APARTUR 
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Estada mitjana dels Habitatges d’Ús Turístic 
L’estada mitjana als Habitatges d’Us turístic a l’any 2008 es va situar a 3,9 nits. Aquesta estada 
mitjana resulta bastant més alta que l’estada mitjana registrada als hotels de la ciutat.  
 
Analitzant l’estada mitjana segons el tipus d’habitatge (nombre d’habitacions), aquesta varia 
entre les 4,2 nits dels apartaments de 2 habitacions i les 3,7 nits dels apartaments d’una sola 
habitació i Estudis. 
 
 
Estada mitjana (nits) dels Habitatges d’Ús Turístics segons tipus d’habitatge 2008 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les reserves d’APARTUR 
 
D’altra banda, segons totes les reserves que realitza APARTUR, l’estada mitjana varia 
notablement durant l’any. L’estada mitjana per mesos oscil·la entre les 3.4 nits del mes d’abril a 
les 4.6 nits al mes d’agost. 
 
 
Estada mitjana (nits) dels Habitatges d’Ús Turístics per mesos 2008 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les reserves d’APARTUR 
 

Preus dels Apartaments 
Segons les dades de les reserves realitzades per APARTUR, el preu mitjà de les reserves en 
Habitatges d’Ús Turístic va ser de 516 € al 2008. A partir d’aquesta xifra, es calcula que el preu 
diari del 2008 va ser de 133€, i el preu per persona i nit de 40 €. 
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Preus dels Habitatges d’Ús Turístic 

 
Preu mitjà  
reserves 

Preu mitjà 
per nit 

Preu  
persona 

Preu per  
persona i nit 

Preu 516 € 133 € 158 € 40 € 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les reserves d’APARTUR 
 
L’evolució dels preus dels apartaments varia substancialment en funció dels mesos. Així, la 
despesa màxima correspon als mesos d’agost, juliol i juny, amb 723 €, 646 € i 630 € 
respectivament, mentre que el mínim correspon al mes de novembre, amb 392 €.  
 
En quant als preus diaris, aquest varia entre els 106 € del mes de novembre i els 158 € de juny i 
juliol. 
 
 
Preus totals de les reserves i preu diari per mesos 2008 
Preu Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
Total 406 € 603 € 436 € 460 € 453 € 630 € 
Diari 110 € 137 € 112 € 135 € 129 € 158 € 
 
Preu Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
Total 646 € 723 € 483 € 415 € 392 € 543 € 
Diari 158 € 157 € 124 € 109 € 106 € 136 € 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les reserves d’APARTUR 
Nota: Càlcul Preu diari = preu mitjà total de les reserves per mesos / estada mitjana per mesos 
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EOAT – Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos 

Oferta d’apartaments turístics 
Segons la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos que elabora l’INE, el nombre 
d’establiments oberts a la ciutat de Barcelona era de 559 establiments i 1871 places l’any 2008 . 
 
Els establiments considerats en l’EOAT són tots els apartaments turístics i empreses 
explotadores inscrits com a tal en el Registre Oficial d’establiments del Departament de turisme. 
Són apartaments turístics tots els establiments la unitat productora de la qual tingui en 
l’allotjament la seva activitat principal. 
 
L’EOAT defineix les següents variables: apartaments oberts estimats, places estimades, viatgers 
entrats, pernoctacions o places ocupades, estada mitjana, grau d’ocupació per apartaments i 
plaça, personal ocupat, punts turístics i zones turístiques. Els resultats es poden obtenir per 
períodes anuals, mensuals i per tots els àmbits geogràfics definits com l’estat, comunitat, 
província, zona turística o punt turístic. Barcelona és considerada com a punt turístic. 
 

Evolució de l’oferta d’apartaments turístics 
El nombre d’apartaments turístics va passar dels 459 a l’any 2005 a 588 al 2009, el que 
representa un increment del +28%. Per la seva part, el número de places va augmentar de 1.420 
al 2005 i a 1.992 al 2009, un +40%. 
 
 
Apartaments estimats i places a Barcelona 2005-2009 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos - INE 
Nota (*): dades corresponents al primer trimestre 2009. 
 

Ocupació dels apartaments turístics 
L’any 2008, l’ocupació dels apartaments turístics es va situar al 69%. En termes d’evolució, 
aquesta ha tingut una tendència a la baixa, ja que l’ocupació a l’any 2003 era del 72%, i es va 
reduir fins al 69% al 2008. 
 
 
Ocupació apartaments a Barcelona 2003-2008 
Ocupació (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Apartaments 72,4%  77,0%  75,7%  74,6%  74,8%  68,6%  
Places 53,0%  54,4%  51,6%  50,5%  52,4%  46,4%  
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Evolució de l'ocupació en apartaments
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos – INE. 
 

Estada mitjana dels apartaments turístics 
 
L’estada mitjana a l’any 2008 va ser de 3,96 nits. La seva evolució entre els any 2003 a 2008 ha 
tingut una tendència creixent, ja que de les 3,39 nits al 2003 ha augmentat fins a les 3,96 nits al 
2008. 
 
 
Estada mitjana a Barcelona 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Estada mitjana (nits) 3,39 3,27 3,90 3,95 3,88 3,96 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos – INE. 
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Altres tipologies d’Allotjament 
Aquest breu apartat de l’informe inclou les estimacions realitzades per l’Oficina del Pla sobre 
altres tipologies d’allotjament existents a la ciutat. Les tipologies d’allotjament turístic tradicional, 
com els hotels, apartaments i pensions, es complementen amb altres tipus d’establiments que 
acullen visitants de manera més o menys temporal.  
 
Segons les dades de Barcelona Centre Universitari (BCU), en el darrer Observatori Universitari 
de Barcelona s’estima l’existència de gairebé 6.000 places d’allotjament universitari, tant a 
residències universitàries com a col·legis majors de Barcelona. 
 
 
Estimació d’Altres tipologies d’allotjament 2008 

Tipologies Allotjament Establiments Places 

Albergs 23 3.354 

Residències 45 5.984 
Font: Estimació pròpia a partir de dades de Turisme de Barcelona i de Barcelona Centre Universitari. 
 
Segons estimacions de les diferents fonts, a Barcelona actualment hi ha uns 23 albergs que 
compten amb unes 3.354 places. 
 
Un altra “tipologia d’allotjament” que cal destacar, tot i no disposar de dades quantitatives, són 
les cases de familiars i amics, ja que, òbviament, no formen part de l’oferta turística reglada. 
Aquesta “tipologia d’allotjament” té una gran importància, perquè amplia de manera molt 
considerable la capacitat d’allotjament de la ciutat. Segons estimacions provisionals i a falta dels 
resultats de l’estudi de quantificació de visitants que l’Oficina del Pla està elaborant al llarg del 
present any 2009, les cases de familiars i amics, juntament amb els Albergs i Residencies 
haurien allotjat  el 2008 al voltant de  tres milions de visitants . 
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Conclusions 
 

1. L’allotjament constitueix en ell mateix una de les peces més importats i clau en el 
desenvolupament de l’activitat turística de la ciutat. Les més de 80.000 places 
d’allotjament, entre les diverses modalitats i tipologies, són el principal sector de la 
cadena de valor turístic i el que rep més directament els efectes econòmics de l’activitat 
turística. 

 
2. En general, tant les fonts estadístiques oficials com a les extraoficials, presenten 

limitacions i diferències. Les principals discrepàncies entre fonts es produeixen tant en 
la quantificació com en la caracterització de les tipologies d’allotjament i els àmbits 
geogràfics d’anàlisi. En alguns casos, aquestes diferències poden ser molt significatives, i 
fan que de vegades els resultats finals no siguin completament comparables. 

 
3. Un dels trets característics més importants de l’oferta d’allotjament hoteler és la seva 

concentració geogràfica en el nucli central de la ciutat, concretament als districtes de 
Ciutat Vella i l’Eixample. Aquesta concentració espacial tendeix a disminuir en els darrers 
anys; destacant l’aparició de noves zones de concentració com per exemple al districte 
de Sant Martí. 

 
4. Al llarg del darrers anys, el nombre d’hotels a la ciutat ha crescut considerablement, 

mentre que les pensions van disminuint. Aquest creixement de l’oferta d’allotjament ha 
anat paral·lel a l’increment substancial de la demanda turística de la destinació. La 
situació econòmica i turística actual podria fer que tot i continuar creixent el nombre 
d’establiments i places, es retardi el ritme de les noves inversions hoteleres. 

 
5. L’oferta d’hotels de la ciutat és àmplia, moderna i de primer nivell, tant en la seva 

dimensió qualitativa com quantitativa. Aquesta oferta hotelera respon a la varietat i 
diversitat dels perfils de demanda actual de la ciutat. 

 
6. Tant les ocupacions com els preus hotelers i RevPAR, demostren una bona rendibilitat 

operativa dels establiments hotelers de la ciutat. Tot i que el canvi d’escenari actual està 
ajustant severament els nivells d’ocupació i, sobretot, els preus hotelers. 

 
7. Els nous hotels oberts han fet créixer el parc hoteler de manera molt significativa. Des de 

principis de la dècada dels 90 la categoria que més ha crescut són els hotels de 4 
estrelles quadruplicant l’oferta en el període 1990-2008. Per la seva part, els hotels de 5 
estrelles i 5 estrelles GL són les tipologies d’hotels que proporcionalment més ha crescut 
des de principis del 2000. Aquest creixement juntament amb la de les altres categories, 
tot i mantenint una amplia diversitat de l’oferta, ha fet que Barcelona disposi avui dia 
d’una planta hotelera de categoria mitja i alta similar a les principals destinacions 
europees. 

 
8. L’evolució creixent dels establiments i places hoteleres de la ciutat no ha generat fins al 

2008 decreixement ni de les ocupacions, ni dels preus. L’extraordinari increment de la 
demanda de la destinació ha permès que els hotels de Barcelona continuïn mantenint 
alts nivells de rendibilitat i que Barcelona s’hagi consolidat com a gran mercat hoteler a 
tots els nivells. 

 
9. Hi ha un alt percentatge d’hotels a la ciutat que pertany a cadenes nacionals, així com 

una lenta però continuada entrada de cadenes internacionals de gran prestigi, que 
venen a omplir un altre dèficit crònic de la ciutat. En aquest sentit, cal fer palès el 
percentatge d’hotels de 5 estrelles gestionats per cadenes internacionals. 
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10. Els edificis dels hotels de la ciutat són majoritàriament propietat dels gestors o cadenes 
hoteleres. Això evidencia el fort caràcter “patrimonialista” del mercat hoteler de la 
ciutat. 

 
11. Les zones d’influència de Barcelona aporten un gran nombre d’establiments i places 

hoteleres complementàries. Municipis molt pròxims com Castelldefels, Cornellà o 
L’Hospitalet queden realment integrats en la dinàmica turística i hotelera de Barcelona, 
així com el cas del Prat de Llobregat per la seva proximitat a les instal·lacions de 
l’Aeroport. Cal destacar, també, que municipis com Calella, Lloret o Sitges disposen 
d’una oferta molt nombrosa. 

 
12. Ciutat Vella és la  zona de la ciutat amb major concentració d’establiments i places 

d’allotjament. El gran nombre d’activitats turístiques, juntament amb altres dinàmiques 
socials i econòmiques del districte, generen un gran nombre d’impactes sobre el 
territori que amenacen l’estabilitat i la convivència harmònica de la zona. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat diverses mesures especials per atenuar aquests 
elements. Entre altres mesures, es poden destacar dues amb grans implicacions pel 
sector de l’allotjament de la ciutat: l’establiment d’un sistema de normativització, 
classificació i control dels apartaments turístics i l’elaboració d’un nou pla d’usos del 
districte acompanyat d’una moratòria hotelera temporal, fins a l’aprovació definitiva del 
pla. 

 
13. Comparant el sector hoteler de Barcelona amb el d’altres ciutats espanyoles, aquesta 

se situa en una molt bona posició competitiva. Tant a nivell quantitatiu com d’ocupació, 
estada mitjana o preus, les dades de Barcelona són, en general, les més positives. 

 
14. En el context internacional, el salt qualitatiu de l’oferta turística general i en especial del 

sector hoteler de la ciutat, fa que Barcelona competeixi de “tu a tu”, i fins i tot 
sobrepassi, a grans capitals europees com Berlín, Amsterdam o Viena, tant en nombre 
i diversificació d’oferta, ocupació i preus hotelers. 

 
15. Els apartaments turístics, Habitatges d’Ús Turístic, constitueixen una tipologia d’oferta 

que una vegada superada la implantació de la nova regulació, està esdevenint una 
realitat molt consolidada. El gestors professionals associats lluiten conjuntament amb 
l’Ajuntament contra les pràctiques il·legals i una mena d’estigmatització social amb la 
que sovint s’identifica aquest tipus d’allotjament. 

 
16. En termes de gestió i rendibilitat, els apartaments turístics presenten un resultats 

operatius bons, tant en ocupació com en preu (l’ocupació és relativament més baixa 
que en el cas dels hotels, mentre que en el cas del preu és més alt). Encara que els 
resultats operatius es poden valorar com a òptims, el sector i les administracions 
involucrades necessiten afrontar aspectes estratègics de caire jurídic-normatiu, així 
com la recuperació del seu prestigi a la ciutat. 

 
17. Les altres tipologies d’allotjament complementen la capacitat d’acollida de Barcelona 

més enllà dels establiments turístics tradicionals. Establiments com les residències 
d’estudiants i els albergs aporten més de 10.000 places, que donen servei a segments de 
demanda cada vegada més importants, amb necessitats molt específics i amb 
pressupostos més ajustats. 

 
18. Destacar per acabar que les estades mitjanes dels visitants que pernocten a Barcelona, 

en general presenten tendències decreixents a totes les categories i modalitats 
d’allotjament. 


