
Font: Elaborat pel Grup de Treball SIGT: Gerència Municipal
Esdeveniments.
Taula: Inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. 
Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament.
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Nombre de persones estimades  

  > 60.000 

  30.000 –60.000 

  10.000 – 30.000 

  < 10.000 

 
ESPAIS 

 

Dissabte 1 

 

Diumenge  30 

 

Dia Activitat

1 

Saló del Manga

Operació Xiprer

Concert Extremoduro

2 
Saló del Manga

Creuers

5 Creuers

7 Creuers

8 Concert Lady Gaga

12 Creuers

13 Concert Enrique Iglesias

14 Creuers

15 
Concert Antonio Orozco

Creuers

19 
Creuers

Concert One Republic

22 Festa del Parc de Collserola

23 Cursa Jean Bouin

25  Creuers

26 Creuers

28 
Bcn & Cake (fira reposteria)

Fira Màgic

29 

Bcn & Cake (fira reposteria)

Fira Màgic

Esdeveniment esportiu

30 

Bcn & 

Fira Màgic

Fira de Santa Llúcia

 

 

 
DESTACATS 

� El dia de Tots Sants , dissabte 1 de novembre, es preveu que més de 50.000 persones visitin els cementiris de la ciutat. 

� L’1 de novembre és un dia festiu amb obertura comercial permesa

� Els barris del Clot- Camp de l’Arpa i la Verneda
Sagrera la celebra durant la segona quinzena del mes. 

� El mes de novembre aplega set esdeveniments en 

• Barcelona Meeting Point. Dates: dimecres 29/10 
• Saló del Manga: Dates: diumenge 30/10 – diumenge 02/11. Previsió total: 70.000. Pe

• Expominer: exposició de minerals , fòssils i joieria. 

Lloc: Recinte de Montjuïc. 

• Denim by premiere vision. Dates: dimecres 19/11

• Smart City expo world congress. Dates: dimarts 

• EIBTM: Exhibition for the Incentive, Business Trave l and Industry. 
• Ocasió: Saló del vehicle garantit. Dates: divendres 28/11 

� BarGelona, la pista de gel no permanent de la 
de novembre i estarà oberta fins el dimarts 6 de gen

� L’encesa de llums de Nadal està prevista el divendres
 

PREVISIÓ DE L'ACTIVITAT TURÍSTICA DIÀ RIA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITAT TURÍSTICA A BARCELONA

Elaborat pel Grup de Treball SIGT: Gerència Municipal, Gabinet Tècnic de Programació, 
Esdeveniments. 
Taula: Inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia.  
Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 

Activitat  Espai Perfil 
majoritari

Saló del Manga Fira de Barcelona (Montjuïc) Local

Operació Xiprer Cementiris de la ciutat Local

Concert Extremoduro Palau Sant jordi Mixt

Saló del Manga Fira de Barcelona (Montjuïc) Local

Creuers Port de Barcelona Visitant

Creuers Port de Barcelona Visitant

Creuers Port de Barcelona Visitant

Concert Lady Gaga Palau Sant Jordi Mixt

Creuers Port de Barcelona Visitant

Concert Enrique Iglesias Palau Sant jordi Mixt

Creuers Port de Barcelona Visitant

Concert Antonio Orozco Palau Sant Jordi Mixt

Creuers Port de Barcelona Visitant

Creuers Port de Barcelona Visitant

Concert One Republic Palau Sant Jordi Mixt

Festa del Parc de Collserola Collserola Local

Cursa Jean Bouin Centre ciutat i Parc de Montjuïc Local

Creuers Port de Barcelona Visitant

Creuers Port de Barcelona Visitant

Bcn & Cake (fira reposteria) CCIB Mixt

Fira Màgic CCIB Mixt

Bcn & Cake (fira reposteria) CCIB Mixt

Fira Màgic CCIB Mixt

Esdeveniment esportiu Palau Sant Jordi Mixt

Bcn & Cake (fira reposteria) CCIB Mixt

Fira Màgic CCIB Mixt

Fira de Santa Llúcia Plaça de la Catedral Mixt

1 de novembre, es preveu que més de 50.000 persones visitin els cementiris de la ciutat. 

obertura comercial permesa .  

Camp de l’Arpa i la Verneda  celebren la festa major  durant el primer semestre de novembre
durant la segona quinzena del mes.  

en els recintes de  Fira de Barcelona : 

Dates: dimecres 29/10 – diumenge 02/11. Previsió total: 25.000 persones. Perfil: Mixt. Lloc: 
diumenge 02/11. Previsió total: 70.000. Perfil: Local. Lloc: Recinte de Montjuïc.

, fòssils i joieria. Dates: divendres 14/11 – diumenge 16/11. Previsió total: 5.000 persones. Perfil: Mixt. 

Dates: dimecres 19/11– dijous 20/11. Previsió total: 5.000. Lloc: Recinte de Montjuïc. 

dimarts 18/11– dijous 20/11. Previsió total: 10.000. Lloc: Recinte Gran Via.

EIBTM: Exhibition for the Incentive, Business Trave l and Industry. Dates: dimarts 18/11 – dijous 20/11. Previsió total: 12.000. Perfil: Visitant.
Dates: divendres 28/11 – dilluns 01/12. Previsió total: 38.000. Perfil: Mixt

de la Pl. de Catalunya , impulsada per la Fundació Barcelona Comerç
gener. L’estimació és que unes 80.000 – 90.000 persones participin de la iniciativa

el divendres 21 de novembre.  
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ACTIVITAT TURÍSTICA A BARCELONA  | Novembre de 2014 

, Gabinet Tècnic de Programació,  IMI i Direcció de Turisme i 

Perfil 
majoritari  

Previsió 
d’assistència 
per activitat 

Previsió 
d’assistència 
per dia 

Local 17.500 

85.500 Local 50.000 

Mixt 18.000 

Local 17.500 
30.500 

Visitant 13.000 

Visitant 13.500 13.500 

Visitant 10.000 10.000 

Mixt 18.000 18.000 

Visitant 13.500 13.500 

Mixt 18.000 18.000 

Visitant 14.000 14.000 

Mixt 18.000 
33.000 

Visitant        15.000 

Visitant 10.000 
28.000 

Mixt 18.000 

Local 10.000 10.000 

Local 10.000 10.000 

Visitant 12.000 12.000 

Visitant 10.000 10.000 

Mixt 12.000 
22.000 

Mixt 10.000 

Mixt 12.000 

37.000 Mixt 10.000 

Mixt 15.000 

Mixt 12.000 

72.000 Mixt 10.000 

Mixt 50.000 

1 de novembre, es preveu que més de 50.000 persones visitin els cementiris de la ciutat.  

novembre. Per altra banda, el barri de la 

Perfil: Mixt. Lloc: Recinte de Montjuïc. 
Local. Lloc: Recinte de Montjuïc. 

diumenge 16/11. Previsió total: 5.000 persones. Perfil: Mixt.  

dijous 20/11. Previsió total: 5.000. Lloc: Recinte de Montjuïc.  

dijous 20/11. Previsió total: 10.000. Lloc: Recinte Gran Via. 

20/11. Previsió total: 12.000. Perfil: Visitant. 
dilluns 01/12. Previsió total: 38.000. Perfil: Mixt 

impulsada per la Fundació Barcelona Comerç, s’inaugura, un any més, el dijous 20 
90.000 persones participin de la iniciativa. 



 

 

BALANÇ D’ACTIVITAT TURÍSTICA – A 14 D’OCTUBRE 
 
Turistes allotjats en hotels  

L’activitat turística del 2014 continua evolucionant de forma expansiva, 
tant a Barcelona com a Catalunya i Espanya. Amb petites oscil·lacions 
mensuals, el ritme expansiu el marquen els turistes procedents de la 
UE, tot i que durant l’estiu els visitants del mercat interior han fet un 
tomb i han tornat a enfilar el creixement.  

Passatgers per l’aeroport 

En un context de creixement del trànsit aeri, les dades de 
Prat mantenen el fort impuls dels mesos anteriors i assoleixen un nou 
pic al setembre. L’acumulat anual registra un augment del 6,9%, que se 
sustenta principalment en el creixement del trànsit dins de la UE
l’intercontinental. L’empenta del turisme combinada amb l’expansió de 
les línies aèries de baix cost expliquen aquesta trajectòria.   
 
Turistes segons procedència (en %)  

 
Durant l’agost, un 85,7% dels clients d’hotels de Barcelona procedien 
de l’estranger. Francesos, britànics i estatunidencs van 
col·lectius més nombrós, seguit dels italians, tots ells a l’alça. També
han continuat en ascens els visitants procedents d’Àsia, mentre que 
s’ha intensificat la reducció dels visitants procedents de Rússia
 
Oferta hotelera  

 
En un context de creixent atractiu de cara  a inversors nacionals i 
internacionals, l’oferta hotelera continua incrementant
hotels més abundants són els de 3 i 4 estrelles, que conjuntament 
suposen un 77% de les places en oferta.  El segment de 4* és el més 
expansiu tant gràcies a noves obertures com a reformes d’edificis ja 
existents. 
 
 
 
Nota: Els valors destacats i en % corresponen a la variació interanual de la darrera dada disponible.
Font: Elaborat pel Grup de Treball SIGT (Gerència Municipal, Gabinet Tècnic de Programació i Direcció de Turisme i Esdevenime
de Barcelona, TMB, Fira de Barcelona, BSM, Departament d’Empresa i 
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Pernoctacions hoteleres  

 

 

L’activitat turística del 2014 continua evolucionant de forma expansiva, 
tant a Barcelona com a Catalunya i Espanya. Amb petites oscil·lacions 
mensuals, el ritme expansiu el marquen els turistes procedents de la 

el mercat interior han fet un 

 Les pernoctacions hoteleres acumulen un creixement fins l’agost del 
5,5%. La novetat de l’estiu és la represa de l’impuls dels 
resideixen a Espanya, així com que 
registrat en els hotels d’alta gamma. L’ocupació mitjana ha superat el 
85% tots els mesos entre maig i agost.

 Passatgers de creuers  

 

 

En un context de creixement del trànsit aeri, les dades de viatgers a El 
Prat mantenen el fort impuls dels mesos anteriors i assoleixen un nou 
pic al setembre. L’acumulat anual registra un augment del 6,9%, que se 
sustenta principalment en el creixement del trànsit dins de la UE, i en 

del turisme combinada amb l’expansió de 
les línies aèries de baix cost expliquen aquesta trajectòria.     

 
Després que l’impuls dels primers mesos de l’any d
progressiu esmorteïment del creixement, les dades de 
estat per sota de les assolides l’any anterior. L’agost és una excepció 
en igualar els volums de l’agost de 2013. 
apunten que aquest serà un mes expansiu 
molt elevat d’escales, entre elles un dels

 Visitants d’alguns museus i centres d’exposicions

 

 

Durant l’agost, un 85,7% dels clients d’hotels de Barcelona procedien 
ritànics i estatunidencs van constituir els 

seguit dels italians, tots ells a l’alça. També 
en ascens els visitants procedents d’Àsia, mentre que 
la reducció dels visitants procedents de Rússia. 

 
 
Els equipaments culturals i el Z
visitants una certa estacionalitat associada al
Centre Cultural destaca enguany per la massiva i sostinguda afluència 
de visitants, i només de gener 
increment del 84% sobre  2013, any de la seva 

 
Ocupació mitjana de les habitacions hoteleres

 

 

En un context de creixent atractiu de cara  a inversors nacionals i 
internacionals, l’oferta hotelera continua incrementant-se lentament. Els 

3 i 4 estrelles, que conjuntament 
El segment de 4* és el més 

s com a reformes d’edificis ja 

 
 
L’ocupació hotelera s’ha mantingut en termes generals per sobre de la 
de l’any passat, i durant el mes d’agost frega o supera el 90% a totes 
les categories. L’estada mitjana es manté similar a la de l’any anterior 
amb el pic de l’agost com la més elevada de l’any

Nota: Els valors destacats i en % corresponen a la variació interanual de la darrera dada disponible. 
Font: Elaborat pel Grup de Treball SIGT (Gerència Municipal, Gabinet Tècnic de Programació i Direcció de Turisme i Esdeveniments), a partir de dades de l’INE, AENA, APB, Turisme 
de Barcelona, TMB, Fira de Barcelona, BSM, Departament d’Empresa i Ocupació, Barcelona Convention Bureau i Ajuntament de Barcelona.

BARCELONA   

 
Les pernoctacions hoteleres acumulen un creixement fins l’agost del 
5,5%. La novetat de l’estiu és la represa de l’impuls dels visitants que 

, així com que l’augment més important s’ha 
registrat en els hotels d’alta gamma. L’ocupació mitjana ha superat el 
85% tots els mesos entre maig i agost. 

 
dels primers mesos de l’any derivés en un 

progressiu esmorteïment del creixement, les dades de creueristes han 
estat per sota de les assolides l’any anterior. L’agost és una excepció 
en igualar els volums de l’agost de 2013. Les previsions del setembre 
apunten que aquest serà un mes expansiu en haver acollit un nombre 
molt elevat d’escales, entre elles un dels creuers més grans del món.   

Visitants d’alguns museus i centres d’exposicions  

 

Zoo palesen en els seus registres de 
visitants una certa estacionalitat associada als fluxos turístics. El Born 
Centre Cultural destaca enguany per la massiva i sostinguda afluència 

gener a agost acumula un espectacular 
sobre  2013, any de la seva inauguració. 

Ocupació mitjana de les habitacions hoteleres  (%) 

 

s’ha mantingut en termes generals per sobre de la 
de l’any passat, i durant el mes d’agost frega o supera el 90% a totes 

tegories. L’estada mitjana es manté similar a la de l’any anterior 
amb el pic de l’agost com la més elevada de l’any.  

nts), a partir de dades de l’INE, AENA, APB, Turisme 
arcelona Convention Bureau i Ajuntament de Barcelona. 


