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Dades GLOBALS (SENSE ALBERGS)
Capacitat de la zona Garraf

Evolució del número de turistes

Evolució de les pernoctacions

Percentatge d'estrangers
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Principals mercats emissors
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Principals mercats emissors nacionals
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Dades per HOTELS
Evolució taxa d'ocupació per places en oferta

Evolució del preu mig de venda d'habitació doble

Evolució del nombre de pernoctacions d'estrangers

Valoració marxa de negoci
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Valoració de l'ocupació
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Dades per CÀMPINGS
Evolució taxa d'ocupació per places en oferta

Evolució del nombre de pernoctacions d'estrangers

Valoració marxa de negoci
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Valoració de l'ocupació

INFORME D'OCUPACIÓ FEBRER 2022

4

Glossari
NOTES
Les dades de l'any en curs són provisionals
El tancament d’establiments hotelers degut a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha generat considerables dificultats en el procés de recollida de dades, quelcom que ens
porta a informar de la provisionalitat de les dades publicades en el present informe.
La suma dels mercats emissors pot no sumar exactament 100 a causa de l'arrodoniment
Quan per a calcular els resultats globals d'una categoria o àmbit territorial s'hagin hagut de fer servir dades derivades d'estrats que de manera estructural o en una onada concreta comptin
amb 3 o menys establiments el procediment d'estimació garanteix que, per a assegurar el manteniment del secret estadístic, no es pugui deduir la dada calculada estadísticament per a
l'estrat corresponent.

LLEGENDA
Distribució de pernoctacions per mercat
ESP

Espanyols (inclou catalans)

Mercats emissors
GB

Britànics

IR

Irlandesos

FR

Francesos

NL

Holandesos

DL

Alemanys

BG

Belgues

IT

Italians

RU

Russos

EE.UU

Estatunidencs

SUI

Suïssos

SCA

d'Escandinàvia

JAP

Japonesos

XIN

Xinesos

ALT

Altres mercats emissors

Altres
ETR

Establiments de turisme rural

CASA

Casa sencera

HAB.

Per habitació

NUM

Nombre

ND

No disponible

NP

No publicable

Places en oferta

Suma total de places d’allotjament turístic ofertes dins una
destinació. Només són comptabilitzades aquelles places que estiguin
disponibles per a comercialitzar, és a dir, no sumen la d’aquells
establiments que estan total o parcialment tancats per temporada.

Arribades

Nombre total de turistes en la destinació.

Pernoctacions

Nits comercialitzades en allotjaments turístics.

Taxa d’ocupació sobre habitacions

Percentatge d’habitacions ocupades sobre el total de l’oferta.

Taxa d’ocupació sobre places ofertes

Percentatge de places ocupades sobre el total de l’oferta.

Mercats emissors

Mercats/països de procedència dels turistes.

Previsió d’ocupació

Previsió de tancament de la taxa d’ocupació per al mes següent.

Preu

Tarifa disponible actualitzada.

Preu de comercialització

ADR (Average Daily Rate) preu mitjà diari comercialitzat en durant el
mes (ADR= INGRESOS PER HABITACIONS/HABITACIONS
VENUDES).

Estada mitjana

Nombre de dies que passa un turista de mitjana en una destinació.

Places teòriques

Nombre de llits/places de l’empresa d’allotjament.

Places totals o oferta ampliada

Oferta màxima de l’establiment incloses les places supletòries.

Places en oferta

Places obertes durant el període d’enquesta inclosos els llits
supletoris; ha de ser igual o inferior a les places totals.

Taxa d’ocupació per places

Percentatge de places ocupades durant el període d’enquesta.

Pernoctacions

Suma de pernoctacions hagudes a l’allotjament durant el període
enquestat.

Taxa d’ocupació per unitats

(habitacions, cases senceres, parcel·les, bungalows i apartaments).
Percentatge d’unitats d’allotjaments ocupats durant el període
d’enquesta.

Espanyols

Percentatge de pernoctacions realitzades per clients espanyols.

Catalans

Percentatge de pernoctacions realitzades per clients catalans.

Estrangers

Percentatge de pernoctacions realitzades per clients estrangers.

Mercats estrangers

Percentatge que representen les pernoctacions realitzades per clients
d’un determinat mercat dintre de les pernoctacions estrangeres. Els
mercats concrets a incloure seran com a mínim França, Regne Unit,
Alemanya, Estats Units, Itàlia, Països Baixos, Països Nòrdics, Rússia,
Irlanda, Suïssa, Portugal, resta d’Europa, resta d’Amèrica i resta del
Món, sense oblidar un tractament d’aquells mercats que tot i tenir
menys volum siguin estratègics.

Arribades

Nombre de clients totals.

Arrribades per mercat

Nombre d’arribades per cada mercat emissor.

Nits

Mitjana de nits d’estada.
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LLEGENDA
Preu mitjà de comercialització

Preu mitjà mensual de les unitats d'explotació comercialitzades (ADR,
Average Daily Rate) sense extres, ni IVA. (ADR= INGRESOS PER
UNITAT D'EXPLOTACIÓ/UNITATS D'EXPLOTACIÓ VENUDES).*

*Unitats d'explotació

Habitació, parcel·la, bungalow, casa.

Altres
Valoració ocupació

Escala de valoració d'ocupació en relació el que s'esperava, des de 1
(molt malament) a 10 (molt bé)

Valoració marxa negoci

Escala de valoració de la marxa del seu negoci, des de 1 (molt
malament) a 10 (molt bé)

Zones
Maresme

Comarca Maresme

Alt Maresme

Cluster Alt Maresme

Garraf

Comarca Garraf

Més informació
Pot consultar més detalls en l'informe
enllaç: barcelona.tourism-data-system.cat
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Si no disposa d'un nom d'usuari i contrasenya per accedir-hi, pot contactar amb Roger Calaf al correu electrònic roger.calaf@eurecat.org.
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