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PÍNDOLA CELIR 4-2020 

MOTIVACIÓ I MÈTODE 

 

• Analitzar l’evolució de la demanda hotelera a nivell provincial a 

Catalunya i Espanya durant el mes de juny del 2020, primer mes de 

desconfinament. 

• Com a indicador, s’ha utilitzat la ràtio de Pernoctacions hoteleres Juny 

2020/ Pernoctacions hoteleres juny 2019  (si li restem 100 és el 

decreixement interanual) 

• La mesura anterior ens permet veure quina part de la demanda de 

juny de 2019 s’ha aconseguit “protegir” al juny del 2020, amb l’inici  

    del desconfinament. 

• Una hipòtesi prèvia és que el pes del mercat domèstic en la demanda 

pot haver augmentat aquest grau de protecció en el primer mes de 

desconfinament. 

• Les dades provenen de l’INE, de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera. 

Només tenim dades per províncies. 

• Serà interessant comprovar l’evolució mes a mes al llarg de l’estiu. 
 

 



PÍNDOLA CELIR 4-2020 

RESULTATS 
     

Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

Demanda relativa hotelera juny 2020. Catalunya i províncies 

Tarragona se situa a un nivell del 3.34%, molt baix, més baix que Girona,  

per exemple. La dada més elevada Lleida i la pitjor Barcelona (cal recordar que les xifres se 

centren en és la demanda Hotelera). Aquestes dades avançarien l’evolució PIB hoteler al 

juny. 
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Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

Demanda relativa hotelera mercat domèstic Juny 

2020. Catalunya i províncies 

Demanda relativa hotelera mercat 

internacional juny 2020. Catalunya i 

províncies 

Més protecció de la demanda mercat  

domèstic. Comparativament, poca 

protecció d’aquest mercat a 

Tarragona (8.76%). Mercat 

internacional tant sols el 0.56% a la 

demarcació, també el més baix. 
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Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

Correlació pes del mercat domèstic juny 2019 i índex 

protecció juny 2020. Províncies catalanes 

A Tarragona, el pes del seu mercat domèstic hauria 

protegit menys que la tendència 

Pes mercat domèstic juny 2019 

Demanda hotelera relativa juny 2020 
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Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

19 Guadalajara 26,51% 

32 Ourense 26,20% 

06 Badajoz 23,57% 

01 Araba/Álava 23,55% 

13 Ciudad Real 23,44% 

02 Albacete 22,15% 

50 Zaragoza 19,57% 

42 Soria 17,80% 

34 Palencia 17,64% 

05 Ávila 17,56% 

31 Navarra 16,39% 

25 Lleida 16,05% 

47 Valladolid 15,81% 

44 Teruel 15,13% 

23 Jaén 14,61% 

22 Huesca 14,57% 

36 Pontevedra 14,36% 

14 Murcia, Región de 14,19% 

30 Murcia 14,19% 

16 Cuenca 14,00% 

27 Lugo 13,98% 

24 León 13,77% 

10 Cáceres 13,65% 

33 Asturias 13,52% 

49 Zamora 13,05% 

11 Cádiz 13,01% 

20 Gipuzkoa 12,73% 

48 Bizkaia 12,57% 

09 Burgos 12,17% 

39 Cantabria 11,37% 

26 Rioja, La 11,32% 

28 Madrid 10,78% 

45 Toledo 10,36% 

15 Coruña, A 10,12% 

46 Valencia/València 10,01% 

14 Córdoba 9,26% 

04 Almería 7,98% 

41 Sevilla 7,91% 

40 Segovia 7,53% 

37 Salamanca 7,27% 

12 Castellón/Castelló 6,76% 

21 Huelva 5,72% 

18 Granada 5,64% 

17 Girona 5,64% 

43 Tarragona 3,34% 

29 Málaga 3,31% 

03 Alicante/Alacant 3,11% 

08 Barcelona 2,79% 

07 Balears, Illes 0,76% 

38 Santa Cruz de Tenerife 0,47% 

35 Palmas, Las 0,44% 

Demanda relativa hotelera juny 2020. 

Rànquing províncies espanyoles 

Girona, Tarragona i Barcelona en les darreres 

posicions a Espanya en relació a la demanda 

relativa al juny 2020, només superades per   

Màlaga, Alacant, Balears i les Illes Canàries 
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Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

Correlació pes del mercat domèstic juny 2019 e índex protecció juny 

2020. Províncies espanyoles 

En efecte, les províncies amb un major pes del mercat domèstic a juny 2019 han 

protegit més la demanda total al juny 2020. A Tarragona, es confirma un índex 

protecció diferencialment menor que el que li correspondria 

Demanda hotelera relativa juny 2020 

Pes mercat domèstic juny 2019 
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Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

Demanda relativa hotelera juny 2020. Províncies amb més 

demanda a Espanya (> 500.000 P.Hot Juny 2019) 

Tarragona es troba en la part mitjana-baixa de protecció. Sobresurten, 

Balears i Canàries en resultats negatius (Barcelona encara es troba en 

pitjor situació que Tarragona) 
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Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

Correlació pes del mercat domèstic juny 2019 i índex de protecció 

juny 2020. Principals províncies 

Demanda hotelera relativa juny 2020 

Pes mercat domèstic juny 2019 

Quan comparem les 15 províncies de major demanda a Espanya es 

confirma la correlació mercat domèstic i protecció i el comportament 

de Tarragona 
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Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

Demanda relativa hotelera juny 2020 per 

CCAA 

Catalunya entre les més perjudicades, únicament millor que 

Balears i Canàries 
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Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE 

Novament, hi ha una clara correlació entre mercat domèstic i més protecció. Catalunya 

Segueix aquesta tendència  global 

Correlació pes del mercat domèstic 

juny 2019 e índex protecció juny 2020 

Pes mercat domèstic juny 2019 

Demanda hotelera relativa juny 2020 



PÍNDOLA CELIR 4-2020 

SÍNTESI 

 

• Resultats òbviament i globalment dolents al Juny de 2020, comparats 

     amb el mateix mes 2019. 

• Especialment dolents per a Catalunya, i per a Barcelona província. 

• Per a Tarragona també dolents (i Girona). Els millors resultats a Lleida. 

• Gran correlació entre el pes mercat domèstic i els resultats al juny, que 

Tarragona no explota suficientment. 

• Esperem les dades de recuperació del juliol, amb el números dels 

    mercats internacionals. 

• Perspectives a hores d’ara (finals juliol) amb els rebrots i les 

recomanacions internacionals, descansen, més que mai, en la 

capacitat de residència del mercat domèstic i l’evolució a curt termini 

de la pandèmia. 
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