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Índex



• Després que en la primera meitat del 2016 l’activitat econòmica s’hagi comportat una mica millor de l’esperat -
sobretot a les economies emergents-, el Brexit representa un risc a la baixa per al creixement mundial, ja que
provoca un augment de la incertesa i pot afeblir la confiança i la inversió. Tot i aquesta incertesa, accentuada per
la forta dependència de Xina del crèdit com a motor de creixement i els problemes que presenten alguns bancs
italians i portuguesos, el Fons Monetari Internacional (FMI) manté les previsions de creixement de l’economia
global per al 2016-17 en el +3,1% i +3,4%, respectivament.

• A Catalunya l’activitat econòmica segueix creixent a bon ritme durant els tres primers trimestres de 2016. Segons
l’avanç difós per l’Idescat, el PIB assoleix un creixement interanual del +3,3% el tercer trimestre que –malgrat
una lleugera desacceleració respecte al segon- supera les mitjanes espanyola (+3,2%) i de la UE (+1,8%), degut a
l’evolució de la construcció (+3,9%), els serveis (+3,0%) i -especialment- la indústria (+4,9%).

3

1.1. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural 

Evolució del PIB català
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1.1. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural (2)

• El PIB de Barcelona manté una
evolució positiva a partir de 2014 i
assoleix un creixement interanual del
+3,3% el segon trimestre de 2016.

• El principal motor de l’activitat és el
sector serveis, que experimenta una
variació interanual del VAB del +3,6%.
Dins del terciari, el comerç, transport,
hostaleria i informació i comunicacions
(+4,5%) i les activitats financeres,
immobiliàries i professionals (+3,6%) són
els subsectors que efectuen una
aportació més important al creixement de
la ciutat, mentre que les Administracions
Públiques, Educació, Sanitat, Serveis
Socials i altres experimenten una
evolució més moderada (+2,1%).

El terciari impulsa el creixement del PIB a Barcelona



• En la distribució del valor
afegit brut de Barcelona per
branques d’activitat, el 2015
destaca el pes del comerç
(14,6% del total), les
activitats professionals,
tècniques i administratives
(12,7%), la informació i
comunicacions (+7,4%),
l’hostaleria (+7,4%), els
transports i
emmagatzematge (+6,4%) i
els serveis col·lectius
d’educació (6,0%) i sanitat i
serveis socials (6,1% del
total).
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1.1. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural (3)

Una estructura econòmica diversificada



1.1. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural (4): del PIB 
al progrés social

Catalunya és la 165a regió de la UE en l’índex de progrés social del 2015
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• El 2015 Catalunya se situa com 165a regió de la Unió Europea pel que fa a l’índex de progrés
social, quan en termes de PIB per càpita es troba en la posició 58a entre les 272 regions
analitzades.

• En aquest índex, elaborat per Social Progress Imperative i Orkestra – Institut Basc de Competitivitat,
en un projecte conjunt de la Comissió Europea, Catalunya obté la seva posició més favorable en la
dimensió de “Nutrició i Assistència Mèdica Bàsica” (11) i la menys favorable en “Accés a
Coneixement Bàsic ” (250).

Nota: Posició de Catalunya en relació a les 272 ciutats analitzades per a cada dimensió de l'índex.
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament 
de Barcelona en base a dades de la Comissió Europea, European Social Progress Index 2015.
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1.1. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural (5)

Les mesures expansives del BCE, la reestructuració del sistema financer i les 
reformes impositives afavoreixen l’activitat econòmica

• El BCE manté la rebaixa del tipus d’interès de referència i una política monetària expansiva –amb
la compra mensual de fins a 80.000M d’actius- en tant que la inflació de l’eurozona no remunti fins a
nivells pròxims al 2%. En aquest context, els tipus d’interès dels nous crèdits bancaris a les llars i a
les pimes continuen la tendència descendent, i l’Euribor assoleix valors negatius (-0,07%) a principis
de novembre.

• L’estoc total del crèdit de les entitats de dipòsit s’ha reduït un -11,9% interanual a Catalunya i un -
4,2% a Espanya el segon trimestre de 2016, atès que els fluxos d’amortització d’empreses i famílies
són superiors al fluxos de crèdits nous concedits. El flux de crèdit nou a les pimes augmenta, mentre
que les grans empreses es financen cada cop més en els mercats de capitals.

• En el primer semestre del 2016, la recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT) es redueix un 2,4 % tant a Catalunya com al conjunt de comunitats autònomes degut al
descens de la recaptació tant de l’IRPF –que acusa la reducció dels tipus incorporada en la
reforma de l’impost, que ha afectat a la baixa especialment les retencions del treball- com de la de
l’impost sobre Societats, que també presenta un descens important.

• Alhora que augmenta el consum, la taxa d’estalvi de les famílies espanyoles assoleix el 16,1%
de la renda disponible el segon trimestre de 2016 –la xifra més elevada en aquest trimestre des de
2013-, mentre que en els darrers quatre trimestres el seu valor se situa en el 8,3%. La morositat
bancària assoleix un valor del 9,4% el segon trimestre, el nivell més baix des de mitjans de 2012.



• El mes de setembre la variació interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) se situa en el +0,5% a la
província de Barcelona, valor superior als de Catalunya (+0,4%) i Espanya (+0,2%). Després del descens
dels preus durant bona part del primer semestre, la inflació deixa enrere els valors negatius per la
recuperació del preu del petroli.

• Dins d’aquesta tònica d’inflació moderada, es produeixen comportaments molt diferents segons
components, amb variacions interanuals que oscil·len entre el descens dels preus de l’habitatge (-2,2%) i
l’increment del +2,8% dels de les Comunicacions, que repunten el 2016 després d’anys de caigudes.
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1.2. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: Pre us

La inflació deixa enrere els valors negatius



• Les vendes del comerç al detall a Catalunya evolucionen positivament els tres primers semestres de 2016, amb
una variació interanual (+2,7%) lleugerament inferior a la que experimenten al conjunt d’Espanya (+3,5%).
L’augment de l’ocupació, la rebaixa de les retencions de l’IRPF i la moderació de la inflació han incentivat el
consum de les llars.

• La matriculació de vehicles a Barcelona experimenta un augment interanual del +14,6% de gener a setembre
de 2016, similar al de 2015 i superior als que registren Catalunya (+8,7%) i Espanya (+10,4%).

• L’indicador de Confiança del Consumidor a Espanya (91 punts aquest setembre)  baixa per novè mes 
consecutiu, tant per la valoració de la situació actual com per l’empitjorament de les expectatives.
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1.3. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: Dem anda 
interna

El consum privat continua fent de motor de l’economia catalana



• L’evolució de l’índex de producció industrial (IPI ) els tres primers trimestres de 2016 mostra un augment
interanual del +4% a Catalunya que intensifica la tendència positiva de l’any anterior i suposa una evolució
més dinàmica que la de l’Eurozona i la registrada al conjunt d’Espanya (+2,1%).

• El VAB industrial creix des del 2014  i augmenta en un notable +4,9% interanual el III trimestre de 2016.

• La inversió en béns d’equipament creix un +4,1% interanual el segon trimestre.

• La utilització de la capacitat productiva es manté en el 75,8% el tercer trimestre.  
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Avenç de la producció industrial

1.4. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: Activitat 
industrial



• La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que manté un saldo positiu des de l’inici de 2015, ha
millorat lleugerament fins a obtenir el segon trimestre de 2016 el saldo més favorable des de l’inici de la sèrie
disponible (1T del 2009). La marxa dels negocis millora en major mesura al conjunt del territori català que a
l’AMB, de manera que es redueix el diferencial entre ambdós territoris el segon trimestre de 2016.

• Tots els sectors analitzats per l’Enquesta registren una millora de la marxa dels negocis el segon trimestre
del 2016 amb relació al mateix trimestre del 2015, fet que posa de manifest la millora de l’activitat econòmica. Així
mateix, les perspectives empresarials a curt termini són positives i mantenen el bon to experimentat durant el
que va de 2016.

1.5. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: clima 
empresarial

Continua la recuperació del clima empresarial a l’AMB
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Dinamisme del mercat de l’habitatge

1.6. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: Indicadors 
del mercat immobiliari

• La compravenda d’habitatges a
Barcelona se situa en 11.096 a
setembre de 2016 després
d’augmentar un +20,5% en termes
interanuals –un increment que
arriba al 21,4% al mercat de
segona mà-.

• Continua la tendència de
l’augment dels preus: el preu de
compra d’habitatge de segona mà a
la ciutat se situa en 3.667€/m2 el
tercer trimestre de 2016, un +7,8%
més que el mateix mes de 2015.

• El nombre d’habitatges iniciats
d’obra nova el primer semestre se
situa en 655 a Barcelona ciutat.
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1.6. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: Indicadors 
del mercat immobiliari (2)

Fort augment de preus al mercat de lloguer el segon trimestre de 2016 
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• El preu mitjà d’un pis de lloguer a
Barcelona és de 764,7€ el segon
trimestre de 2016, el que significa un
augment del 8% respecte al mateix
període de l’any 2015.

• Els districtes amb forta presència
de l’habitatge turístic ( com Ciutat
Vella, Sant Martí i Gràcia) mostren
increments notables -d’entre el 7 i el
9%- que poden expulsar part dels
veïns del mercat. El desequilibri entre
la demanda d’habitatges de lloguer i
l’escassa oferta existent provoca que
aquesta escalada de preus també
afecti els districtes menys turístics -
amb increments d’entre el 4 i el 7%-.
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1.7. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: Pre visions 2017

La incertesa a escala global condiciona la recuperació de l’activitat 

• Les perspectives econòmiques pel 2017 són
positives però preveuen una lleugera
desacceleració de l’activitat, que situaria el
creixement del PIB català en un +2,7% que
permetria mantenir un diferencial positiu amb la
UE.

• Aquesta evolució respondria al menor dinamisme
de la demanda interna -tant del consum privat com
de la inversió- i l’avenç de les exportacions .

• Al mercat de treball es preveu la continuïtat de la
creació neta d’ocupació , que -tot i ser més suau
que el de 2016- faria possible un nou descens de la
taxa d’atur tant a Catalunya com al conjunt
d’Espanya.

• La major inestabilitat internacional després del
Brexit, els riscos financers i el lent avenç de
l’economia europea constitueixen signes de feblesa
que -malgrat que aquest octubre el FMI no hagi
revisat a la baixa les previsions
macroeconòmiques- redueixen el creixement
esperat i caldrà seguir amb atenció en els propers
mesos.



• Barcelona tanca el segon trimestre de 2016 amb 1.046.415 afiliats al conjunt de règims de la 
Seguretat Social -38.503  més que un any enrere-, el que suposa la millor variació interanual en un 
tercer trimestre (+3,8%) de la sèrie històrica disponible. La ciutat segueix creant ocupació neta i ha 
recuperat el 60% dels llocs de treball perduts durant la crisi , tot i que l’afiliació total a 
Barcelona continua clarament per sota dels 1,1 milions de persones amb què comptava el 2007. 

• L’augment interanual del conjunt de l’afiliació a Barcelona ciutat (+3,8%) és similar al que
experimenta Catalunya (+3,9%) i superior al d’Espanya (+3,1%), xifres que afermen la gradual
recuperació de llocs de treball als tres àmbits territorials iniciada a finals de l’any 2013.
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2.1. Mercat laboral: Llocs de treball

La ciutat crea ocupació neta



• El tercer trimestre de 2016 destaca
l’increment interanual del nombre
d’afiliats de la informació i
comunicacions (+7,5%), els serveis
a les empreses (6,7%),
l’administració pública (+6,7%),
l’hostaleria (+6,2%) i l’educació
(+5,8%), mentre que les activitats
immobiliàries i les activitats artístiques i
recreatives, assoleixen augments del
+4% i dels altres serveis, les activitats
sanitàries i serveis socials, el comerç,
la construcció, l’aigua, sanejament i
residus i la indústria manufacturera són
més moderats.

• En canvi, perden ocupació les
activitats financeres i d’assegurances (-
4,3%) l’energia elèctrica i gas (-3,9%),
els transports i emmagatzematge (-
2,9%), i les llars que ocupen personal
no domèstic (-2,1%).
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2.1. Mercat laboral (2): Afiliats per sectors econòm ics 

La majoria d’activitats econòmiques de la ciutat crea ocupació el darrer any
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• L’afiliació als règims general i
d’autònoms de la Seguretat Social a
Barcelona està recuperant prop del
60% dels llocs de treball que es van
reduir durant la crisis.

• L’hostaleria, l’educació, les activitats
immobiliàries, les activitats sanitàries
i serveis socials i la informació i les
comunicacions han incrementat en
més del 10% el seu nombre de llocs
de treball.
• En canvi, les branques que s’han
vist més afectades per la crisi
econòmica en termes ocupacionals
són la construcció (-55,2%), les
indústries manufactureres (-32,7%) i
els transports i emmagatzematge (-
21,1%).

2.1. Mercat laboral (3): Afiliats per sectors econòmics 

Diferencia entre sectors en la variació de l’ocupació 2008 i 2016



• La taxa d’ocupació a Barcelona se situa en el
71,2% el tercer trimestre de 2016 i es manté per
sobre de la mitjana europea després d’augmentar
sensiblement (+3,3 punts) respecte a l’any
anterior. La taxa d’activitat (80,9%) supera les
mitjanes catalana, espanyola i de la UE, i la ciutat
guanya actius respecte al tercer trimestre de
2015, després de tres anys de descens.

• Barcelona registra una taxa d’atur del 12% el
tercer trimestre de 2016, un valor inferior –en 2,7 i
7,0 punts, respectivament - a les mitjanes
catalana (14,7%) i espanyola (19%) i més proper
al de la UE (8,6%) que a l’estatal. Aquest
indicador ha disminuït en 2,1 punts a la ciutat el
darrer any.

• Continua l’alta incidència de l’atur entre els joves
i la taxa d’atur juvenil disminueix en 4,1 punts el
darrer any, i el seu valor a la ciutat el tercer
trimestre de 2016 (28,1%) és inferior en 4,1 i 13,8
punts percentuals a les catalana i espanyola
(32,2% i 41,9%, respectivament).
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2.2. Mercat laboral: Taxes d’activitat, ocupació i a tur

La taxa d’atur se situa en el 12%



• Barcelona tanca el mes d’octubre de
2016 amb 79.463 persones registrades
com a aturades a les oficines del SOC –
la segona xifra més baixa des de
desembre de 2008-, després
d’experimentar un descens interanual
d’aquest indicador del -12,6%.

• El setembre, més de la meitat (el
53,6%) del total de persones aturades a
Barcelona tenen més de 45 anys , i el
41,3% porta més d’un any en aquesta
situació. L’atur registrat es redueix en
termes interanuals a tots els grups
d’edat.

• La població estrangera aturada es
redueix en un -7,7% el darrer any, degut
al fenomen del retorn als països d’origen.
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2.3. Mercat laboral: Atur registrat a Barcelona

Continua la reducció de l’atur registrat a la ciutat



• Als deu primers mesos de l’any
s’han signat 848.483 contractes a
Barcelona, dels quals 118.922
són indefinits (un 14% del total) i
729.561 temporals (el 86%).

• D’aquesta manera, la ciutat tanca
els millors deu primers mesos de
l’any des de 2008 pel que fa a la
contractació indefinida, amb un
increment interanual del +16%.
Amb tot, el nombre de contractes
indefinits signat encara està per
sota dels del mateix període de
2008.
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2.4. Mercat laboral: Contractació (1)

La contractació indefinida es va recuperant



• La contractació a Barcelona es segueix caracteritzant per un alt grau de temporalitat i la curta durada
de molts contractes. Així, de gener a setembre el 34,2% dels contractes signats a Barcelona tenien
una durada igual o inferior a un mes, i el 60,7% a 6 mesos.

• El 13,9% dels contractes signats a la ciutat els tres primers trimestres de 2016 són de caràcter
indefinit, xifra que representa un augment interanual i supera les de Catalunya (12,6%) i Espanya
(8,7%), però encara queda a 3,2 punts percentuals de la mitjana del 2007 (17,1%), el valor més alt de la
sèrie.
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2.4. Mercat laboral: Contractació (2)

Curta durada de la major part dels contractes



2.5. Mercat de treball: Salaris

Les dones assalariades reben un salari mitjà un 25,1% inferior al dels homes  

• L’any 2014 les dones assalariades
residents a Barcelona van percebre un
salari mitjà -24.618 euros- un 25,1%
inferior al dels homes, mentre que pel
conjunt de l’ocupació localitzada a
Barcelona la diferència va ser del
28,1%.Les bretxes salarials de
Catalunya i Espanya van ser
lleugerament superiors a les de la
població barcelonina (26,6% i 25,8%
respectivament), mentre que la de la
Unió Europea se situava en el 16,1%.

• La bretxa salarial entre homes i dones
residents a la ciutat es dóna en totes
les franges d’edat, en tots els nivells
educatius, nacionalitats i grups
professionals, en gairebé la totalitat de
sectors i amb tot tipus de contracte i
jornada.
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2.5. Mercat de treball: Salaris (2)

Gran disparitat en les retribucions salarials segons sector d’activitat
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• L’any 2014, en l’anàlisi dels nivells
salarials per sectors a Barcelona
destaquen les retribucions de les
activitats financeres i d’assegurances
-amb una mitjana de 54.158 euros
anuals que supera en un 89% a la
mitjana de la ciutat-, seguides de les
de la indústria i la informació i les
comunicacions (34,8% i 22,8% per
sobre de la mitjana, respectivament).

• D’altra banda, a les activitats
artístiques, de lleure i serveis a les
persones, el comerç al detall, els
serveis socials i l’hostaleria les
retribucions no superen els 20.000
euros anuals, i aquesta darrera és la
branca amb menor nivell salarial de la
ciutat (15.055 €/any).



• El mes de setembre, el percentatge d’aturats
respecte a la població amb edat de treballar a
Barcelona és del 7,6%. Els districtes amb una ràtio
per sota de la mitjana són Sarrià-St.Gervasi,
l’Eixample, Les Corts i Gràcia, amb valors que
oscil·len entre el 4,3% del primer i el 6,6% del darrer.
Per contra, els districtes de Sants-Montjuïc, Sant
Martí, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Ciutat Vella i
Nou Barris superen la mitjana de la ciutat, i
l’indicador d’aquest darrer equival a 2,5 vegades el
de Sarrià- St.Gervasi.

24

2.6. Cohesió social: Atur per districtes

L’atur manté una incidència desigual i una evolució descendent als districtes 
de la ciutat
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2.6. Cohesió social: Atur per barris

• Vuit dels deu barris amb major
percentatge d’aturats sobre la població
de 16 a 64 anys -Ciutat Meridiana, la
Trinitat Nova, Vallbona, la Guineueta,
Canyelles, Verdun, les Roquetes i Torre
Baró- pertanyen al districte de Nou
Barris, el més perjudicat per la situació
d’atur.

• En canvi, entre els 10 barris amb menor
percentatge d’aturats sobre la població
potencialment activa, 6 pertanyen al
districte de Sarrià - Sant Gervasi.

• En termes absoluts, el barri amb més
atur és el Raval, amb 3.466 persones
registrades a les oficines del SOC el
setembre de 2016, seguit per Sant
Andreu, amb 3.108.

La major part dels barris amb percentatges més elevats de població adulta 
aturada pertanyen a Nou Barris 
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2.6. Cohesió social: El repte de l’atur de llarga du rada

El percentatge d’aturats perceptors de prestacions es manté per sota del 50%

• El percentatge de persones
en atur que percep de
prestacions a Barcelona es
manté per sota del 50% i se
situan en el 48,6% a l’octubre
de 2016 (1,2 punts menys que
un any enrere), mentre que
l’atur de llarga durada
representa més del 40% del
registrat a la ciutat.

• L’atur de molt llarga
durada (>2 anys) a Barcelona
se situa en el 26% del total i
un volum de 20.691 persones
l’octubre de 2016.



La crisi disminueix la participació dels joves en el mercat de treball
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2.6. Cohesió social: Joves i mercat de treball

• Entre els segons trimestres de 2008 i 2016, a Barcelona el percentatge de joves (16 a 24 anys) inactius ha
augmentat del 52,4 al 62,8% del total, mentre el d’ocupats disminuïa del 38,6 al 27,0% i el d’aturats augmentava
del 8,9 al 10,3%.

• El 2015, l’11,4% de les persones joves residents a Barcelona ni estudien ni treballen. Els districtes amb més
joves que ni estudien ni treballen són Nou Barris, Sants-Montjuïc (amb percentatges que a molts barris superen
el 18,5%), mentre que els districtes amb menys incidència d’aquesta situació són Sarrià-St. Gervasi, les Corts i
l’Eixample.
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3.1. L’economia de Barcelona: Empresa

• A Barcelona s’han constituït 6.164
societats mercantils entre gener i
agost de 2016 - 895 més que el
2015-, el que suposa la xifra
acumulada més alta als vuit primers
mesos de l’any des del 2007 i un
augment interanual del +17%. A la
província es compten 12.476 noves
societats creades que representen
un increment (+18,9%) inferior al de
Catalunya (+20,5%) i superior al
d’Espanya (+11,0%).

• Barcelona registra el rati
d’empreses creades per 1.000
habitants més elevat de les grans
àrees urbanes de l’Estat (3,8).

Bon ritme de creació de societats mercantils
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3.1. L’economia de Barcelona: Empresa (2)

• El 2016 el nombre d’empreses actives a la província de Barcelona creix per segon any consecutiu -
amb un augment interanual del 2,1%- i se situa en 450.451. Seguint l’evolució del cicle econòmic, en el
període 2008-2016 s’experimenta un descens acumulat del nombre d’empreses d’un -5,8%, una
disminució lleugerament superior a les de Catalunya i Espanya (-4,8 i -5,4%, respectivament).

• El 2015, a Barcelona ciutat el número d’empreses se situa en 170.197 després de disminuir en 9.097
en el període 2009-2015, el que suposa una reducció neta del -5,1%, tot i que el darrer any es va
registrar un augment interanual del +1,6% després d’un quatrienni de descensos. Del teixit empresarial
perdut en el període citat, el 55% són empreses amb assalariats i el 45% restant sense assalariats.

El nombre d’empreses s’incrementa per segon any consecutiu 

Font: Elaboració del Departament
d’Estudis de la Gerència de Política
Econòmica i Desenvolupament Local de
l’Ajuntament de Barcelona en base a
dades del DIRCE (INE).
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3.1. L’economia de Barcelona: Empresa (3)

• Segons el Global Entrepreneurship Monitor, el
2015 la taxa d’activitat emprenedora se situa en
un 6,1% de la població adulta resident a la
província de Barcelona , valor proper al de
Catalunya (6,4%), superior al d’Espanya (5,7) i
també de països com Alemanya o Itàlia (+4,7 i
4,9%, respectivament). És, però, inferior a la
mitjana de la UE (7,8%) i de la major part de
països de l’est d’Europa, i suposa una reducció
de 1,2 punts respecte a 2014.

• A l’àrea de Barcelona, millora la qualitat i la
sostenibilitat de l’activitat emprenedora, ja que
l’emprenedoria motivada per l’aprofitament
d’una oportunitat de negoci augmenta del 70
al 79% del total, alhora que l’emprenedoria per
necessitat es redueix del 29 al 20%.

• D’altra banda, els tancaments d’empreses a
Catalunya es redueixen un punt percentual,
passant del 1,5% al 0,5% a 2015.

La taxa d’activitat emprenedora  de Barcelona i Catalunya, superior a la 
d’Espanya i inferior a la mitjana de la Unió Europea
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3.2. L’economia de Barcelona: Social i Solidària

• Les cooperatives de treball –les més nombroses-
es concentren al sector serveis i de mitjana tenen
entre 3 i 6 persones sòcies treballant. Les
cooperatives d’iniciativa social predominen a Ciutat
Vella i St. Martí (21% cadascuna).

• Les 31 cooperatives de consum agrupen més de
500.000 persones sòcies

• S’han construït 2.093 habitatges cooperatius des de
1993, el 50% a Sant Martí.

• Les cooperatives d’ensenyament agrupen 2.500
persones sòcies, més de 5.600 alumnes i ocupen a
més de 750 persones.

De les cooperatives de la ciutat, més de tres quartes parts són de treball i 
gairebé la quarta part es localitzen a l’Eixample
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3.2. L’economia de Barcelona: Social i Solidària (2)

• Els equipaments de gestió ciutadana d’equipaments públics i espais d’ autogestió comunitària tenen 100
persones treballadores, 1.400 voluntàries i activistes i 450.000 persones destinatàries.

• A Barcelona es compten 60 grups de consum agroecològics -un 20% dels quals estan a Gràcia.- on hi participen
3.500 persones i facturen 4,2 milions d’euros anuals.

• De les 150 xarxes d’intercanvi de Catalunya, el 33% dels intercanvis es duen a terme a Barcelona, que , d’altra
banda, compta amb tretze mercats d’intercanvi.

• 15 horts urbans municipals i 20 horts comunitaris autogestionats.

Ampli ventall d’economies comunitàries a la ciutat
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3.3. L’economia de Barcelona: Comerç i mercats

• Amb 16.109 empreses i 144.710 ocupats, el
comerç és una de les branques amb més pes dins
de l’estructura econòmica de Barcelona i
representa el 22% de les empreses i el 14,3%
dels treballadors de la ciutat. Respecte al tercer
trimestre de 2015, el sector experimenta un
augment interanual de l’ocupació (+2,4%) i una
evolució més suau del nombre d’empreses
(+0,7%).

• Segons els resultats de l’ICOB* del primer
trimestre de 2016, el comerç de la ciutat
continua sense recuperar la vitalitat dels anys
anteriors a la crisi malgrat el tímid repunt de la
compra d'impuls. Tot i l’increment de la clientela i
dels turistes cap a les compres a les botigues de
proximitat del barri, els tiquets de caixa i la
facturació als eixos comercials els tres primers
mesos de l’any han retrocedit -un -1,3% i un -
1%, respectivament-, en termes interanuals. .

* Indicadors de Comerç a Barcelona. Primer trimestre de 2016,
ESADE i Fundació Barcelona Comerç.

Lenta recuperació del comerç de proximitat
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3.4. L’economia de Barcelona: Turisme

• Entre gener i setembre de 2016
s’estima que la ciutat ha rebut 5,6
milions de visitants, amb un total de
15 milions de pernoctacions hoteleres,
de manera que l’augment respecte el
mateix període de l’any anterior és de
+3,5 i +5,1%, respectivament. En el
mateix període, s’han comptabilitzat 2
milions de creueristes, amb un
creixement interanual del +8,1%.

• Segons l’enquesta municipal de
percepció del turisme, el 91,5% dels
barcelonins consideren beneficiós el
turisme i el 71,6% consideren que el
nombre de turistes és adequat. Els
districtes amb més incidència del
turisme tenen més propensió a opinar
que s’està arribant al límit de capacitat
i a Ciutat Vella més de la meitat dels
seus residents creuen que hi ha
massa allotjament turístic.

Els indicadors d’activitat turística segueixen a l’alça



3.4. L’economia de Barcelona: Turisme (2)
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• Segons l’Enquesta d’Activitat Turística de la
ciutat de Barcelona 2015, el perfil predominant
del turista és un Europeu no espanyol (50,9%),
d’entre 25 i 44 anys (51,4%), que visita la ciutat
per primera vegada (47%) i ve en parella
(32,3%).

• Respecte a l’any anterior destaca el fet que el
turisme no europeu guanya pes en detriment de
l’europeu i espanyol, mentre que per edats
augmenta la proporció de visitants majors de 45
anys. També es significatiu l’augment del pes
sobre el total entre els turistes que repeteixen
per tercera vegada la visita a Barcelona i el dels
que viatgen en parella.

• La valoració dels turistes és de 8,6 sobre 10, el
que implica un augment de 0,2 p.p. respecte a
l’any anterior.

Augmenta el percentatge de turistes que repeteixen visita a Barcelona



• Barcelona, amb 17.024 publicacions
científiques , se situa com a cinquena ciutat
d’Europa i dissetena del món en aquest àmbit,
segons el Knowledge Cities Ranking 2015 elaborat
pel Centre de Política del Sòl i Valoracions de la
UPC.

• La ciutat manté un nombre de publicacions
semblant al del 2014 i supera en volum de
publicacions a ciutats com Los Angeles, Singapur,
Sao Paulo o Òxford, tot i que baixa una posició en
el rànquing europeu i sis en el mundial.

• Paral·lelament, de les 277 Advanced Grants
concedides a investigadors l’any 2015 pel Consell
Europeu d’Investigació, sis han estat per a
institucions catalanes, el que representa el 50% de
les beques concedides a l’Estat espanyol i un
resultat similar al de les institucions finlandeses.

3.5. L’economia de Barcelona: Recerca i innovació
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Barcelona és 17a entre les ciutats del món i 5a a Eu ropa pel que fa a la 
producció científica a l’any 2015
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• El segon trimestre de 2016, l’economia verda
ocupa entre 26.600 i 38.000 treballadors a
Barcelona i representa entre un 2,5 i un 3,6% de
l’ocupació de la ciutat.

• Barcelona concentra al voltant del 40% de
l’ocupació verda de Catalunya.

• Respecte al segon trimestre de 2015 l’ocupació
verda registra un creixement -del +5,8% (llindar
mínim) i +4,8% (llindar màxim)- superior al de
l’afiliació total a Barcelona (+3,4%).

• El 42% de l’ocupació verda (llindar mínim) o el
30% llindar màxim) pertany al nucli mediambiental
tradicional -aigua, residus, energia sostenible-.

• Altres sectors considerats són les consultores
d’arquitectura i enginyeria, anàlisi i assajos
tècnics, recerca i desenvolupament en
biotecnologia, comerç a l’engròs de ferralla i
productes de rebuig, transport de passatgers i
mercaderies per ferrocarril, parcs botànics,
zoològics i reserves naturals.

3.6. L’economia de Barcelona: Economia verda (1)

Evolució dinàmica de l’ocupació verda a Barcelona el darrer any
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• El segon trimestre de 2016, el
nombre d’empreses verdes a
Barcelona s’estima en un ventall
d’entre 847 i 2.037 empreses amb
assalariats.

• Aquestes xifres representen -en el
llindar mínim- l’1,1% de les empreses
de Barcelona i el 27% de les
empreses verdes de Catalunya, i -en
el llindar màxim- el 2,8% i el 33,8%
dels totals de la ciutat i el Principat,
respectivament.

• Entre el segon trimestre de 2015 i de
2016 el nombre d’empreses verdes
creix un +1,7% (llindar mínim),
percentatge que és més elevat
(+4,8%) al llindar màxim.

3.6. L’economia de Barcelona: Economia verda (2)

Les empreses verdes representen entre l’1,1 i el 2,8% del total de Barcelona



• El primer semestre de 2016, les exportacions de la província de Barcelona han assolit un volum de
25.801 M€, el que suposa un nou màxim de la sèrie històrica disponible i un creixement interanual
del +3,0%, superior als de Catalunya (+2,0%) i Espanya (+2,3%). La demarcació barcelonina
continua encapçalant el rànquing exportador de l’estat espanyol, amb la cinquena part (20,2%) del
total de les vendes a l’exterior, una contribució que supera la suma de les de Madrid (10,7%) i
València (7,3%).
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3.7. L’economia de Barcelona: Internacionalització

Les exportacions continuen augmentant el primer semestre



40

El balanç comercial amb l’estranger continua sent ne gatiu

3.6. L’economia de Barcelona: : Internacionalització (2)

• El sector químic, l’automoció i els béns d’equip i maquinària són les principals activitats exportadores de l’àrea de
Barcelona, i representen conjuntament un 65,6% de les vendes a l’exterior de la demarcació.
• La Unió Europea és la receptora de la major part (el 64,5%) de les exportacions de la província. Les vendes a
aquest àmbit geogràfic creixen amb força (+7,1%) en relació a 2015, mostrant un dinamisme que contrasta amb la
reducció de les dirigides a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina (-4,6, -8 i -12,2%, respectivament).
• Les importacions de l’àrea de Barcelona se situen en 32.716,14 M€, i el seu creixement (+4,4%) supera el de les
exportacions (+3,0%) durant el I semestre de 2016, de manera que el balanç comercial amb l’estranger segueix sent
negatiu i la taxa de cobertura se situa en el 78,9%, després de reduir-se en 1,1 punts respecte al mateix període de 2015.
• Les vendes a l’estranger de Catalunya l’any 2015 representen el 62,3% del total de vendes exteriors del Principat ,
mentre que les que es fan a la resta de l’Estat representen el 37,5% .El saldo exterior català s’ha triplicat entre 2008 i
2015 i se situa en 25.000 milions d’euros.
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3.7. L’economia de Barcelona: Internacionalització ( 3)

• La inversió estrangera productiva a Catalunya ha estat de 1.058 milions d'euros el primer semestre de 2016,
el que suposa un decrement del -59,5% respecte al valor excepcional del mateix període de 2015. La inversió
productiva a Catalunya representa el 15,8% de la realitzada a l’Estat , percentatge 12 punts inferior al del
mateix semestre de 2015.

• La inversió estrangera de Catalunya a l’exterior ha estat de 1.137,2 M€ el primer semestre de 2016, el que
representa un descens del -66,9% i suposa un 20,1% del total de l’Estat. La Unió Europea torna a ser la
principal receptora de la inversió catalana a l’estranger, amb el 85,5% del total.

• Barcelona se situa en 5ª posició entre les ciutats europees més atractives per a la inversió estrangera
segons l’Attractiveness Survey Europe 2016 d’Ernst & Young.

La inversió estrangera productiva a Catalunya es manté en el nivell mig dels darrers anys



• D’acord amb el Balanç de la inversió estrangera
a Catalunya 2011-2016 elaborat per ACCIÓ en
base a fDi Markets (del grup Financial Times),
entre gener de 2011 i juny de 2016:

• Catalunya ha atret 601 projectes
d’inversió (el 37% del nombre de projectes
d’origen estranger a Espanya), amb els
Estats Units com el primer país d’origen.

• Aquests projectes han implicat una
inversió de 14.532 milions d’€ (el 31% del
capital estranger invertit a Espanya).
Alemanya ha estat el principal inversor en
volum de capital.

• França és el país que més llocs de treball
ha creat dels 38.385 llocs de treball
directes que ha suposat la inversió
estrangera a Catalunya (el 34% del total
creat a Espanya).

3.7. L’economia de Barcelona: Internacionalització (4)

601 projectes i més de 38.000 llocs de treball creats per la inversió estrangera a 
Catalunya en cinc anys
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3.8. L’economia de Barcelona: Port i aeroport

• Al port, el tràfic de contenidors augmenta un +16,2% en termes interanuals els nou primers
mesos del 2016 i supera els 1,6 milions de TEUs, mentre que el tràfic total de mercaderies
experimenta un creixement interanual del +5,9%.

• L’Aeroport de Barcelona va registrar 34,1 milions de passatgers els nou primers mesos de
2016, el que suposa un nou màxim on el tràfic internacional ja suposa prop de tres quartes parts
del total (73,5%). Respecte al mateix període de 2015 es registra un increment de l’11,1%, i tant el
tràfic interior com l’internacional creixen notablement (un +11,9% i un 10,8%, respectivament).

Evolució dinàmica del tràfic al Port i l’aeroport




