
Informe Observatori Barcelona 2017



0. Continguts

Posicionament de la ciutat de Barcelona respecte de les principals 
ciutats del món en un conjunt d'indicadors econòmics i socials de 
referència en sis àmbits temàtics:

- Pol d’activitat econòmica

- Qualitat de vida, sostenibilitat i cohesió social

- Mercat de treball i formació

- Societat del Coneixement

- Turisme

- Preus i costos

Resultats de l’informe:



Barcelona entre les 
25 primeres ciutats 
en competitivitat 
global el 2017

Competitivitat global en ciutats del món. Posicionament de Barcelona 2017 

1. Pol d’activitat econòmica



Barcelona millora sis 
posicions i se situa entre 
les deu ciutats del món 
amb millor reputació el 
2017

1. Pol d’activitat econòmica (II)

Ciutats globals amb millor reputació 2017



8a. àrea urbana 
global amb un total 
de 500  projectes 
d’inversió estrangera 
2013-2017

1. Pol d’activitat econòmica (III)

Principals àrees urbanes globals receptores d’inversió estrangera



1. Pol d’activitat econòmica (IV)

3a. ciutat del món en 
l’organització de congressos 
i nombre de delegats i 
delegades el 2016

Nombre de congressos internacionals en ciutats del món



2. Qualitat de vida, sostenibilitat i cohesió social (II) 

Barcelona es manté 
entre les quinze ciutats 
més segures del món i 
assoleix la 3a. posició 
en seguretat 
d’infraestructures

Ciutats segures. Posicionament de Barcelona 2017



Catalunya 

presenta una taxa 

AROPE en 

disminució i 

inferior a la de la 

mitjana de la UE

2. Qualitat de vida, sostenibilitat i cohesió social 

Població en risc de pobresa o exclusió social a les regions

europees.2016.



Barcelona, entre les quinze 
ciutats europees amb una 
mobilitat més sostenible 

2. Qualitat de vida, sostenibilitat i cohesió social (III) 

Mobilitat urbana sostenible a les ciutats.2016.Ciutats connectades.2016.

Barcelona, entre les quinze
ciutats del món, en un 
rànquing on es valora 
especialment la correlació
entre TIC, desenvolupament
sostenible i cohesió social



3. Treball i formació

Taxa d’ocupació (%) Taxa d’atur (%)

La taxa d’ocupació augmenta 
a Catalunya i s’acosta a la 
mitjana europea el 2016

La taxa d’atur a Catalunya es 
redueix, però continua lluny 
de la mitjana europea el 
2016



Treball a temps parcial

3. Treball i formació (II)

Catalunya per sota 
d’Espanya i de la UE en 
treball a temps parcial. 
El diferencial amb la UE  
és superior en el cas de 
l’indicador femení



Més de la meitat de les 
dones treballadores 
(51,1%) i el 45,3% de les 
persones que treballen a 
Catalunya tenen estudis 
universitaris

3. Treball i formació (III)

Persones treballadores amb estudis universitaris a les regions europees 

(en % s/ocupació total)



3. Treball i formació (IV)

Barcelona és 
l’única ciutat 
amb dues 
institucions 
docents al top 
ten dels MBA 
d’escoles de 
negocis 
d’Europa

Escoles de negocis europees. Posicionament en el rànquing de MBA a Europa 2017



4. Coneixement

Barcelona, 
entre les quinze 
primeres ciutats 
del món en 
innovació el 
2017 de manera 
que avança 14 
posicions

Ciutats innovadores 2016/2017



4. Coneixement (II)

Barcelona, 
entre les deu 
ciutats 
europees més 
atractives per a 
l’emprenedoria 
digital

Ciutats digitals d’Europa



15a. entre les 
ciutats del món i 5a. 
a Europa en 
producció científica 
el 2016

4. Coneixement (III)

Producció científica a ciutats del món



4. Coneixement (IV)

Catalunya, 5a. regió 
europea en ocupació 
en ciència i tecnologia 
amb més de 780.000 
persones 
treballadores. 

Població ocupada en ciència i tecnologia 2016



L’aeroport de Barcelona s’apropa als 45 milions de persones 
passatgeres el 2016 i es posiciona 7è. entre els principals aeroports 
d’Europa

5. Turisme

Persones passatgeres a aeroports principals d’Europa (en milions)



Preus competitius en relació a les principals ciutats europees, tot i el 
reupunt del darrer any fruit de la recuperació

6. Preus i costos

Preu del lloguer de sòl logísticPreu del lloguer d’oficines



Entitats promotores




