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1 una radiografia  
deL sistema 
esportiu de 
BarceLona

La realitat esportiva 
de Barcelona està 
caracteritzada per una 
estreta imbricació entre 
agents, que doten el sector 
d’una rica diversitat.

el present estudi constitueix la 
primera gran radiografia que 
es duu a terme sobre la realitat 
esportiva de Barcelona. 
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1.892 
empreses i 

254 
professionals  
autònoms

2.517 
entitats, el 78% de 
les quals són clubs 
o associacions 
esportives

El sEctor Econòmic 
Esportiu a BarcElona 

Està format pEr:

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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milions €
2.117

1.275 M€

42 M€

800 M€ EmprEsarial

ajuntamEnt 
dE BarcElona

Entitats

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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15.300

12.300

254

trEBalladors 
d’Entitats

trEBalladors 
d’EmprEsEs

profEssionals
autònoms

voluntaris

trEBalladors 
assalariats 35.00027.600

72,6% dE lEs 
Entitats i 

cluBs tEnEn 
voluntaris 

Dels 185.000 
voluntaris que 
té la ciutat de 
Barcelona, 
35.000 (19%),  
ho són en l’àmbit 
de l’esport.

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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El 26,3% dE lEs 
EmprEsEs EsportivEs 

dE BarcElona són 
ExportadorEs, Enfront 
7% gEnEral a catalunya

l’Esport factura 
prop dE 5,8 milions d’€ 

cada dia

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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sEctor 
EmprEsarial

1.275 milions 
d’Euros

profEssionals
autònoms EmprEsEs

254 1.892

1.321

75

496
EmprEsEs dE 
sErvEis

EmprEsEs
industrials

EmprEsEs
comErcials

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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3,8%
22%
74,2%

empreses 
inDustrials

empreses 
comercials

empreses De 
serveis

12.300
trEBalladors 
d’EmprEsEs

sEctor 
EmprEsarial

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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1.275 M€
7,8%
37%
55,2%

empreses
inDustrials

empreses
comercials

empreses
De serveis

sEctor 
mErcantil

sEctor 
EmprEsarial

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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4 
trEBalladors 
(mEdiana)

6,5 de 
mitjana

674.000€ de mitjana

284.000 €  
dE facturació 

anual

42% 
serveis 
d’activitats

26% 
comerç 
indumentària i 
complements

32% 
altres

66,1% 
constituïdes 
després 
del 2000

d’aquestes un

32,4%  
s’han creat a 
partir del 2010

BarcElona, 
sEu cEntral dE 

l’EmprEsa

rEtrat 
roBot dE lEs 

EmprEsEs 
d’Esports a 
BarcElona

sEctor 
EmprEsarial

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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Entitats
2.517

2.455

25 37

Entitats 
pEtitEs
<0,6 milions €

Entitats 
grans
>3 milions €

Entitats 
mitjanEs
0,6-3 milions €

sEctor 
Entitats

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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20%
14,5%
65,5%

 entitats
grans

cluBs i entitats 
mitjanes

cluBs i entitats 
petites

15.300
trEBalladors 
d’Entitats

sEctor 
Entitats

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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800 M€
sEctor 
Entitats

74%
6%
20%

entitats 
grans

cluBs i entitats 
mitjanes

cluBs i entitats 
petites

sEctor 
Entitats

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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rEtrat 
roBot dE 

lEs Entitats 
d’Esports a 
BarcElona

80 
socis

BarcElona, sEu  
dE l’Entitat

La meitat de les 
entitats tenen 
un pressupost 
anual de menys 
de 25.000 €

5 trEBalladors 

i

10 voluntaris 

de 6 mitjana 

de 14 mitjana 

900 
de mitjana 

318.000 € de 
mitjana 66,1% 

constituïdes 
abans de 2000

33,9% 
després 
del 2000. 
d’aquestes 1 de 
cada 3 es van 
crear després 
del 2010

sEctor 
Entitats

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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formació

s’ofErEixEn 
70 titols 

acadèmics 
rElacionats 
amB l’Esport

a BarcElona, 
El sEctor mou 

33,15 milions d’€

els esports d’hivern i el 
futbol són les disciplines 
amb major oferta formativa 
(15 títols en cada cas), 
seguides per les activitats 
físiques i esportives (12)

2 impacte 
econòmic i 
laboral
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3
impacte social

+

120.000

665.000

785.000

nEns i nEnEs d’EntrE  
6 i 18 anys practiQuEn 

Esport

BarcElonins/Es 
majors dE 18 anys 

practiQuEn Esport

BarcElonins/
Es practiQuEn 

Esport
*Font: enquesta d’hàbits es-
portius de Barcelona 2013. 

*Font: estudi dels hàbits es-
portius de la població en edat 
escolar de la ciutat de 
Barcelona. curs 2012-2013. 
ajuntament de Barcelona
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66.000 352.000

54.000 313.000

nois d’EntrE  
6 i 18 anys

majors dE  
18 anys

noiEs d’EntrE  
6 i 18 anys

majors dE  
18 anys

*Font: estudi d’hàbits esportius de 
la població en edat escolar de la 
ciutat de Barcelona.  
curs 2012- 2013 pràctica esportiva 
regular (setmenalment) durant el 
curs i fora de l’horari lectiu.

practicants 
d’Esport pEr 

gènErE

3
impacte social
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EntrE 6 i 18 anys

dE 19 a 24 anys

dE 25 a 34 anys

dE 35 a 44 anys

dE 45 a 54 anys

dE 55 a 64 anys

dE 65 a 74 anys

120.000

155.000
150.000

110.000
102.000

87.000

61.000

*Font: enquesta Hàbits 
esportius a Barcelona - 2013
text pregunta: em podría 
dir si vostè practica alguna 
activitat física?

practicants 
d’Esport pEr 

Edats

impacte social
3



L’esport a Barcelona19

Hi Ha 67.500 
EsportistEs 

fEdErats
  

(8,6% practicants 
>15 anys)

296.357 pErsonEs 
participEn 

En activitats 
EsportivEs 
populars 

(18,4% del conjunt 
de la població)

*Font: enquesta d’hàbits es-
portius de Barcelona 2013. 

*Font: anuari estadístic de 
la ciutat de Barcelona 2013

67.500 296.357
impacte social
3
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4 vaLors associats a 
l’esport  

salut
actiu

bo
moda
esport modern

benestarentrenament

disciplina

futbol

divers

popular

dinàmic
cost aire
forma

accessiblediversió
global

low

car
participatiu

millor

global

participació

competitiu
motivació

viu

lliure
força

necessarivarietat
caòtic

barça

recursos
vida
socialobert

lúdic

ciutat
tothom

millorableconstància dedicació

creixement

alça

sEgons lEs 
EntrEvistEs 
rEalitzadEs

Les empreses 
relacionen l’esport 
amb salut (19%), 
dinamisme (11%) 
i popular (9%)
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il·lusió

dinàmic salut

diversió
instal·lacions

estportivitat ampli naturasatisfactorifuturtradició
integrant

participaciócompetitiu
popular car diversitat

superació
granprecari

justvidafantàstic
integrador

lliure millorable

aire
esforç

inclusió

voluntariat
important

necessitat
qualitatbo

estancat
complicatlliure

millorable

recomanable
creixentalça accesibilitat

moda

exterior

valors

indispensable
correcte

saludable

amateur

esportfalta

escàs estil

polititzat valorat

creixement

4
Les entitats 
relacionen l’esport 
a la ciutat amb 
conceptes com 
popular (12,5%), 
positiu i necessari 
(10%) salut (10%), 
dinàmic (10%) i 
diversió (10%).

vaLors associats a 
l’esport  
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