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1.1. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural

Les mesures expansives del BCE segueixen afavorint la recuperació

• La política monetària expansiva del Banc Central Europeu, amb rendibilitats exigides al deute públic baixes,
segueix contribuint a reactivar la zona euro, mentre que la debilitat de l’euro i la millora prevista del comerç
mundial juguen un paper central en la continuïtat del creixement econòmic. En aquest context, els tipus d’interès
continuen baixos i en mínims històrics, i l’Euribor es manté amb valors negatius (-0,125% a principis de maig).

• L’evolució de l’estoc del crèdit viu que roman als balanços de les entitats de dipòsit segueix decreixent –amb
una reducció interanual del 4,0% en l’àmbit espanyol el quart trimestre de 2016-, atès que el fluxos d’amortització
de crèdits d’empreses i famílies són superiors al fluxos de crèdits nous concedits -tot i que augmenta el concedit a
les pimes-, mentre que les grans empreses es financen cada cop més en els mercats de capitals. La morositat
bancària tanca el 2016 amb un valor del 9,1%, similar als de mitjans de 2012.
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bancària tanca el 2016 amb un valor del 9,1%, similar als de mitjans de 2012.

• Amb tot, el repunt del consum comporta una disminució de l’estalvi de les famílies. En aquest sentit, la taxa
d’estalvi de les famílies espanyoles assoleixi el 7,7% de la renda disponible el 2016 –xifra 0,5 punts inferior a la
del 2015-.

• Les perspectives econòmiques pel 2017 són positives però
preveuen una certa desacceleració respecte al 2016, que
situaria el creixement del PIB català en un +2,8% que permetria
mantenir un diferencial positiu amb la UE.

• 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.



• Després de tancar el 2016 amb un creixement del +3,1%, l’economia mundial s’està accelerant els primers
mesos de l’any, les perspectives econòmiques pel 2017 són positives. En aquest context, el Fons Monetari
Internacional preveu un creixement de l’economia global per al 2017-18 del +3,5% i +3,6%, respectivament.

• A Catalunya al primer trimestre de 2017 el PIB assoleix un creixement interanual del +2,5%, inferior a la mitjana
espanyola (+3,0%) i superior al de la UE (+1,9%). En el conjunt del 2016 l’economia catalana creix un +3,5%, el
segon ritme més alt en 10 anys, gràcies a l’evolució positiva de la indústria (+4,0%), però també de la
construcció (+3,2%) i els serveis (+3,1%). Amb aquesta evolució, després de l’impacte de la crisi i la recuperació
dels darrers tres anys, el PIB català recupera - en termes reals- el nivell de 2007.

1.1. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural (2)  

Evolució del PIB català
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1.1. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural (3)

• El PIB de Barcelona manté una evolució
positiva a partir de 2014 i assoleix un
creixement interanual del +3,0% el quart
trimestre de 2016 (+3,4% en el conjunt de
l’any), després d’una certa desacceleració,
al igual que l’economia catalana i
espanyola.

El terciari impulsa el desenvolupament de l’activit at econòmica a Barcelona
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• El principal motor de l’activitat és el sector
serveis, que experimenta una variació
interanual del VAB del +3,2%. Dins del
terciari, el comerç, transport, hostaleria i
informació i comunicacions (+4,0%) i les
activitats financeres, immobiliàries i
professionals (+2,9%) són les branques
que efectuen una aportació més important
al creixement de la ciutat, mentre que les
Administracions Públiques, Educació,
Sanitat, Serveis Socials i altres evolucionen
més moderadament (+2,3%).



1.2. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: Pr eus

La inflació va a l’alça

EVOLUCIÓ DE L'IPC PER COMPONENTS
PROV. BARCELONA, Març 2017

Var. Interanual (%)
Aliments i begudes no alcohòliques 1,5
Begudes alcohòliques i tabac 1,6
Vestit i calçat 1,1
Habitatge 2,9
Parament de la llar 0,9
Medicina 1,5
Transports 6,8
Comunicacions 1,6
Esbarjo i cultura 0,6

• El mes de març la variació interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) se situa en el +2,4% a la
província de Barcelona, valor lleugerament inferior al de Catalunya (+2,5%) i superior al d’Espanya (+2,3%).
La inflació mitjana anual de 2016 a la demarcació va ser del 0,2%, 0,2 punts per sobre de la de 2015.

• Tots els grups de despesa participen de la tònica de repunt de la inflació , amb variacions interanuals
que oscil·len entre el suau augment dels preus de l’esbarjo i cultura (+0,6%) i l’increment del +6,8% dels
transports.
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Esbarjo i cultura 0,6
Ensenyament 1,1
Hotels, cafès i restaurants 1,8
Altres béns i serveis 1,4

General 2,4

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència 
de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l'INE.



• Les vendes del comerç al detall a Catalunya evolucionen positivament al llarg de 2016, amb una variació
interanual (+2,4%) -lleugerament inferior a la que experimenten al conjunt d’Espanya (+2,8%)- impulsada per
l’augment de l’ocupació i el seu impacte sobre la renda de les famílies. Les grans cadenes són el format més
dinàmic, mentre que les vendes de les grans superfícies creixen menys que la mitjana (+0,8%). De tota manera,
l’alça de la inflació i l’augment de l’estalvi de les llars estan tendint a moderar l’evolució de les vendes, de manera
que el primer trimestre de 2017 l’increment interanual d’aquest indicador a Catalunya se situa en l’1,1%.

• La matriculació de vehicles a Barcelona experimenta un augment interanual de l’11,6% durant el 2016, més
moderat que el de 2015 (+14,1%) i superior als que registren Catalunya (+8,9%) i Espanya (+10,8%). Aquesta
tendència no es manté el primer trimestre de 2017, en que la matriculació a la ciutat baixa un 6% en termes anuals.

1.3. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: De manda 
interna

El consum privat continua fent de motor de l’econom ia catalana

tendència no es manté el primer trimestre de 2017, en que la matriculació a la ciutat baixa un 6% en termes anuals.

7



• L’evolució de l’índex de producció industrial (IPI ) durat el 2016 mostra un augment interanual del +3,3%
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 (+1,6%).

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

• La inversió en béns d’equipament creix un +3,5% interanual el quart trimestre.

• La utilització de la capacitat productiva assoleix el 74,8% el primer trimestre de 2017.  

La producció industrial guanya embranzida a Catalun ya

1.4. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: In dústria

• La utilització de la capacitat productiva assoleix el 74,8% el primer trimestre de 2017.  
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l'INE.
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• La marxa dels negocis a l’AMB, que manté un saldo positiu des de l’inici de 2015, ha evolucionat favorablement
durant el 2016 i el quart trimestre assoleix el saldo positiu més favorable de la sèrie iniciada el 2009 (18,8) que
suposa un augment de 4,4 punts respecte a un any enrere.

• Tots els sectors analitzats per l’Enquesta registren un indicador positiu de la marxa del negoci el quart
trimestre del 2016 -fet que posa de manifest la millora de l’activitat econòmica-, tot destacant els bons resultats de
l’hostaleria (40,6) i el comerç (22,8).

1.5. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: Cl ima empresarial

Continua la recuperació del clima empresarial
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Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
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Creix la compravenda i repunten els preus de l’habi tatge

1.6. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: In dicadors 
del mercat immobiliari

• La compravenda d’habitatges a
Barcelona se situa en 14.367 a
desembre de 2016 després
d’augmentar un +20,3% en termes
interanuals –un increment que
arriba al 22,1% al mercat de segona
mà-.

COMPRAVENDA D'HABITATGE 2016

Total Noves Segona mà Total Noves Segona mà
BCN ciutat 14.367 1.258 13.109 20,3% 3,9% 22,1%
BCN província 45.918 5.688 40.230 24,3% 2,7% 28,1%
Catalunya 66.447 8.658 57.789 21,8% 0,9% 25,7%
Espanya 403.866 75.618 328.248 14,0% -2,9% 18,8%

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política 
Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de 
dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

2016 Variació 2016/2015 (%)

• Continua la tendència de
l’augment dels preus: el preu de
compra d’habitatge de segona mà a
la ciutat se situa en 4.123€/m2 el I
trimestre de 2017, un +18,5% més
que el mateix període de 2016 .

• El nombre d’habitatges iniciats
d’obra nova el 2016 se situa en
1.233 a Barcelona ciutat.
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1.6. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: In dicadors 
del mercat immobiliari (2)

Augment de preus al mercat de lloguer el 2016 

• El preu mitjà d’un pis de lloguer a
Barcelona és de 801,3€ el quart
trimestre de 2016, el que significa un
augment del 9% respecte al mateix
període de l’any 2015.

• Aquesta tendència ascendent dels
preus afecta tota la ciutat , i vuit dels
deu districtes assoleixen increments

Lloguer mitjà mensual de l’habitatge per 
districtes. IV tr. 2016 (€ i var. interanual en %)
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deu districtes assoleixen increments
anuals del lloguer superiors al 8%.

• El preu de lloguer mitjà per superfície
és de 12,2€/m2 a Barcelona i oscil·la
entre els 14,3€/m2 de Sarrià- Sant
Gervasi i els 9,6€/m2 de Nou Barris,
essent Ciutat Vella el segon districte més
car (13,9€/m2).

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 Departament d'Estadística de l'Ajuntament.



1.6. Entorn macroeconòmic i anàlisi conjuntural: In dicadors del 
mercat immobiliari (3)

18,5

6

Noves àrees de negoci

Perifèria (Sabadell, St. Cugat, Esplugues, etc.)

Preu lloguer d'oficines (€/m2/mes) - IV TRIM 

2016

• El mercat d’oficines ha estat força dinàmic
el 2016 tot i que la contractació -en m2 ha
disminuït (-23%) en relació a l’any anterior,
fet que s’explica perquè 2015 va ser un any
excepcional de contractació i també per la
insuficient oferta renovada a la ciutat. La
taxa de disponibilitat s’ha reduït al 9,02%.

• A Barcelona, el districte de la innovació

Dinamisme del mercat  d’oficines, amb lideratge del  22@

Font: On point, Jones Lang Lasalle.
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• A Barcelona, el districte de la innovació
22@ concentra el 23% de les operacions de
lloguer per activitat econòmica el 2016,
essent la zona de major dinamisme en
contractació de m2 tant a nivell d’usuaris com
d’inversors i promotors.

• En un context d’augment dels preus de
lloguer, per primera vegada el preu de les
noves àrees de negoci –com el 22@- ja
supera el del districte de negocis (centre
consolidat) i la zona de Passeig de Gràcia
assoleix el nivell de preus de 2009.
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2.1. Mercat laboral: Llocs de treball

Barcelona guanya més de 41.000 afiliats a la Segure tat Social el darrer any

• Barcelona comença el 2017 amb 1.074.060 afiliats al conjunt de règims de la Seguretat S ocial al març -
41.023 més que un any enrere-, el que suposa la xifra més elevada des de setembre de 2008 i un increment
interanual del +4,0%. La ciutat segueix creant ocupació neta i ha recuperat més de tres quartes parts (el
77%) dels llocs de treball perduts durant la crisi , tot i que l’afiliació total a Barcelona continua per sota dels
1,1 milions de persones amb què comptava el 2007.

• L’augment interanual del conjunt de l’afiliació a Barcelona ciutat (+4,0%) és superior al que experimenten
Catalunya (+3,6%) i Espanya (+3,4%), xifres que afermen la recuperació de llocs de treball als tres àmbits
territorials iniciada a finals de l’any 2013.
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• El primer trimestre de 2017 destaca
l’increment anual dels llocs de treball
a la informació i comunicacions
(+8,7%), les activitats
immobiliàries (+6,1%), els
transports i l’emmagatzematge
(+5,9%), l’hostaleria (+5,8%), les
activitats sanitàries i serveis
socials (+5,8%) els serveis a les

La majoria d’activitats econòmiques de la ciutat cr ea ocupació el primer 
trimestre de 2017

2.1. Mercat laboral (2): Afiliats per sectors econò mics 
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5,3%
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5,8%

5,9%

6,1%

8,7%

Administració pública

Serveis a les empreses

Activ. Sanitàries i serveis socials

Hostaleria

Transports i emmagatzematge

Activitats immobiliàries

Informació i comunicacions

Afiliació* a la Seguretat Social per activitat econ òmica a 
Barcelona. I trimestre 2017 - Variació interanual (% )

socials (+5,8%) els serveis a les
empreses (5,3%), l’administració
pública (+4,7%) i l’educació
(+4,7%), i la construcció, l’aigua,
sanejament i residus i les activitats
artístiques assoleixen augments
propers al +4%.

• En canvi, perden ocupació les
activitats financeres i d’assegurances
(-4,7%), les llars que ocupen
personal domèstic (-3,2%) i l’energia
elèctrica i gas (-2,9%).

*Afiliats al Règim General i Autònoms de la S. Social. No s'inclouen al 
gràfic les indústries extractives ni l'agricultura, ramaderia i pesca.
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 l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. 
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2.1. Mercat laboral (3): Afiliació femenina a la Seg uretat Social

Les dones suposen la meitat de l’afiliació a la Segu retat Social de residents a 
Barcelona

• El quart trimestre de 2016 hi ha
322.592 dones residents a
Barcelona afiliades a la Seguretat
Social, que representen el 49,9%
de l’afiliació total. La distribució de
l’afiliació per gènere a la ciutat és
més paritària que a Catalunya, on

Afiliació a la Seguretat Social de residents a Barc elona- IV tr. 2016

més paritària que a Catalunya, on
les dones representen el 46,8% del
total per un 53,2% dels homes.

• A la ciutat el nombre de dones
afiliades supera als homes en totes
les franges d’edat menys la de 30 a
44 anys –la més nombrosa (41,3%
del total)-.

• El 17% de les afiliades residents a
Barcelona són de nacionalitat
estrangera.
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• La taxa d’ocupació a Barcelona se situa
en el 71,4% el primer trimestre de 2017 i es
manté per sobre de la mitjana europea
després d’augmentar en 1,1 punts respecte a
l’any anterior. La taxa d’activitat (81,1%)
supera les mitjanes catalana, espanyola i de
la UE, i la ciutat guanya actius (+4,7%)
respecte al primer trimestre de 2016.

2.2. Mercat laboral: Taxes d’activitat, ocupació i atur

La taxa d’atur ha disminuït en 1,4 punts a la ciuta t el darrer any i se situa en el 12%

• Barcelona registra una taxa d’atur del
12,0% el primer trimestre, un valor inferior –en
3,4 i 6,9 punts, respectivament- a les mitjanes
catalana (15,4%) i espanyola (18,9%) i més
proper al de la UE (8,2%) que a l’estatal.

• Continua l’alta incidència de l’atur entre els
joves tot i que la taxa d’atur juvenil
disminueix en 4,7 punts el darrer any, de
manera que el seu valor a la ciutat el primer
trimestre (26,4%) és inferior en 5,6 i 15,3
punts percentuals a les taxes catalana i
espanyola (32,0% i 41,7%, respectivament).
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2.3. Mercat laboral: Contractació

Més d’un milió de contractes signats a Barcelona el  2016

• El 2016 s’han signat 1.033.074
contractes a Barcelona , dels
quals 142.179 són indefinits (un
13,8% del total) i 890.895
temporals (el 86,2%). D’aquesta
manera, la ciutat la ciutat supera
per primera vegada el milió de
contractes signats en un any i
tanca el millor exercici des detanca el millor exercici des de
2008 pel que fa a la contractació
indefinida , amb increments
interanuals de l’11,4%
(contractació total) i del +15,4%
(indefinida) , respectivament.

• De gener a abril de 2017 la
contractació acumulada se situa
en 344.724 contractes, amb un
augment interanual del +10,6% .
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2.3. Mercat laboral: Contractació (2)

Tipus de contracte

• La contractació a Barcelona es segueix caracteritzant per la curta durada de molts contractes. Així, el
2016, el 40,5% dels contractes signats a Barcelona tenien una durada igual o inferior a un mes, i el
57,5% a 6 mesos.

• El primer trimestre de 2017 la ciutat de Barcelona presenta una taxa de temporalitat del 19,8% de
l’ocupació assalariada, inferior (en 1 i 6 punts percentuals, respectivament) a les de Catalunya i
Espanya però superior a l’europea (14,6%).
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2.4. Mercat de treball: Salaris

Els salaris a Barcelona perden capacitat adquisitiv a entre 2010 i 2015

• Entre 2010 i 2015, el salari nominal mig a Barcelona va augmentar un lleuger 1,5%, però el salari real
experimenta una reducció acumulada del -6,5% que posa de manifest la pèrdua de capacitat
adquisitiva dels treballadors. Aquesta pèrdua és especialment intensa entre el 25% de treballadors amb
remuneracions salarials més baixes (-8,8% al primer quartil).

• El descens de la capacitat adquisitiva dels treballadors en el període 2010-2015 és més accentuat a
Barcelona (-6,5%) que a Catalunya i Espanya (-6,1 i -5,5%, respectivament).
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2.4. Mercat de treball: Salaris (2)

Les dones assalariades reben un salari mitjà un 22, 8% inferior al dels homes  

• L’any 2015 les dones assalariades
residents a Barcelona van percebre
un salari mitjà -25.191 euros- un
22,8% inferior al dels homes . Les
bretxes salarials de Catalunya i
Espanya van ser superiors a les de la
ciutat (25,2% i 25,0% respectivament).ciutat (25,2% i 25,0% respectivament).

• Entre 2010 i 2015, la pèrdua de
capacitat adquisitiva dels treballadors
barcelonins (-7,4%) és superior a la de
les treballadores (-5,2%). Aquest fet
respon a que la incorporació de nous
treballadors al mercat laboral –que els
darrers anys ha estat superior entre els
homes- es produeix amb salaris
inferiors als anteriors.
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• Barcelona tanca el mes d’abril amb
76.784 persones registrades com a
aturades a les oficines del SOC, el que
suposa la xifra més baixa des de
desembre de 2008 . El valor d’aquest
indicador es redueix en 8.489 persones
respecte a un any enrere (un -10,0%).

• El març, més de la meitat (el 53,0%) de

2.5. Mercat laboral: Atur registrat a Barcelona

Continua la reducció de l’atur registrat a la ciuta t

PERFIL DE L'ATUR REGISTRAT A BARCELONA
Març 2017

Nombre
% sobre 

total
Total atur registrat 79.056 - IIIIIIIIIIIIII -9,9

Sexe:
Homes 36.941 46,7 IIIIIIIIIIIIIIIII -11,9
Dones 42.115 53,3 IIIIIIIIIII -8,1

Edat:
<25 anys 4.341 5,5 IIIIIIII -5,7
25-29 anys 6.378 8,1 -9,1

Variació interanual (%)

• El març, més de la meitat (el 53,0%) de
les persones aturades a Barcelona tenen
més de 45 anys , i el 38,6% porta més
d’un any en aquesta situació. L’atur
registrat es redueix en termes interanuals
a tots els grups d’edat.

• La població d’origen estranger
aturada es redueix en un -5,9% el darrer
any, un descens més moderat que el de
l’atur registrat total de la ciutat.
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25-29 anys 6.378 8,1 IIIIIIIIIIII -9,1
30-45 anys 26.445 33,5 IIIIIIIIIIIIIIIIII -12,7
>45 anys 41.892 53,0 IIIIIIIIIIII -8,6

Estudis:
Primaris o sense 4.897 6,2 IIIIIIIIIIIIIIII -11,7
Educació general 48.727 61,6 IIIIIIIIIIIII -9,7
FP-Tècnics 12.893 16,3 IIIIIIIIIIIIIIII -11,2
Universitaris 12.539 15,9 IIIIIIIIIIII -8,7

Durada:
Fins a 6 mesos 37.223 47,1 IIII -3,0
De 6 a 12 mesos 11.317 14,3 IIIIIIIIIIIIIIIII -12,2
Més de 12 mesos 30.516 38,6 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -16,4

Persones estrangeres: 14.819 18,7 IIIIIIII -5,9

Perceptors  (%): 47,80% -0,78 p.p.

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 l'Observatori del 
Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.



2.6. Cohesió social: Atur per districtes

L’atur manté una incidència desigual i una evolució  descendent als districtes 
de la ciutat

Atur registrat sobre població 16-64 anys (%)
Març 2017

• El darrer any l’atur registrat es redueix a un ritme
similar a tots els districtes de la ciutat, amb
variacions compreses entre el -11,8% de les Corts i
el -8,5% de Gràcia.

• El mes de març, el percentatge d’atur respecte a la
població amb edat de treballar a Barcelona és del
7,6%. El valor d’aquest indicador presenta
diferències significatives entre districtes, i oscil.la
entre el 4,1% de Sarrià-Sant Gervasi i el 10,6% de
Nou Barris, 2,6 vegades superior.
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Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política 
Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelon a 
amb base a dades del Departametnt d’Estadística de l’Ajuntament de 
Barcelona



2.6. Cohesió social: El repte de l’atur de llarga d urada

El percentatge de persones en atur que percep prest acions es manté per sota del 50%

• El percentatge de persones en atur que percep prestacions a Bar celona –després de reduir-se
notablement des del 2010- es manté per sota del 50% i se situa en el 47,8% a març de 2017 (0,8 punts
menys que un any enrere).

• L’atur de llarga durada afecta 30.516 persones –un 57,8% de les quals són dones-, i representa el 38,6% del
registrat a la ciutat al mes de març, mentre que l’atur de molt llarga durada (>2 anys) se situa en el 24,9%
del total i un volum de 19.717 persones a març de 2017, després de reduir-se en 15,4 punts percentuals en
relació al mateix mes de 2016.
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Major proporció d’inactivitat entre joves i dones

2.6. Cohesió social: Joves, dones i mercat de treba ll
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• El quart trimestre de 2016, quant a la participació al mercat de treball per sexe, s’observa una major
proporció d’inactivitat entre les dones (43,7% per un 32,0% dels homes) , i un percentatge més elevat
d’ocupats en el col.lectiu masculí (53,9% vs. 41,4%).

• Entre els quarts trimestres de 2008 i 2016, a Barcelona el percentatge de persones joves (16 a 24 anys)
inactives ha augmentat del 52,6 al 64% del total .



Renda familiar disponible per càpita als barris 201 5 
(Índex. Mitjana Bcn=100)

2.6. Cohesió social: Distribució de la renda

• El 2015, la renda familiar disponible per
càpita a Barcelona oscil.la entre
l’índex 188 de Sarrià- Sant Gervasi i el
53,8 de Nou Barris (mitjana Bcn=100).

• En relació al 2014, cal destacar
l’increment de l’índex de renda de Ciutat
Vella (+5,8 punts) i l’estabilització del de
Nou Barris , després de set anys

Es manté la polarització en la distribució territor ial de la renda
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Nou Barris , després de set anys
consecutius de descens.

• El darrer any es frena la tendència a
l’augment de les desigualtats
territorials observada durant la crisi.
Així, el quocient entre el valor del barri de
més renda (Pedralbes) i el de menys
(Ciutat Meridiana) es manté amb el
mateix valor (7,3) que l’any anterior, però
el 2008 aquesta ràtio se situava en 4,3
(amb les Tres Torres i Baró de Viver com
a valors màxim i mínim, respectivament).

Font: Gabinet Tècnic de Programació (2016), “Distribució territorial de la Renda 
Familiar Disponible per càpita a Barcelona (2015)”,  Ajuntament de Barcelona



• A Barcelona el 2015
predomina la població amb
rendes mitjanes (44,1%
del total), tot i que el seu
pes s’ha reduït en més de
14 punts des de 2007.

• Entre 2007 i 2015 les

2.6. Cohesió social: Distribució de la renda (2)

La crisi econòmica redueix el pes de les rendes mit janes a la ciutat i augmenta 
el de les baixes

• Entre 2007 i 2015 les
rendes baixes han passat
de suposar el 21,7% al
39,2% de la població,
prenent espai a les rendes
mitjanes.
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3.1. L’economia de Barcelona: Empresa

• A Barcelona s’han constituït 8.755
societats mercantils durant l’any
2016 –1.048 més que el 2015-, el
que suposa la xifra anual més alta
des del 2007 i un augment
interanual del +13,6%. A la província
es compten 17.479 noves societats
creades que representen un
increment (+14,4%) inferior al de

Bon ritme de creació de societats mercantils el 201 6

27

increment (+14,4%) inferior al de
Catalunya (+15,3%) i superior al
d’Espanya (+6,8%).

• Barcelona registra el rati
d’empreses creades per 1.000
habitants més alt de les grans
àrees urbanes de l’Estat (5,4).

• Els dos primers mesos del 2017, la
creació de societats mercantils es
redueix lleugerament a la ciutat en
termes interanuals (-1,2%) i amb
més intensitat a Catalunya (-15,7%).



3.1. L’economia de Barcelona: Empresa (2)

La ciutat recupera teixit empresarial
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Evolució del nombre d'empreses amb assalariats*   
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de cotització. Barcelona IV tr. 2016 (%)
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• Barcelona compta amb 74.627 centres de cotització a la Seguretat Social el quart trimestre de 2016.
El nombre d'empreses amb assalariats creix a Barcelona un +2,4% respecte al 2015, el que suposa la
segona variació interanual positiva des de 2009 i un increment similar als de la província i Catalunya
(+2,5% i +2,3%, respectivament).

• El 46,6% de les persones treballadores afiliades al Règim General de la Seguretat Social a la ciutat
estan ocupades en pimes i microempreses.

* Centres de cotització a la Seguretat Social. Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica 
i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona.
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-1,00%
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3.2. L’economia de Barcelona: Comerç i mercats

• Amb 16.212 empreses i 146.156
llocs de treball el primer trimestre de
2017 –d’acord amb les dades de la
Seguretat Social-, el comerç és una de
les branques amb més pes dins de
l’estructura econòmica de Barcelona i
representa el 21,6% de les empreses i
el 14% de l’ocupació de la ciutat.

Lenta recuperació del comerç de proximitat

Comerç* a Barcelona

Var. Interanual 
17/16 (%)

Nombre d'empreses 16.212 0,5%
Llocs de treball 146.155 2,5%

Alimentació

Comerç (I tr. 2017)

Mercats municipals 2016
39
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el 14% de l’ocupació de la ciutat.
Respecte al mateix període de l’any
anterior, el sector experimenta un
augment interanual de l’ocupació
(+2,5%) i una evolució més suau del
nombre d’empreses (+0,5%).

Alimentació
Especials
Nombre establiments 

Superfície total 
* Comerç a l'engròs i al detall. No inclou reparacions.
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política 
Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de 
dades del l'Institut Municipal de Mercats.Departament d'Estadística d'Ajuntament 
de Barcelona.

260.941 m2

39
4

2.442



• Catalunya es manté el 2015 com
la Comunitat Autònoma amb major
nombre d’empreses que efectuen
activitats innovadores a Espanya,
amb 3.798 companyies -el 24,1%
del total-.

• El Principat genera el 24,3% de la
despesa en innovació

3.3. L’economia de Barcelona: Recerca i innovació 

Catalunya genera prop de la quarta part de la despe sa en innovació a Espanya
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Evolució de les despeses totals en activitats innov adores a Catalunya   
1998-2015 (en M€)

despesa en innovació
empresarial realitzada a l’Estat el
2015, amb un volum de 3.324,6M€
que suposa un notable increment
(+6,6%) respecte a l’any anterior.

• El 2015, Catalunya és la segona
comunitat autònoma amb més
despesa total en R+D –amb un
1,52% del PIB- i aquella on més ha
crescut el darrer any (+5,8%).
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Nota: Despeses en innovació estimades per als anys 1999, 2001 i 2002 

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 l'INE

1998 1999* 2000 2001* 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

* Dades 2014. **Dades 2013.
Fonts: INE i Eurostat.
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3.4. L’economia de Barcelona: Ecosistema digital

Barcelona, 9ª ciutat digital d’Europa

• Segons l’“European Digital City Index”,
el 2016 Barcelona és la novena ciutat
europea més atractiva per als
emprenedors digitals i en només un any
ha escalat 5 posicions en aquest
rànquing.

1 Londres 1

3 Estocolm 2

2 Amsterdam 3

4 4

Índex Global 

2015

Índex Global 

2016

Ciutats Digitals Europees 

l'any 2016
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rànquing.

• La ciutat obté les millors posicions en les
variables d’accés al capital, mentoria i
assistència, cultura emprenedora i
infraestructura digital (7a., 12a., 17a. i
20a. respectivament).

4 Hèlsinki 4

6 París 5

7 Berlín 6

5 Copenhagen 7

8 Dublín 8

14 Barcelona 9

15 Viena 10

10 Munic 11

11 Cambridge 12

--- Bristol 13

12 Madrid 14

13 Oxford 15

Font: European Digital City Index (Nesta i the 

European Digital Forum think tank)



3.4. L’economia de Barcelona: Ecosistema digital (2)

• Barcelona és la cinquena ciutat
europea en nombre de start-ups
segons el rànquing The European
Talent Landscape 2016 elaborat
per Balderton Capital.

• La ciutat concentra el 28,4% de les

Un ecosistema emprenedor digital dens i dinàmic

• La ciutat concentra el 28,4% de les
start-up digitals de l’Estat espanyol i
per sectors destaquen el comerç
electrònic –amb el 21% del total- el
mobile i els serveis a les empreses –
cadascun amb un pes del 10%-,
mentre que tant l’emprenedoria
digital social com el turisme
representen el 9%.
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3.4. L’economia de Barcelona: Ecosistema digital (3 )

El sector TIC, motor de creació d’ocupació de quali tat
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• El quart trimestre de 2016, el sector TIC supera per primera vegada la xifra de 51.000 persones afiliades a la 
Seguretat Social a Barcelona, després de crear més d'11.000 llocs de treball des de 2011. Barcelona és el nucli 
central del sector a Catalunya, ja que concentra el 55,6% de l’ocupació i el 47,8% de les empreses que té al Principat.

• El 2016, a Barcelona, la meitat dels contractes signats al sector TIC (el 50,2%) són indefinits –segons les dades
del Departament de Treball de la Generalitat-, percentatge sensiblement superior a la mitjana de Barcelona (13,8%).

• El 2015, el salari mitjà del sector informació i comunicacions a Barcelona -34.956 euros/any- supera en més de
6.000€ (un +21,1%) el del conjunt de la ciutat (28.861 euros/any).



3.5. L’economia de Barcelona: Internacionalització

Les exportacions continuen augmentant

• El 2016, les exportacions de la província de Barcelona han assolit un volum de 51.264 M€, el que
suposa un nou màxim de la sèrie històrica disponible i un creixement interanual del +2,2%, superior
als de Catalunya (+2,0%) i Espanya (+1,9%). La demarcació barcelonina continua encapçalant el
rànquing exportador de l’estat espanyol, amb la cinquena part (20,1%) de les vendes totals a l’exterior,
per davant, de forma significativa, de Madrid (11,1%) i València (6,7%). A principis del 2017 les
exportacions evolucionen molt positivament, amb un creixement interanual del 10,9% els dos primers
mesos de l’any.
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El balanç comercial amb l’estranger continua sent n egatiu

3.5. L’economia de Barcelona: : Internacionalitzaci ó (2)
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• 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 el 65% de les vendes a l’exterior de la demarcació.
• La Unió Europea és la receptora de la major part (el 63,3%) de les exportacions de la província. Les vendes a aquest
àmbit geogràfic creixen amb certa intensitat (+4,4%) en relació a 2015, mostrant un dinamisme que contrasta amb la
reducció de les dirigides a Àfrica i Amèrica Llatina (-7,9 i -16,3%, respectivament).
• Les importacions de l’àrea de Barcelona se situen en 64.420,1 M€, i el seu creixement (+2,8%) supera el de les
exportacions durant el 2016, de manera que el balanç comercial amb l’estranger segueix sent negatiu i la taxa de
cobertura se situa en el 79,6%, després de reduir-se en 0,5 punts respecte al 2015.
• L’any 2016, les vendes a l’estranger de Catalunya representen el 61,8% del total de vendes exteriors del Principat,
mentre que les que es fan a la resta de l’Estat representen el 37,3%. El saldo comercial amb aquests àmbits territorials és
de -12.683 i +17.900 M€, respectivament.



3.5. L’economia de Barcelona: Internacionalització (3)

• La inversió estrangera productiva a Catalunya ha estat de 4.857 milions d'euros el 2016, el que
suposa un lleuger decrement interanual (-1,3%) i la segona xifra més alta de la sèrie històrica –
molt propera al volum de 2015 (4.921 milions d’€), el màxim de la sèrie disponible-. La IED a
Catalunya representa el 20,7% de la realitzada a Espanya , el mateix percentatge que al 2015.

• La inversió estrangera de Catalunya a l’exterior ha estat de 3.128,8 M€ durant el 2016, el que
representa un descens del -32,6% i suposa un 13,3% del total de l’Estat. La Unió Europea torna a ser
la principal receptora de la inversió catalana a l’estranger, amb el 75,9% del total.

La inversió estrangera productiva a Catalunya conso lida els resultats de 2015 
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3.5. L’economia de Barcelona: Inversió estrangera ( 2)

Barcelona, ben posicionada en l’atracció d’inversió  estrangera

364

208

173
159

141
118 116 112

150

200

250

300

350

400

N
o

m
b

re
 d

e
 p

ro
je

ct
e

s
Principals àrees urbanes del món en captació de pro jectes 

d'inversió estrangera el 2016

• L’informe Global Cities Investment Monitor 2017 de KPMG situa Barcelona en vuitena posició
entre les principals àrees urbanes del món en captació de pro jectes d’inversió estrangera
en el període 2013-2017, amb un total acumulat de 500 projectes greenfield que li permeten
mantenir la posició respecte als resultats de 2012-2016. En el resultat per anys, al 2016,
Barcelona ha recuperat dues posicions al rànquing global, ocupant actualment la novena posició
amb 98 projectes.
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Font: Global Cities Investment Monitor 2017,  KPMG.
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3.5. L’economia de Barcelona: Posicionament interna cional

Barcelona, 20ª ciutat en competitivitat a escala gl obal

• D’acord amb el rànquing Global Power City Index 2016 de la Fundació Mori, Barcelona se situa
com a 20ª ciutat del món en competitivitat global i millora sis posicions respecte al 2015. Per
categories, destaca el quart lloc que assoleix la ciutat en habitabilitat, així com el seu
posicionament en interacció cultural i l’accessibilitat -on se situa en 10è. i 14è lloc, respectivament-.
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3.6. L’economia de Barcelona: Port i aeroport

Evolució dinàmica del tràfic al Port i l’aeroport

Indicadors d'activitat al port i l'aeroport de Barc elona
2016

Absoluta En %
Nombre de contenidors Port (TEU) 2.236.961 271.721 13,8%
Tones mercaderies Port 47.512.963 1.591.710 3,5%

2016
Variació interanual 16/15

2016
Variació interanual 16/15
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• Al port, el tràfic de contenidors augmenta un +13,8% en termes interanuals durant el 2016 i supera els 2,2
milions de TEUs, mentre que el tràfic total de mercaderies experimenta un creixement anual del +3,5%. El primer
trimestre de 2017 aquests dos indicadors guanyen dinamisme (amb augments del +34,2 i +25,7%, respectivament).

• L’Aeroport de Barcelona va registrar 44,1 milions de passatgers el 2016, el que suposa un nou màxim on el
tràfic internacional ja suposa prop de tres quartes parts del total (73,2%). Amb aquest resultat –que representa un
increment interanual de l’11,2%- la ciutat se situa en 7è. lloc per nombre de passatgers al rànq uing europeu
de l’Airport Council International 2016, tot millorant tres posicions respecte l’any anterior.

Absoluta En %
Nombre de passatgers Aeroport 44.154.693 4.443.417 11,2%
Tones mercaderies Aeroport 133.635 15.433 13,1%

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Port i AENA.

2016




