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01 Resum executiu 

• A gener de 2013 a Barcelona s’hi localitzen 169.777 empreses i 192.642 establiments empresarials, el 
que suposa una disminució moderada respecte a 2012 (del -1,2% i  el -0,9%, respectivament). La reducció 
relativa del nombre d’empreses a Barcelona és lleugerament inferior a l’experimentada a la província, 
Catalunya i Espanya. 

 
• Prop del 30% de les empreses de Catalunya tenen seu a Barcelona (el 29,2% del total), mentre 

Catalunya aplega gairebé 1 de cada 5 empreses (18,5%) a Espanya. 

 
• Respecte a l’any anterior, la ciutat guanya més de 2.900 noves empreses amb assalariats (+4,1%) – el 

primer resultat positiu des del 2009 – mentre que el nombre d’empreses sense assalariats es redueix 
significativament (-4,9%).  

   
• Quant a la densitat empresarial, a Barcelona és de 105,3 empreses per cada 1.000 habitants, 

proporció molt superior a les mostrades per la província de Barcelona (79,1), Catalunya (76,9) i Espanya 
(66,8). 

• L’atonia de la demanda i les dificultats de crèdit en què es troba el teixit empresarial a conseqüència de la 
crisi són els principals factors que expliquen que, des de l’any 2009, la ciutat acumuli una reducció de més 
de 9.500 empreses (un -5,3%). 

 
• Per grans sectors, entre gener de 2012 i 2013 s’incrementa lleugerament el nombre d’empreses del 

terciari no comercial (+0,9%), mentre que el comerç perd teixit empresarial (-3%) i cauen amb major 
intensitat el nombre d’empreses industrials (-6,2%) i el de la construcció (-9,4%).  

 
• A Barcelona el nombre d’empreses de més de 200 treballadors i microempreses  evoluciona 

favorablement (+8,8 i +5,1%, respectivament) respecte a l’any anterior. En canvi, les empreses que 
pateixen una reducció interanual més forta són les de 50 a 199 treballadors (-5,7%), seguides de les sense 
assalariats (-4,9%) i de 10 a 49 assalariats (-3,1%). 

• A la ciutat es compten 65.654 empreses en sectors intensius en coneixement, el que representa un 
38,7% del total de Barcelona. Respecte a 2012, les empreses de coneixement alt han experimentat un 
augment del +1%, una evolució favorable que contrasta amb la reducció del conjunt d’empreses de la 
ciutat (-1,2%).  

• A Barcelona s’han creat 7.067 societats mercantils l’any 2013, 334 més (+5%) que el 2012. Així, el 
nombre de societats mercantils constituïdes creix per tercer any consecutiu i assoleix el valor més alt des 
de 2008.  

• Els serveis a les empreses representen més del 15% de les noves societats inscrites al registre 
mercantil de Barcelona l’any 2013 i, junt amb el comerç (13,9%), apleguen prop del 30% de les 
constitucions.  

 
 



Informe L’activitat empresarial a Barcelona 2013       4 

 

02   L’Activitat Empresarial a Barcelona 2013 

Per quart any consecutiu, Barcelona disposa de dades empresarials de la ciutat provinents del Directorio Central 
de Empresas (DIRCE)1 que difon el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. El DIRCE – 
publicat anualment per l’Instituto Nacional de Estadística (INE) – és una de les fonts més solvents per dur a 
terme l’estudi de la demografia i el teixit empresarial de la ciutat, que permet una comparació homogènia de 
resultats amb la província de Barcelona, Catalunya i Espanya. La present nota sintetitza els seus resultats per a 
Barcelona el 2013, així com la dinàmica de constitució de societats mercantils a la ciutat durant l’any.  

 
 

02.01 ESTRUCTURA I DEMOGRAFIA D’EMPRESES A BARCELONA 
GENER DE 2013  
 
A gener de 2013 a Barcelona s’hi localitzen 169.777 empreses i 199.642 establiments empresarials. Un 
43,5% de les empreses de la ciutat tenen assalariats, mentre que més de la meitat són sense assalariats 
(56,5%). Els establiments sense assalariats (56,3% del total) també superen clarament  els que en tenen 
(43,7%). 

 

Empreses i establiments a Barcelona. 1 de gener de 2013 

 
Empreses Establiments 

Nombre %Total Variació interanual 
Absoluta       En % Nombre %Total Variació interanual 

Absoluta       En % 

Sense assalariats 95.942 56,5 -4.938             -4,9 112.376 56,3 -5.482             -4,7 

Amb assalariats 73,835 43,5  2.919              4,1 87.266 43,7  3.707              4,4 

Total 169.777 100,0 -2.019             -1,2 199.642 100,0 -1.775             -0,9 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir 
de les dades del DIRCE difoses pel Departament d’Estadístiques municipal. 

 

Prop del 30% de les empreses de Catalunya tenen seu a Barcelona (el 29,2% del total) i, al seu torn, 
Catalunya aplega gairebé 1 de cada 5 empreses (el 18,5%) a Espanya. 
 
L’evolució del teixit empresarial entre gener de 2012 i 2013 mostra un descens del -1,2% per la pèrdua de 
2.019 empreses, com a resultat de la creació neta de més de 2.900 noves empreses amb assalariats 
(+4,1%) – el primer resultat positiu des del 2009, any inicial de la sèrie estadística disponible – i el descens 
acusat de les societats sense assalariats (prop de 5.000 menys, el que representa un -4,9%). L’atonia de la 
demanda i la dificultat d’obtenció de crèdit durant la cisi són els principals factors que expliquen que des de gener 
de 2009 la reducció acumulada del nombre total d’empreses a la ciutat hagi estat del -5,3%. 
 

                                                        
1 Malgrat la menor fiabilitat de les dades del DIRCE per àmbits territorials inferiors al provincial, es tracta d’un avenç  estadístic 
rellevant que cal valorar molt positivament donat que: 

- Facilita l’aproximació més solvent disponible des de la reforma de l’IAE al cens d’empreses de la ciutat de Barcelona. 
- Proporciona dades diferenciades d’empreses i d’establiments, permetent així superar l’efecte “seu” que sovint pateixen les 

fonts que faciliten informació referent a les seus empresarials. 
- Desglossa tant empreses com establiments en funció de tres variables clau:  
  a) Nombre d'assalariats; b) Condició jurídica de l'empresa; c) activitat econòmica principal (segons la CCAE-2009). 
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D’altra banda, a la ciutat hi ha 1.775 locals menys que al gener de 2012 (-0,9%), i també en aquest cas es 
detecta el contrast entre el descens acusat dels establiments sense assalariats (-4,7%) i l’augment significatiu 
dels establiments amb assalariats (4,4%). 

 

Empreses per àmbits territorials. Gener 2011-2013 

 Barcelona Barcelona Prov. Catalunya Espanya Bcn/Bcn Prov. Bcn/Cat 

Gener 2011 174.926 453.485 601.801 3.250.576 38,6% 29,1% 

Gener 2012 171.796 446.147 592.192 3.199. 176 38,5% 29,0% 

Gener 2013 169.777 438.385 580.804 3.146.570 38,7% 29,2% 

Variació 2012/13 -2.019 
-1,2% 

-7.762 
-1,7% 

-11.388 
-1,9% 

-53.047 
-1,7% 

  
Variació 2010/13 -7.035 

-4,0% 
-20.533 
-4,5% 

-28.866 
-4,7% 

-144.693 
-4,4% 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir 
de les dades del DIRCE difoses pel Departament d’Estadístiques municipal. 

 

La reducció relativa del nombre d’empreses a Barcelona (-1,2%) és lleugerament inferior a 
l’experimentada a la província, Espanya (-1,7% en ambdós casos) i Catalunya (-1,9%). La demarcació 
compta amb 438.385 empreses després de registrar un saldo negatiu de més de 7.700 empreses. Per la seva 
banda el Principat – amb 580.804 empreses a gener de 2013 –, ha perdut prop de 11.400 empreses, mentre que 
la xifra de 3.146.570 empreses que es compten a Espanya suposa una reducció interanual de més de 53.000. 
Aquesta evolució suposa el pràctic manteniment del pes empresarial de Barcelona a Catalunya (del 29,2%) i 
de Catalunya a l’Estat (18,5%) en l’últim any. 
 
Quant a la densitat empresarial, a Barcelona és de 105,3 empreses per 1.000 habitants, proporció molt superior 
a les que assoleixen la província de Barcelona (79,1), Catalunya (76,9) i Espanya (66,8). 
 
Entre les empreses amb assalariats, a Barcelona predomina clarament l’empresa micro d’1 a 9 assalariats 
que representa més de 8 de cada 10 seus empresarials localitzades a la ciutat (88,3%). Un 9,2% són 
empreses d’entre 10 i 50 treballadors, mentre que només l’1,8% té entre 50 i 200 treballadors i les grans 
empreses de més de 200 treballadors representen el 0,6% del total.  
 
 
Empreses a Barcelona i àmbits territorials. 1 de gener de 2013 
Per estat d’assalariats. Absoluts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir 
de les dades del DIRCE difoses pel Departament d’Estadístiques municipal. 
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El pes de les microempreses d’entre 1 i 9 treballadors a Barcelona (88,3%) és lleugerament inferior als de la 
província, Catalunya i Espanya, on aquestes empreses representen el 88,8, 89,5 i 90,7% del total, 
respectivament. Per contra, el conjunt de les empreses mitjanes i grans assoleix un major pes relatiu a Barcelona 
(2,4%) que a la província  (2,1%), Catalunya (1,9%) i Espanya (1,5%). 
 
Per grandària de l’empresa, el nombre d’empreses de més de 200 treballadors i  microempreses augmenta 
respecte l’any anterior en tots els territoris analitzats, destacant els increments (de +8,8% i +5,1%, 
respectivament) que assoleix a Barcelona. Cal fer notar aquesta evolució positiva, ja que l’any anterior el nombre 
d’empreses més grans es va reduir un -8,1% a la ciutat, mentre que el nombre de microempreses es va mantenir 
estable (-0,2%). En canvi, les empreses que pateixen una reducció interanual més forta a Barcelona són les de 
50 a 199 treballadors (-5,7%), seguides de les sense assalariats (-4,9%) i de 10 a 49 assalariats (-3,1%). Pel que 
fa a Catalunya i Espanya, les empreses d’entre 10 a 49 empleats són les més perjudicades en termes 
percentuals (amb caigudes interanuals del -5,9 i -6,9%, respectivament). 
 
 
Variació interanual del nombre d’empreses per estrat d’assalariats.  
2012-2013 (en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir 
de les dades del DIRCE difoses pel Departament d’Estadístiques municipal. 
 
 
 
02.02 ANÀLISI PER GRANS SECTORS 
 
Per grans sectors, a Barcelona més de 4 de cada 5 empreses és de serveis (87,3%), xifra que resulta d’agregar 
el pes del comerç i reparacions (19,5%) amb el de la resta de serveis (67,8%). Al seu torn, la construcció 
absorbeix el 9% de les empreses, mentre que la indústria representa el 3,7% del total.  
 
En la comparació amb Catalunya i Espanya es constata la major terciarització del teixit empresarial de la 
ciutat ja que tots dos àmbits territorials mostren un pes del sector serveis inferior en més de 7 punts al de 
Barcelona. De fet, el pes del comerç és lleugerament més elevat tant a Catalunya (22,4%) com a Espanya 
(24,3%) però, pel que fa a la resta de serveis, Barcelona supera en més de 10 punts percentuals els pesos del 
Principat i estatal, degut a la major diversificació del seu terciari. Així mateix, la construcció i la indústria 
presenten un percentatge més elevat i força coincident a Catalunya i Espanya, que se situa pels volts del 13,5 i el 
6,6% del teixit empresarial, quan a la ciutat representen un 9 i un 3,7% del total, respectivament. 
 
Respecte a gener de 2012, el nombre d’empreses industrials cau un 6,2% i el de la construcció un 9,4%, mentre 
que el comerç experimenta un descens clarament més suau (-3%) i la resta de serveis registra un lleuger 
augment d’aquest indicador (+0,9%). 
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Empreses per grans sectors. Gener de 2013 (% s/total) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Les dades de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran que la dels altres àmbits territorials. 
Font: Elaboració de l'Àrea d'Estudis de la Direcció de Comunicació i Prospectiva Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a 
partir de les dades del DIRCE  difoses pel Departament d'Estadística municipal. 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona a 
partir de les dades del DIRCE difoses pel Departament d'Estadística municipal. 
 
 

02.03 ANÀLISI PER BRANQUES D’ACTIVITAT 

 
Quant a la classificació per branques econòmiques, s’observa que més d’una quarta part de les empreses de la 
ciutat (26,3%) pertanyen als serveis a les empreses –un ampli conjunt d’activitats professionals, científiques i 
tècniques i activitats administratives i serveis auxiliars–. A continuació, el comerç i reparacions representen el 
19,5% del teixit empresarial, seguit de l’educació, sanitat i serveis socials i la construcció (amb el 10,3 i 9%, 
respectivament), les activitats administratives, les immobiliàries i l’hostaleria, totes elles amb pesos que oscil·len 
entre en 6,3 i el 7,3% del total. 
D’altra banda, el percentatge d’empreses industrials (3,3%) és molt inferior al pes dels assalariats d’aquesta 
branca a la ciutat (8,4%), fenomen que explica perquè l’empresa manufacturera té una dimensió mitjana més 
elevada que la dels serveis. 
 
Distribució de les empreses per sectors econòmics. Gener de 2013 (% s/total) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir 
de les dades del DIRCE difoses pel Departament d’Estadístiques municipal. 
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Pel que fa a l’evolució temporal de gener de 2012 a 2013, al terciari cal destacar el creixement del nombre 
d’empreses a les finances i assegurances (+5,4%), l’educació (+4,3%), els serveis a les empreses – la més 
nombrosa en termes absoluts – i les activitats immobiliàries (ambdues amb un +2,2% d’augment), mentre que el 
de les activitats sanitàries i serveis socials i les activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment s’estabilitza 
(+0,1 i -0,2%, respectivament). En canvi, l’hostaleria, la informació i comunicacions i els altres serveis 
experimenten  reduccions moderades d’aquest indicador (-0,6, -0,9 i -1,3% respectivament) i es produeixen 
caigudes més significatives als transports i comunicacions i el comerç (-4,4 i  -3%, respectivament). 
 
Al sector secundari destaca l’augment d’empreses de l’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (+14,6%), 
però la indústria manufacturera segueix acusant amb força l’impacte de la crisi (-7,8%), com ho fa també  la 
construcció (-9,4%). 
 
Evolució de les empreses a Barcelona per sectors econòmics 

 Gener 2013 Increment gener 2012-13 

Serveis a les empreses* 44.622 2,2 
11 Comerç i reparacions 33.095 -3,0 
41 Construcció 15.221 -9,4 
48 Activitats sanitàries i serveis socials 12.344 0,1 

Activitas immobiliàries 11.858 2,2 
Hostaleria 10.770 -0,6 
Transport i emmagatzematge 8.566 -4,4 
Altres serveis 7.384 -1,3 
Informació i comunicacions 5.902 -0,9 
Indústries manufactureres 5.589 -7,8 
Educació 5.083 4,3 
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 4.557 -0,2 

11 Activitats financeres i d’assegurances 4.083 5,4 
41 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 533 14,6 
48 Aigua, sanejament, residur i descontaminació 136 -6,2 

Indústries extractives 34 3,0 
Total 169.777 -1,2 

*Els serveis a les empreses contenen activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives  
i serveis auxiliars. 
Nota: Les dades de Barcelona poden tenir un marge d’error més gran que la dels altres àmbits territorials. 
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir 
de les dades del DIRCE difoses pel Departament d’Estadístiques municipal. 
 

Empreses en sectors intensius en coneixement 

A la ciutat es compten 65.654 empreses – amb i sense assalariats – en sectors intensius en coneixement, el 
que representa un 38,7% del total de Barcelona2. Les més nombroses són les dedicades als serveis (5.366 
corresponents a  serveis en tecnologia punta i 59.513 a altres serveis de coneixement alt), de manera que el 
conjunt del terciari representa un 98,8% i la indústria – amb 775 empreses – l’1,2% de les seus empresarials de 
coneixement alt a la ciutat.  
 
Respecte a 2012, el nombre d’empreses de coneixement alt o mitjà alt ha experimentat un augment de 
l’1%, una evolució favorable que contrasta amb la reducció global del teixit empresarial de la ciutat (-
1,2%). Cal remarcar que el nombre d’empreses de altres serveis de coneixement alt mostra un augment del 
1,3%, mentre que el dels serveis intensius en coneixement i tecnologia punta disminueix un -1,1%, com també ho 
fa amb major intensitat (entre el 6,5 i el 9%) el d’activitats industrials de tecnologia alta i mitjana alta. 

                                                        
2 En l’anàlisi de Centres de Cotització a la seguretat social, el pes dels centres intensius en coneixement a la ciutat se situa al 
voltant del 28%. El fet que segons el Directori d’Empreses el percentatge d’aquests tipus d’empresa pugi al 37% es pot 
interpretar pel fet que aquesta última font incorpora les empreses sense assalariats que no es comptabilitzen com a centres de 
cotització. 
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Seus empresarials a Barcelona segons intensitat de coneixement. Gener 2013 
 

Activitat Empreses 
2013 

Variació 
interanual 12/13 % total 2013 

Activitats industrials de tecnologia alta 274 -6,48% 0,16% 
21. Fabricació de productes farmacèutics 41 -6,82% 0,02% 
26. Fabricació prod. Informàtics, electrònics i òptics 233 -6,43% 0,14% 
Activitats industrials de tecnologia mitjana-alta 501 -8,91% 0,30% 
20. Indústries químiques 156 -9,30% 0,09% 
27. Fabricació materials i equips elèctrics 110 -6,78% 0,06% 
28. Fabricació maquinària i equips ncaa 180 -5,76% 0,11% 
29. Fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 33 -21,43% 0,02% 
30. Fabricació d’altres materials de transport 22 -18,52% 0,01% 
Activitats industrials de tecnologia mitjana-alta 5.366 -1,16% 3,16% 
59. Act. cinematogràfiques, vídeo i TV; so i ed. musical 989 -3,13% 0,58% 
60. Act. Emissió i programació de ràdio i televisió 95 -9,52% 0,06% 
61. Telecomunicacions 285 -2,40% 0,17% 
62. Serveis de tecnologies de la informació 3.045 -0,39% 1,79% 
63. Serveis d’informació 316 -3,95% 0,19% 
72. Recerca i desenvolupament 636 -2,15% 0,37% 
Activitats industrials de tecnologia mitjana-alta 59.513 1,31% 35,05% 
64. Mediació financera 766 54,12% 0,45% 
65. Assegurances, reassegurances i fons de pensions 79 -14,13% 0,05% 
66. Activitats auxiliars de la mediació financera i d’asseg 3.238 -1,40% 1,91% 
50. Transport marítim i per vies de navegació interior 23 9,52% 0,01% 
51. Transport aeri 20 5,26% 0,01% 
69. Activitats jurídiques i de comptabilitat 11.512 -0,10% 6,78% 
70. act. seus centrals; act. consultoria gestió empresa 1.313 2,02% 0,77% 
71. Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria 9.249 0,11% 5,45% 
73. Publicitat i estudis de mercat 4.341 6,24% 2,56% 
74. Altres activitats professionals, científiques i tècniques 4.905 1,45% 2,89% 
78. Activitats relacionades amb l’ocupació 541 1,50% 0,32% 
80. Activitats de seguretat i investigació 164 -1,80% 0,10% 
58. Edició 1.172 -0,51% 0,69% 
85. Educació 5.083 4,29% 2,99% 
86. Activitats sanitàries 11.610 0,15% 6,84% 
87. Activitats de serveis socials amb allotjament 332 -3,49% 0,20% 
88. Activitats de serveis socials sense allotjament 402 1,52% 0,24% 
90. Activitats de cració, artístiques i d’espectacles 2.418 -1,95% 1,42% 
91. Act. de biblioteques, arxius, museus i altres culturals 627 8,10% 0,37% 
92. Activitats relacionades amb jocs d’atzar i apostes 416 -6,94% 0,25% 
75. Activitats veterinàries 206 -1,90% 0,12% 
93. Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment 1.096 2,24% 0,65% 
Total seus empresarials de coneixement alt - mitjà alt 65.654 -0,98% 38,67% 
 
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir 
de les dades del DIRCE difoses pel Departament d’Estadístiques municipal. 
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02.04 EVOLUCIÓ DE LES SOCIETATS MERCANTILS L’ANY 2013 

Segons les dades de l’INE facilitades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament, a la ciutat de Barcelona 
s’han creat 7.067 societats mercantils l’any 2013 – 334 més que el 2012 –, el que representa un increment 
interanual del 5%. D’aquesta manera, el nombre de societats mercantils constituïdes creix per tercer any 
consecutiu i assoleix el valor més alt des de 2008, tot i que en termes absoluts encara es troba lluny dels 
valors previs a la crisi. 

 

Societats mercantils creades a Barcelona ciutat. 2008-2013 

 
 
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació 
de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l’INE. 

 
 
Pel que fa a la província de Barcelona, el 2013 s’han inscrit 14.221 societats mercantils, el que representa 
un variació interanual del +10,4%, superior tant a la mitjana espanyola (+7,2%) com a la del conjunt de 
Catalunya (+9,4%). El 7,6 i el 15,2% de les constitucions de societats a Espanya, corresponen a Barcelona 
ciutat i província, respectivament. 
 
 
Societats mercantils creades a les principals àrees urbanes* espanyoles, Catalunya i Espanya. 2013 
 

 Societats mercantils 
construïdes al 2013 

Ratio societats 
creades / 1000 hab. 

Barcelona ciutat 7.067 4,38 
Barcelona província 14.221 2,57 
Madrid 19.657 3,06 
Valencia 5.118 2,01 
Sevilla 3.804 1,96 
Màlaga 4.704 2,92 
Saragossa 1.593 1,64 
Biscaia 1.813 1,58 
Catalunya 17.708 2,34 
Espanya 93.365 2,00 

 
*Dades provincials. Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, 
Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l’INE. 
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D’altra banda, el 2013 el ràtio de societats creades per cada mil habitants a Barcelona ciutat (4,38) és el 
més alt de les grans àrees urbanes espanyoles, i –junt amb el de la província (2,57)– supera també els de 
Catalunya i Espanya (2,34 i 2,00 respectivament). 
 
 
Societats mercantils dissoltes a les principals províncies espanyoles, Catalunya i Espanya.  
 

 Societats mercantils 
dissoltes al 2013 Variació 2012/13 (%) 

Barcelona província 1.722 -1,5 
Madrid 5.336 11,1 
Valencia 893 11,3 
Sevilla 1.023 28 
Màlaga 899 12,7 
Saragossa 730 10,3 
Biscaia 796 -3,3 
Catalunya 3.006 3,8 
Espanya 24.735 9,1 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació 
de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l’INE. 
 
 
El 2013 es van dissoldre 1.722 societats mercantils a la província de Barcelona. Cal  destacar el fet que 
Barcelona i Biscaia són les úniques entre les principals demarcacions espanyoles que mostren una 
reducció en el nombre de dissolucions respecte a 2012 (-1,5 i -3,3%, respectivament), una evolució que 
contrasta amb l’augment d’aquest indicador al conjunt de Catalunya i – especialment – d’Espanya (+3,8 i 9,1%, 
respectivament). La província representa el 7% de les dissolucions a Espanya l’any 2013. 
 
De l’anàlisi per sectors econòmics de les constitucions de societats mercantils a Barcelona3 es desprèn que els 
serveis a les empreses – que inclouen les activitats professionals, jurídiques i administratives – representen 
més del 15% de les noves societats inscrites al registre mercantil de Barcelona l’any 2013 i, juntament amb 
el comerç (13,9%), apleguen prop del 30% de les constitucions a la ciutat. L’hostaleria i la informació i 
comunicacions absorbeixen el 5,8% del total cadascuna, mentre que la indústria manufacturera i les activitats 
financeres tenen pesos relatius del 4,3 i 4%, respectivament. 
 

Empreses inscrites al registre mercantil de Barcelona per sectors econòmics l’any 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona en base a 
dades d’Informa extretes del Registre Mercantil. *S’exclou el sector de la construcció. 

                                                        
3 En l’anàlisi per sectors de les societats constituïdes no s’hi inclou la construcció perquè els  resultats no són consistents per 
un problema de gestió de dades al Registre Mercantil. 
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A Barcelona s’han constituït 2.036 empreses dedicades a activitats intensives en  coneixement el 2013, un 
28,6% del total, percentatge coincident amb el que representen aquest sectors en el teixit empresarial total de la 
ciutat. Un 95,7% d’aquestes empreses pertany al sector serveis, amb pesos especialment rellevants de les 
activitats jurídiques i de comptabilitat, serveis de tecnologies de la informació i activitats de seus centrals, totes 
elles pertanyents als serveis a les empreses. 
 
 

Distribució de les empreses intensives en 
coneixement construïdes el 2013 (%) 

Distribució sectorial de les empreses 
construïdes el 2013 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona en base a 
dades d’Informa S.A. extretes del registre Mercantil. 
 
 
Així mateix, a la ciutat s’han constituït 326 empreses TIC el 2013, de les quals 308 pertanyen als serveis i només 
18 a manufactures TIC. La constitució d’empreses TIC representa el 4,6% del total, un pes superior al 2,6% 
que suposa aquest sector sobre el conjunt d’empreses de la ciutat. Per branques, destaca el fort pes de 
l’emprenedoria en l’àmbit de les tecnologies de la informació, amb 246 noves societats constituïdes. 
 
Finalment, cal destacar que el 2013 el capital subscrit de les societats mercantils constituïdes a Barcelona 
s’ha més que duplicat (+117%) i assoleix un volum de més de 744 milions d’euros4 que representa el valor 
més alt des de 2007 i el segon més elevat de la sèrie disponible. Pel que fa al capital mitjà subscrit per societat, 
si es detreu una operació de volum excepcional realitzada el mes d’agost se situa en 53.600 euros, el millor 
resultat des de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Aquest volum elevat s’explica en la seva major part per una operació realitzada per Aigües de Barcelona el mes d’agost. 
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Capital subscrit en les societats mercantils construïdes a Barcelona (en M €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació 
de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l’INE. 
 


