
Economia 
internacionalitzada

La província de Barcelona assoleix un 
volum d’exportacions de 47.057,3 milions 
d'euros l'any 2014 -el valor més alt de la 
sèrie disponible- i lidera el rànquing 
espanyol amb gairebé la cinquena part (el 
19,6%) de les vendes totals a l’exterior. El 
mateix any l’àrea de Barcelona compta 
amb 41.951 empreses exportadores, un 
28,4% del total d’Espanya.
Segons el prestigiós rànquing del 
European Investment Monitor 
d’Ernst&Young, Barcelona/Catalunya és la 
sisena regió urbana en nombre de 
projectes d’inversió estrangera directa 
captats l’any 2013. 

àrea urbana del 
rànquing exportador 
espanyol1a
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Així mateix, el Global Investment Monitor de 
KPMG situa l’àrea de Barcelona entre les deu 
primeres del món en recepció de projectes 
d’inversió estrangera entre 2010 i 2014.
El territori català és seu de més de 
5.700 empreses estrangeres, essent 
els principals països de procedència 
Alemanya (14,1%), França (13%) i 
Holanda (9,9%).

regió europea en creació 
de llocs de treball per la 
inversió estrangera€
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Sectors estratègics 
i tractors

La ciutat promou activament el 
desenvolupament de sectors considerats 
estratègics per a l’economia de la ciutat, 
com són el de les TIC, la logística i 
l’agroalimentari, dels sectors potents de 
comerç i turisme, i de nous sectors punta 
com el biomèdic i el vehicle elèctric dins 
l’àmbit de la mobilitat i l’energia 
sostenible.
Barcelona és un referent internacional en 
matèria turística. Pel que fa al turisme de 
negocis, segons la International Congress 
and Convention Association (ICCA), 
Barcelona és la primera ciutat del món en 
nombre de delegats i la quarta en nombre 
de congressos internacionals organitzats 
l’any 2013.

El comerç és una de les branques amb 
més pes dins de l’estructura econòmica de 
Barcelona i concentra el 22,6% de les 
empreses i el 14,9% dels treballadors a 
finals del 2014, mentre la ciutat compta 
amb una xarxa de mercats municipals que 
genera 1.000 milions d’euros d’impacte 
econòmic i se situa entre les deu més 
atractives d’Europa des del punt de vista 
del comerç al detall.

milions de turistes 
en hotels7,9
ciutat europea en 
pernoctacions de 
turistes internacionals5a
ciutat del món en 
nombre de congressos 
internacionals4a Ambiciosos projec-

tes de ciutat

La designació de Barcelona com a Mobile 
World Capital i Capital Europea de la 
Innovació, així com l’aposta clara de la 
ciutat per esdevenir una Smart City en la 
innovació urbana i el desenvolupament 
sostenible, la situen com a referent en 
l’àmbit tecnològic per afavorir la qualitat 
de vida. La ciutat se situa en quarta 
posició entre les Smart Cities europees en 
el rànquing 2013 de Fast Company-Coexist 
i setena en l’informe de l’Agència 
Internacional de l’Energia (EV City 
Casebook, 2012).

Millor qualitat de 
vida a Europa

El model barceloní de ciutat compacta i 
mediterrània afavoreix la mobilitat 
sostenible, que representa un 85% dels 
desplaçaments interns. La ciutat compta 
amb 38 escoles internacionals a l’àrea de 
Barcelona, una xarxa de 39 biblioteques 
públiques i nou espais– set edificis de 
Gaudí, el Palau de la Música i l’Hospital 
de Sant Pau- nominats com a Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO. 

entre 24 grans ciutats 
del món amb menor 
temps de desplaçament 
de casa a la feina6a

Marca de ciutat 
que afegeix valor

La internacionalització de l’economia de 
Barcelona es confirma avui com el seu 
principal motor d’activitat, i la marca 
Barcelona manté la seva força i reforça la 
capacitat d’atraure empreses, ocupació, 
talent i inversió estrangera enmig d’un 
context internacional de gran complexitat 
per a les economies del sud d’Europa. 

6a regió amb més projectes d’inversió  
estrangera
Attractiveness Survey. Europe 2014, Ernst&Young

9a posició en el rànquing de reputació, 
pujant 14 llocs respecte a l'any anterior 
Reputation Institute, 2014

6a ciutat amb millor marca global
The Guardian and Saffron, 2014 
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Localització 
privilegiada

Barcelona, capital de Catalunya, compta 
amb més d’1.600.000 habitants i és el 
nucli central d'una regió metropolitana 
que s'apropa als 5.000.000 d'habitants (el 
63,4% i el 10,1% de la població catalana i 
espanyola, respectivament). També és el 
nucli de la megaregió Barcelona- Lió, que 
engloba 27,3 milions d’habitants i una 
producció de més de 700 milions d’euros, 
que la situa com la sisena de les 
megaregions europees en termes de PIB. 

L’esperit cosmopolita, divers i intercultural 
de Barcelona es posa de manifest en el fet 
que el 16,7% dels residents a la ciutat són 
estrangers.

16,7% població
estrangera

Accessible i ben 
connectada

Barcelona és una ciutat accessible i ben 
connectada: l’aeroport del Prat –que va 
acollir més de 37,5 milions de passatgers 
el 2014- ocupa la desena posició entre els 
principals aeroports europeus per nombre 
de passatgers en el rànquing de l’Airport 
Council International. L’any 2013, el Port de 
Barcelona és el primer port base d’Europa 
i de la Mediterrània per a creuers -per 13è 
any consecutiu- i quart port base del món. 

Motor d’una gran 
àrea econòmica 
diversificada

El PIB de Barcelona l’any 2010 és de 
61.915M€ i representa el 30,2% del de 
Catalunya, mentre el PIB per càpita és de 
38.500 euros. La ciutat compta amb una 
estructura econòmica diversificada, amb 
predomini del sector terciari i una aportació 
rellevant dels sectors estratègics, mentre la 
indústria manté un pes molt significatiu 
dins l’estructura productiva metropolitana i 
compta amb importants clústers com els de 
l’automoció, el químico-farmacèutic i 
l’alimentari, entre d’altres. 
Barcelona ocupa els llocs 4t i 11è entre les 
ciutats europees i del món pel que fa a la 
producció científica, segons la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). En l’àmbit de 
l’excel·lència científica en física i astronomia, 
es compten tres institucions catalanes 
entre les 21 primeres del rànquing 
mundial, amb el tercer lloc per a la Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats.

d’empreses inno-
vadores d’Espanya 
són a Catalunya22%

20% del PIB de
l'Estat espanyol

L’Ajuntament de Barcelona gaudeix d’una 
situació financera sanejada i aplica una 
gestió econòmica i pressupostària 
rigorosa que garanteix el pagament en un 
màxim de 30 dies als seus proveïdors.

d’empreses espa-
nyoles són a l’àrea 
de Barcelona

Ciutat emprene-
dora i business
friendly

L’àrea de Barcelona és seu de 434.914 
empreses, el 13,9% del total d’Espanya, 
amb predomini de pimes i microempreses 
caracteritzades per la flexibilitat i la 
capacitat d’adaptació a entorns 
complexos. Així mateix, la taxa d’activitat 
emprenedora (TEA) de la població 
resident (18-64 anys) a la província de 
Barcelona se situa en el 6,7% el 2013, de 
manera que supera clarament la mitjana 
espanyola (5,2%) i la de França (4,6%), 
Finlàndia (5,3%) o Alemanya (5,0%).

14%

Pol d’atracció de 
talent

La ciutat aplega més de 108.000 llocs de 
treball i més de 7.700 empreses 
d’activitats creatives, i concentra més del 
50% dels treballadors i les empreses del 
sector TIC del Principat.
Catalunya disposa de 12 universitats, amb 
més de 244.000 estudiants, i l’àrea 
metropolitana de Barcelona concentra prop 
del 90% dels matriculats en les seves vuit 
universitats, tant públiques com privades.

El mercat laboral de Barcelona disposa 
d’una massa crítica rellevant, amb gairebé 
un milió de llocs de treball a la ciutat i 2,2 
milions a l’àrea. Així mateix, les taxes 
d’activitat i d’ocupació de Barcelona són 
superiors a les mitjanes catalana, 
espanyola i de la UE.

d’assalariats 
en sectors de 
coneixement alt54%
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Economia 
internacionalitzada

La província de Barcelona assoleix un 
volum d’exportacions de 47.057,3 milions 
d'euros l'any 2014 -el valor més alt de la 
sèrie disponible- i lidera el rànquing 
espanyol amb gairebé la cinquena part (el 
19,6%) de les vendes totals a l’exterior. El 
mateix any l’àrea de Barcelona compta 
amb 41.951 empreses exportadores, un 
28,4% del total d’Espanya.
Segons el prestigiós rànquing del 
European Investment Monitor 
d’Ernst&Young, Barcelona/Catalunya és la 
sisena regió urbana en nombre de 
projectes d’inversió estrangera directa 
captats l’any 2013. 

àrea urbana del 
rànquing exportador 
espanyol1a

1a

Així mateix, el Global Investment Monitor de 
KPMG situa l’àrea de Barcelona entre les deu 
primeres del món en recepció de projectes 
d’inversió estrangera entre 2010 i 2014.
El territori català és seu de més de 
5.700 empreses estrangeres, essent 
els principals països de procedència 
Alemanya (14,1%), França (13%) i 
Holanda (9,9%).
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Sectors estratègics 
i tractors

La ciutat promou activament el 
desenvolupament de sectors considerats 
estratègics per a l’economia de la ciutat, 
com són el de les TIC, la logística i 
l’agroalimentari, dels sectors potents de 
comerç i turisme, i de nous sectors punta 
com el biomèdic i el vehicle elèctric dins 
l’àmbit de la mobilitat i l’energia 
sostenible.
Barcelona és un referent internacional en 
matèria turística. Pel que fa al turisme de 
negocis, segons la International Congress 
and Convention Association (ICCA), 
Barcelona és la primera ciutat del món en 
nombre de delegats i la quarta en nombre 
de congressos internacionals organitzats 
l’any 2013.

El comerç és una de les branques amb 
més pes dins de l’estructura econòmica de 
Barcelona i concentra el 22,6% de les 
empreses i el 14,9% dels treballadors a 
finals del 2014, mentre la ciutat compta 
amb una xarxa de mercats municipals que 
genera 1.000 milions d’euros d’impacte 
econòmic i se situa entre les deu més 
atractives d’Europa des del punt de vista 
del comerç al detall.
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internacionals4a Ambiciosos projec-
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La designació de Barcelona com a Mobile 
World Capital i Capital Europea de la 
Innovació, així com l’aposta clara de la 
ciutat per esdevenir una Smart City en la 
innovació urbana i el desenvolupament 
sostenible, la situen com a referent en 
l’àmbit tecnològic per afavorir la qualitat 
de vida. La ciutat se situa en quarta 
posició entre les Smart Cities europees en 
el rànquing 2013 de Fast Company-Coexist 
i setena en l’informe de l’Agència 
Internacional de l’Energia (EV City 
Casebook, 2012).

Millor qualitat de 
vida a Europa

El model barceloní de ciutat compacta i 
mediterrània afavoreix la mobilitat 
sostenible, que representa un 85% dels 
desplaçaments interns. La ciutat compta 
amb 38 escoles internacionals a l’àrea de 
Barcelona, una xarxa de 39 biblioteques 
públiques i nou espais– set edificis de 
Gaudí, el Palau de la Música i l’Hospital 
de Sant Pau- nominats com a Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO. 

entre 24 grans ciutats 
del món amb menor 
temps de desplaçament 
de casa a la feina6a

Marca de ciutat 
que afegeix valor

La internacionalització de l’economia de 
Barcelona es confirma avui com el seu 
principal motor d’activitat, i la marca 
Barcelona manté la seva força i reforça la 
capacitat d’atraure empreses, ocupació, 
talent i inversió estrangera enmig d’un 
context internacional de gran complexitat 
per a les economies del sud d’Europa. 

6a regió amb més projectes d’inversió  
estrangera
Attractiveness Survey. Europe 2014, Ernst&Young

9a posició en el rànquing de reputació, 
pujant 14 llocs respecte a l'any anterior 
Reputation Institute, 2014

6a ciutat amb millor marca global
The Guardian and Saffron, 2014 
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bcn.cat/
barcelonagrowth
facebook.com/barcelonactiva
twitter.com/barcelonactiva

Localització 
privilegiada

Barcelona, capital de Catalunya, compta 
amb més d’1.600.000 habitants i és el 
nucli central d'una regió metropolitana 
que s'apropa als 5.000.000 d'habitants (el 
63,4% i el 10,1% de la població catalana i 
espanyola, respectivament). També és el 
nucli de la megaregió Barcelona- Lió, que 
engloba 27,3 milions d’habitants i una 
producció de més de 700 milions d’euros, 
que la situa com la sisena de les 
megaregions europees en termes de PIB. 

L’esperit cosmopolita, divers i intercultural 
de Barcelona es posa de manifest en el fet 
que el 16,7% dels residents a la ciutat són 
estrangers.

16,7% població
estrangera

Accessible i ben 
connectada

Barcelona és una ciutat accessible i ben 
connectada: l’aeroport del Prat –que va 
acollir més de 37,5 milions de passatgers 
el 2014- ocupa la desena posició entre els 
principals aeroports europeus per nombre 
de passatgers en el rànquing de l’Airport 
Council International. L’any 2013, el Port de 
Barcelona és el primer port base d’Europa 
i de la Mediterrània per a creuers -per 13è 
any consecutiu- i quart port base del món. 

Motor d’una gran 
àrea econòmica 
diversificada

El PIB de Barcelona l’any 2010 és de 
61.915M€ i representa el 30,2% del de 
Catalunya, mentre el PIB per càpita és de 
38.500 euros. La ciutat compta amb una 
estructura econòmica diversificada, amb 
predomini del sector terciari i una aportació 
rellevant dels sectors estratègics, mentre la 
indústria manté un pes molt significatiu 
dins l’estructura productiva metropolitana i 
compta amb importants clústers com els de 
l’automoció, el químico-farmacèutic i 
l’alimentari, entre d’altres. 
Barcelona ocupa els llocs 4t i 11è entre les 
ciutats europees i del món pel que fa a la 
producció científica, segons la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). En l’àmbit de 
l’excel·lència científica en física i astronomia, 
es compten tres institucions catalanes 
entre les 21 primeres del rànquing 
mundial, amb el tercer lloc per a la Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats.

d’empreses inno-
vadores d’Espanya 
són a Catalunya22%

20% del PIB de
l'Estat espanyol

L’Ajuntament de Barcelona gaudeix d’una 
situació financera sanejada i aplica una 
gestió econòmica i pressupostària 
rigorosa que garanteix el pagament en un 
màxim de 30 dies als seus proveïdors.

d’empreses espa-
nyoles són a l’àrea 
de Barcelona

Ciutat emprene-
dora i business
friendly

L’àrea de Barcelona és seu de 434.914 
empreses, el 13,9% del total d’Espanya, 
amb predomini de pimes i microempreses 
caracteritzades per la flexibilitat i la 
capacitat d’adaptació a entorns 
complexos. Així mateix, la taxa d’activitat 
emprenedora (TEA) de la població 
resident (18-64 anys) a la província de 
Barcelona se situa en el 6,7% el 2013, de 
manera que supera clarament la mitjana 
espanyola (5,2%) i la de França (4,6%), 
Finlàndia (5,3%) o Alemanya (5,0%).

14%

Pol d’atracció de 
talent

La ciutat aplega més de 108.000 llocs de 
treball i més de 7.700 empreses 
d’activitats creatives, i concentra més del 
50% dels treballadors i les empreses del 
sector TIC del Principat.
Catalunya disposa de 12 universitats, amb 
més de 244.000 estudiants, i l’àrea 
metropolitana de Barcelona concentra prop 
del 90% dels matriculats en les seves vuit 
universitats, tant públiques com privades.

El mercat laboral de Barcelona disposa 
d’una massa crítica rellevant, amb gairebé 
un milió de llocs de treball a la ciutat i 2,2 
milions a l’àrea. Així mateix, les taxes 
d’activitat i d’ocupació de Barcelona són 
superiors a les mitjanes catalana, 
espanyola i de la UE.

d’assalariats 
en sectors de 
coneixement alt54%

escoles de negocis entre 
les 10 millors d’Europa i 
les 25 primeres del món2

2,9 milions de llocs 
de treball 
a Catalunya

10,1%
de la

població
espanyola

10è
aeroport euro-
peu en nombre 
de passatgers

1r port base de 
creuers d’Europa

6,7%
La taxa d’activitat 

emprenedora a 
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5,2%
és superior a la 

mitjana espanyola

i a la de països 
com Alemanya, 
França o Itàlia

Taxa d’activitat 
i ocupació superior 
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