
Per districtes, destaca de la tònica global de lleuger descens del nombre de llicències el dis-

tricte de Sant Andreu que augmenta en un 1,4% el volum total de llicències de comerç majorista

(també ho va ser en el any 2000) . El districte en el que més disminueix aquest sector comercial

és Horta-Guinardó, amb un 3,5% menys de llicències. 

Pel que fa al territori de la ciutat amb predomini de comerç majorista, segueix sent el districte de

l’Eixample, suposant la seva oferta el 32% del total de la ciutat amb un volum de 3.934 llicències.

La distribució del comerç majorista per sectors d’activitat,  segueix quasi sense canvis la

mateixa distribució que l’any 2000, i així és el sector d’Electrodomèstics i electrònica amb un 17%

el que lidera el nombre de llicències, seguit pel segment  d’Alimentació (16%) i el d’Altres que

suposa ja el 16% del total de comerç majorista de la ciutat de Barcelona. Cal destacar que aquest

segment ha tingut un increment del 5,6% de llicències respecte de l’any 2000, consolidant la

tendència observada en anys anteriors. El sectors de Maquinària i Tèxtil Calçat i Pell, segueixen

sent molt importants i suposen el 13% i 11% del total de llicències respectivament. 

L’any 2001 el comerç majorista  ha mantingut un nivell excel.lent amb un total de 12.731

llicències (veure Annex 3). Si bé, és cert que respecte de l’any 2000 ha experimentat  una lleuge-

ra disminució, aquesta és pràcticament inapreciable ja que només hi han 110 llicències menys

que l’anterior any, i suposen un descens que no arriba a l’1%.

COMERÇ MAJORISTA 2000 2001 VARIACIÓ %

LLICÈNCIES 12.841 12,731 -0,9

SUPERFÍCIE (m2) 2.781.219 2.727.756 –1,9

Font: IAE 2000 i 2001 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

La superfície ocupada també ha disminuït tot  i que en menor mesura que l’any 2000, per la

qual cosa es reafirma la tendència  observada en els anys anteriors de racionalització de l’ús de

l’espai, i sembla que el sector majorista comença a apropar-se a un dimensionament òptim.
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COMERÇ MAJORISTA 1998 1999 VARIACIÓ % 2000 VARIACIÓ % 2001 VARIACIÓ %
(1999-1998) (2000-1999) (2001-2000)

CIUTAT VELLA 851 908 6,7 929 2,3 914 -1,6

EIXAMPLE 3.834 3.894 1,6 3.941 1,2 3.934 -0,2

SANTS-MONTJUÏC 1.820 1.814 -0,3 1.791 -1,3 1.764 -1,5

LES CORTS 887 890 0,3 914 2,7 901 -1,4

SARRIÀ-SANT GERVASI 1.561 1.573 0,8 1.590 1,1 1.579 -0,7

GRÀCIA 705 693 -1,7 703 1,4 691 -1,7

HORTA-GUINARDÓ 532 537 0,9 513 -4,5 495 -3,5

NOU BARRIS 322 325 0,9 332 2,2 327 -1,5

SANT ANDREU 633 634 0,2 657 3,6 666 1,4

SANT MARTÍ 1.456 1.491 2,4 1.471 -1,3 1.460 -0,7

TOTAL BARCELONA 12.601 12.125 -3,8 12.841 5,9 12.731 -0,9

Font: IAE 1998,1999, 2000 I 2001 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

EVOLUCIÓ LLICÈNCIES COMERÇ MAJORISTA
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COMERÇ MAJORISTA 1998 1999 VARIACIÓ % 2000 VARIACIÓ % 2001 VARIACIÓ %
(1999-1998) (2000-1999) (2001-2000)

CIUTAT VELLA 138.168 141.656 2,5 141.562 -0,1 137.835 -2,6

EIXAMPLE 693.322 676.388 -2,4 672.835 -0,5 664.070 -1,3

SANTS-MONTJUÏC 764.088 820.244 7,3 766.493 -6,6 763.831 -0,3

LES CORTS 159.136 150.022 -5,7 149.489 -0,4 148.321 -0,8

SARRIÀ-SANT GERVASI 186.030 182.460 -1,9 179.650 -1,5 171.740 -4,4

GRÀCIA 89.847 82.151 -8,6 79.319 -3,4 80.068 0,9

HORTA-GUINARDÓ 79.778 80.043 0,3 76.532 -4,4 72.188 -5,7

NOU BARRIS 50.368 50.343 0,0 50.026 -0,6 48.277 -3,5

SANT ANDREU 207.041 197.165 -4,8 203.905 3,4 207.840 1,9

SANT MARTÍ 485.734 490.851 1,1 461.408 -6,0 433.586 -6,0

TOTAL BARCELONA 2.853.512 2.871.323 0,6 2.781.219 -3,1 2.727.756 -1,9

Font: IAE 1998,1999, 2000 i 2001 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

EVOLUCIÓ SUPERFÍCIE COMERÇ MAJORISTA



Quant a la superfície ocupada per les llicències de comerç majorista com ja s’ha esmentat ante-

riorment ha descendit  un 1,9%.

La distribució de la superfície de comerç majorista al  territori de la ciutat, segueix sense varia-

cions respecte de l’any 2000. Així, continua sent el Districte de Sants-Montjuïc el que ocupa un

major nombre de m2 en comerç majorista amb 763.831 m2 (que suposen el 28% del total, provo-

cat per la Zona Franca i MERCABARNA), seguit pel districte de l’Eixample (24%) i Sant Martí

(16%).

Respecte de la superfície de comerç majorista de l’any anterior, és el districte de Sant Andreu

el que augmenta un major nombre de metres quadrats, amb un total de 3.935 m2 més que l’any

anterior. També el districte de Gràcia augmenta lleugerament  en relació a l’any 2000.

Quant al territori que ha experimentat un major descens en el total de superfície comercial

majorista és el districte de Sant Martí, amb 27.822 m2 menys que l’any 2000. Aquest descens

està per sobre de la mitjana de la ciutat, però en canvi no s’observa un important  descens en nom-

bre de llicències, ja que només són 11 llicències menys.

En canvi Sants-Montjuïc només ha disminuït un 0,3%, molt lluny del 6,6% de descens de l’any

anterior.

Per sectors, el segment de comerç majorista que ha augmentat en un major nombre de llicèn-

cies és el corresponent al d’Altres, ja que incrementa en un 5,6% respecte de l’any 2000. També

ha augmentat un 1,6% el sector corresponent a Material de Transport.

En el referent al segment que ha descendit un major nombre de  llicències, és el de comerç

majorista de Tèxtil, Calçat i Pell que aquest any 2001 té un decrement del 6%.

Quant a l’evolució de la superfície per sectors, a  quasi tots els sectors es detecta la tendència

de disminució de la superfície comercial, excepte en el comerç majorista del sector  d’Altres, que

augmenta un 3,7% i el corresponent al de Material de Transport que augmenta un 3,3%.
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