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NOU BARRIS 3.888 3.941 1,4

SANT ANDREU 3.508 3.560 1,5

SANT MARTÍ 6.606 6.770 2,5

TOTAL BARCELONA 64.053 65.358 2,0

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

El districte de Ciutat Vella, esdevé el districte amb un evolució més positiva,  tal i com ja pas-

sava amb el sector del comerç minorista.  Així, veiem que ha experimentat un creixement  del

6,4% respecte de l’any 2000. Aquesta dada és especialment important si tenim en compte que és

un districte amb un territori no molt extens i amb una trama urbanística peculiar, per la qual cosa

es pot afirmar que la regeneració de l’activitat econòmica dels carrers de Ciutat Vella és cada dia

més una realitat .

Altres districtes de la ciutat amb un comportament positiu en el sector serveis són el districte

de Sant Martí, el districte de l’Eixample i també el districte de Gràcia.

En conjunt, el districte de Barcelona amb un major pes de llicències de serveis respecte del

global de la ciutat és el districte de l’Eixample, que amb 18.002 llicències li suposa que al seu terri-

tori es troben el 29% de les llicències de serveis de la ciutat. Li segueixen en importància el dis-

tricte de Sarrià-Sant Gervasi  amb un 14% del total de llicències. Sant Martí i Sants-Montjuïc

també tenen importància en aquest sector de l’activitat econòmica amb un 10% i un 9% de les

llicències de serveis de la ciutat respectivament (veure Annex 4).

Per subsectors d’activitat, tal i com passava a anys precedents és el corresponent a Activitats

immobiliàries i serveis a les empreses el que té un major pes específic en el conjunt del serveis, ja

que amb 19.168 llicències representa el 30% del total dels serveis.

El segueixen en importància, el sector de Restaurants, bars i hotels (19% del total), i el de

Transports i comunicacions (18%).   Cal dir, que el segment de serveis referents a la  Restauració

i Hostaleria està tenint una evolució positiva constant  des de l’any 1999, en el que havien 11.988

llicències. L’any 2000 arribà al nombre total de 12.095 llicències, i l’any 2001 ha tornat a incre-

mentar el seu volum arribant a 12.255 llicències de Restaurants, bars i hotels per la ciutat de

Barcelona.

Quant a la superfície ocupada pel sector serveis, ja hem esmentat  que ha sofert un lleugera

disminució en el seu conjunt.  El  comportament per districtes és en aquest cas molt desigual, i

El sector serveis és un dels sectors més dinàmics de l’activitat econòmica de la ciutat.

L’informe de Comerç ha anat incorporant progressivament les dades d’aquest sector per pro-

cedir a la seva anàlisi, ja que juntament amb el comerç conforma una xarxa d’activitat econòmica

estesa per tots els carrers de la ciutat, i l’estudi de les seves tendències, canvis i comportaments,

dóna una informació suplementària de l’evolució i dinamisme dels indicadors econòmics de

Barcelona.

Respecte de l’any 2000, les llicències de serveis han crescut globalment  en un 2%, i la super-

fície per la seva banda s’ha reduït en un 0,7% .

SERVEIS 2.000 2.001 VARIACIÓ %

Llicències 64.053 65.358 2,0

Superfície (m2) 11.957.673 11.878.881 -0,7

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

El comportament de les llicències d’IAE del sector de serveis, han experimentat un creixement

força significatiu en el conjunt de la ciutat, tot i que determinats districtes destaquen per l’incre-

ment observat respecte de  l’any 2000.

SERVEIS 2.000 2.001 VARIACIÓ %
(2001-2000)

CIUTAT VELLA 4.823 5.134 6,4

EIXAMPLE 17.600 18.002 2,3

SANTS-MONTJUÏC 5.823 5.878 0,9

LES CORTS 4.133 4.173 1,0

SARRIÀ-SANT GERVASI 9.094 9.230 1,5

GRÀCIA 4.444 4.541 2,2

HORTA-GUINARDÓ 4.134 4.129 -0,1
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Per altra banda, es continua observant una certa concentració de certs subsectors de serveis

a determinats districtes de la ciutat. Així, el segment de Restauració, bars i hotels té una forta

implantació al districte de l’Eixample (23% del total d’aquest segment de serveis) i al districte de

Ciutat Vella (15% del global de la ciutat).

El districte de l’Eixample també concentra el 30% de les llicències de serveis d’Ensenyament,

i el 38,7% dels serveis d’Activitats immobiliàries i serveis a les empreses, seguit en aquest darrer

subsector per la importància del territori de Sarrià-Sant Gervasi que suposa el 22,8%.

Pel que fa a Transports i Comunicacions és el districte de Sant Martí el que concentra una

major part  d’aquest serveis  (el 17,8%), tot i que el districte de l’Eixample també té molta

importància ja que al seu territori hi radiquen el 15,7% del total de les llicències de serveis d’a-

quest subsector.

així mentre observem un increment del 10% en el districte de Nou Barris, hi un decrement en un

percentatge similar al districte de Sants-Montjuïc.

SERVEIS 2.000 2.001 VARIACIÓ %
(2001-2000)

CIUTAT VELLA 1.205.889 1.261.960 4,6

EIXAMPLE 2.773.525 2.825.342 1,9

SANTS-MONTJUÏC 2.394.154 2.154.643 -10,0

LES CORTS 1.263.235 1.295.412 2,5

SARRIÀ-SANT GERVASI 1.631.571 1.637.002 0,3

GRÀCIA 619.747 614.692 -0,8

HORTA-GUINARDÓ 443.594 447.317 0,8

NOU BARRIS 271.099 300.214 10,7

SANT ANDREU 400.510 415.405 3,7

SANT MARTÍ 954.347 926.894 -2,9

TOTAL BARCELONA 11.957.673 11.878.881 -0,7

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

El Districte de l’Eixample continua tenint molt de pes en el conjunt de la superfície de serveis

de la ciutat, i les llicències radicades en el seu territori comporten el 23% de la superfície total dels

serveis de la ciutat. També Sants-Montjuïc (18%) i Sarrià-Sant Gervasi (14%) tenen un gran nom-

bre de m2 d’aquest sector de l’activitat econòmica de Barcelona.

Per sectors, l’especificitat i característiques de cadascun d’aquests segment de l’activitat

econòmica es veu reflexat en la distribució de la superfície ocupada. Així, el segment de

Transports i Comunicacions suposa el 21% del total de la superfície de serveis, seguit pel de

Restaurants, bars i hotels que ocupa el 19% del total de la superfície de serveis. És destacable

també el 15% del segment d’Altres serveis culturals i personals.
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