
El subsector d’alimentació  segueix sent el que té un major pes específic dins del sector

comercial minorista (suposa el 31% del total del comerç minorista), seguit pel de Tèxtil, calçat i

pell que no ha experimentat cap canvi respecte de l’any 2000 i manté exactament el mateix nom-

bre de llicències (suposant el 19% del total del comerç).

Mantenen també la seva importància el subsector de Parament de la llar, amb un lleuger incre-

ment del 0,6% i el segment d’Altres que disminueix en un total de 17 llicències.

Per districtes,  tot i que s’observa les mateixes tendències en el territori que les experimenta-

des durant  l’any 2000, cal remarcar el fet de que els decrements en el total de nombre de llicèn-

cies que es donen en determinats districtes ho són en un menor percentatge que l’observat l’any

2000. Així tenim que diversos districtes han frenat la seva tendència de reducció constant en el

nombre de llicències, com són el de Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó, i Nou Barris.

A més, aquest fet està acompanyat per un augment de les llicències dins del territori del dis-

tricte de Ciutat Vella, Sant Andreu i Sant Martí.

El cas de Ciutat Vella ja s’havia observat en els anys precedents, i poc a poc s’està consolidant

com un territori amb un teixit comercial molt actiu, que s’implica en la regeneració de zones urba-

nes i que impulsa amb l’obertura de nous establiments l’activitat econòmica a determinats barris

del districte, com seria el cas de la Ribera,  etc.

Com s’ha anat fent en els anys precedents, l’anàlisi de les llicències d’IAE corresponents al

comerç minorista així com l’estudi de la seva evolució ens permet obtenir una visió dinàmica del

pes del sector comercial dins de l’activitat econòmica de la ciutat de Barcelona  i aproximar-nos a

les tendències principals que li afecten. 

Respecte de l’any 2000 el tret principal a destacar seria l’augment de superfície comercial

minorista en el seu conjunt per un quasi inapreciable descens en el nombre total de llicències.

COMERÇ MINORISTA 2000 2001 VARIACIÓ %

LLICÈNCIES 37.193 37.176 –0,05

SUPERFÍCIE (m2) 3.317.187 3.432.866 3,5

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

Aquesta tendència ja va ser observada en els anys anteriors,  dinàmica que es pot associar cla-

rament a la decidida modernització del comerç barceloní, adequant el dimensionament de l’ofer-

ta comercial a la societat actual.

Per sectors destaca l’augment del 3,7% del nombre de llicències en el segment d’Oficina i

mecànica de precisió, i en sentit contrari el decrement d’un 3,5% respecte de l’any 2000 en el

nombre de llicències corresponents al subsector de Llibres, diaris i revistes.

L’anàlisi de les dades corresponents a aquest any 2001 (veure Annex 1), ens refermen en la

idea de que per aquest sector de l’activitat econòmica, aquest any ha suposat un període d’esta-

bilitat, en el que el conjunt de llicències lligades al comerç minorista ha variat en unes xifres pràc-

ticament inapreciables, excepte en els casos dels subsectors d’Oficina i mecànica de precisió i de

Llibres, diaris i revistes esmentats anteriorment, tot i que tampoc suposen un increment o decre-

ment remarcable.
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SECTORS ACTIVITAT 1998 1999 VARIACIÓ % 2000 VARIACIÓ % 2001 VARIACIÓ %
(1999-1998) (2000-1999) (2001-2000)

ALIMENTACIÓ 12.315 11.890 -3,5 11.674 -1,8 11.671 -0,03

TÈXTIL, CALÇAT I PELL 7.350 7.248 -1,4 7.218 -0,4 7.218 0,0

PARAMENT DE LA LLAR 4.787 4.893 2,2 4.999 2,2 5.028 0,6

OFICINA I MECÀNICA PRECISIÓ 2.044 2.090 2,3 2.060 -1,4 2.140 3,7

LLIBRES, DIARIS I REVISTES 2.246 2.143 -4,6 2.109 -1,6 2.037 -3,5

PRODUCTES QUÍMICS I FARMACÈUTICS 3.043 3.000 -1,4 2.959 -1,4 2.932 -0,9

MATERIAL TRANSPORT 1.031 1.061 2,9 1.027 -3,2 1.020 -0,7

ALTRES 4.962 5.077 2,3 5.147 1,4 5.130 -0,3

TOTAL 37.778 37.402 -1,0 37.193 -0,6 37.176 -0,05

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

EVOLUCIÓ NOMBRE D’ACTIVITATS COMERÇ MINORISTA 2001

e l  c o m e r ç  m i n o r i s t a
/  4  /      /  4  /   



Tant el sector d’Alimentació com el sector d’Altres, son els subsectors comercials que una

major superfície global ocupen (amb un 24% i 21% respectivament del total de superfície de la

ciutat).

Quant a la distribució de la superfície del comerç minorista per la geografia de la ciutat, és el

districte de l’Eixample el que en conjunt   manté un major nombre de superfície, que amb

966.885 m2, suposen el 28% del total de la ciutat. El segueixen en volum global els districtes de

Sant Martí (12% del total) i el de Ciutat Vella  (10%) del total .

Per districtes, l’evolució observada de la superfície comercial va indubtablement lligada amb

la dinàmica detectada a les llicències. Així, el districte de Sant Martí veu incrementada conside-

rablement la seva superfície, amb un total de 72.198 m2 més que suposen un augment del 21%

respecte de l’any 2000, augment que bàsicament està relacionat amb l’obertura del centre

comercial Diagonal Mar. També s’observa un lleuger augment en els districtes de l’Eixample, Sant

Andreu, Ciutat Vella i Nou Barris.

Altre cas d’increment de llicències comercials s’observa al districte de Sant Martí, que amb un

total de 4.123 llicències ha augmentat en un 3% respecte de les xifres de l’any 2000. Aquest

increment es deu principalment a l’obertura del Centre Comercial Diagonal Mar.

També el districte de Sant Andreu segueix amb la tendència a l’alça que es detectà l’any 2000,

i que li suposa un augment de l’1,9% de les seves llicències.

El districte de l’Eixample continua significant-se com el territori de la ciutat on hi ha una major

concentració de llicències, ja que el seu comerç representa el 24% del total de la ciutat, seguit

pels de Ciutat Vella (11% del total), Sant Martí (11%), Sants-Montjuïc i Sarria-Sant Gervasi amb un

10% en ambdós casos de les llicències de comerç minorista de la ciutat.

La superfície ocupada per les llicències d’IAE de comerç minorista ha experimentat un incre-

ment global del 3,5% fet que reflexa clarament la tendència d’ampliació dels establiments i de

modernització de la xarxa comercial barcelonina observada ja en els darrers anys.

El subsector que més ha augmentat la  superfície  comercial respecte de l’any 2000 és el

d’Altres, amb  un increment del 8,6% respecte de la superfície ocupada l’any anterior que li supo-

sa un volum  total de 765.946 m2. També el sector d’Oficina i mecànica de precisió (9.040 m2

més, que li suposen un increment del 5,2%) i el d’Alimentació (30.478 m2 més, que li suposen un

increment del 4%) han augmentat considerablement les xifres corresponents a la seva superfície.
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DISTRICTE 1998 1999 VARIACIÓ % 2000 VARIACIÓ % 2001 VARIACIÓ %
(1999-1998) (2000-1999) (2001-2000)

CIUTAT VELLA 3.989 3.987 -0,1 4103 2,9 4209 2,6

EIXAMPLE 8.952 8.977 0,3 9067 1,0 9008 -0,7

SANTS-MONTJUÏC 3.852 3.765 -2,3 3684 -2,2 3652 -0,9

LES CORTS 1.776 1.780 0,2 1753 -1,5 1724 -1,7

SARRIÀ-SANT GERVASI 3.822 3.891 1,8 3835 -1,4 3805 -0,8

GRÀCIA 3.133 3.073 -1,9 3008 -2,1 2974 -1,1

HORTA-GUINARDÓ 2.725 2.638 -3,2 2546 -3,5 2479 -2,6

NOU BARRIS 2.905 2.855 -1,7 2761 -3,3 2721 -1,4

SANT ANDREU 2.513 2.407 -4,2 2435 1,2 2481 1,9

SANT MARTÍ 4.111 4.029 -2,0 4001 -0,7 4123 3,0

TOTAL BARCELONA 37.778 37.402 -1,0 37193 -0,6 37176 -0,05

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

EVOLUCIÓ NOMBRE D’ACTIVITATS COMERÇ MINORISTA 2001

SUPERFÍCIE (M2) 1998 1999 VARIACIÓ % 2000 VARIACIÓ % 2001 VARIACIÓ %
(1999-1998) (2000-1999) (2001-2000)

CIUTAT VELLA 303.117 318.873 5,2 331.064 3,8 334.852 1,1

EIXAMPLE 907.058 919.626 1,4 933.449 1,5 966.885 3,6

SANTS-MONTJUÏC 324.316 325.249 0,3 322.780 -0,8 319.620 -1,0

LES CORTS 253.207 257.223 1,6 256.961 -0,1 256.905 -0,02

SARRIÀ-SANT GERVASI 301.394 306.129 1,6 307.181 0,3 307.214 0,01

GRÀCIA 195.724 199.341 1,8 200.186 0,4 202.264 1,0

HORTA-GUINARDÓ 167.869 162.629 -3,1 160.408 -1,4 157.415 -1,9

NOU BARRIS 193.581 194.202 0,3 194.284 0,0 197.487 1,6

SANT ANDREU 221.435 218.497 -1,3 266.713 22,1 273.865 2,7

SANT MARTÍ 340.213 339.759 -0,1 344.162 1,3 416.360 21,0

TOTAL BARCELONA 3.207.914 3.241.528 1,0 3.317.187 2,3 3.432.866 3,5

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

EVOLUCIÓ SUPERFÍCIE COMERÇ MINORISTA 2001

/  4  /   /  4  /   


