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1. ENTORN MACROECONÒMIC

Font: Cambra de Comerç i AQR-Lab, Informe trimestral de conjuntura catalana. Octubre 2020
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El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del −8,8% al tercer

trimestre de 2020, xifra que suposa una recuperació significativa respecte del trimestre

anterior (−21,7%) i mostra una caiguda de l’activitat similar a la de l’economia espanyola (-

8,7%), però clarament superior a la de l’eurozona (-4,3%). La variació intertrimestral és del

16,9%, i contrasta amb la caiguda del segon trimestre (−17,0%).

Des de l'òptica de la demanda la reducció del PIB s'explica principalment per l'evolució

negativa de la demanda interna (−8,4%), amb comportaments força diferenciats dels

seus components: el consum de les administracions públiques s'ha incrementat un 5,2%,

mentre que l'evolució del consum de les llars és d'un −10,7% i la formació bruta de capital

d'un −13,9% interanual.

Les previsions per al conjunt del 2020 de la Cambra de Comerç i el Laboratori AQR-Lab

apunten a un descens important del PIB català (-12,7%), fruit de la reducció de tots els

components de la demanda interna –en particular la Formació bruta de capital fix (-

17,3%)- excepte el consum públic (+4,3%), i d’un descens de les exportacions (-21,6%)

superior al de les importacions (-16,5%). Els serveis serien el sector més afectat per

l’impacte de la crisi (-15,1%), i al mercat de treball es preveu un descens de l’ocupació

significatiu (-7,3%) però -a diferència d’altres crisis- molt inferior a la reducció del PIB,

gràcies en bona mesura a la posada en marxa dels Expedients de Regulació Temporals

d’Ocupació (ERTO).

El 2021 l’economia iniciaria la seva reactivació, amb un creixement anual del +6,7%. La

lentitud de la recuperació fruit des nous rebrots i la incertesa econòmica no fan

preveure una recuperació ràpida del teixit productiu català.
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2. MERCAT DE TREBALL

Llocs de treball

Barcelona tanca el novembre de 2020 amb 1.105.891 persones afiliades al conjunt de

règims de la Seguretat Social. En els darrers mesos, aquest indicador trenca la tendència

descendent i la ciutat ha recuperat 28.000 llocs de treball respecte al juny. Tot i aquest

repunt, Barcelona perd 43.000 persones afiliades en relació al novembre de 2019, amb una

reducció interanual del -3,8% en termes percentuals i un comportament més estable del

treball autònom (-0,4%).

Atur registrat per perfils i districtes

El mes de novembre de 2020, l’atur registrat a Barcelona se situa en 92.401 persones. El

valor d’aquest indicador s’ha incrementat en 22.708 persones (un 32,6%) en el darrer

any. El perfil de persona en atur que més augmenta es el d’un home estranger, entre 25 i

35 anys i amb estudis primaris o d’educació general.

Evolució de l'Afiliació a la Seguretat Social* i de la 

variació interanual (%) per mesos a Barcelona 
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament 

de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadístca i Difusió de Dades municipal. 

* Conjunt de règims
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L’ Eixample (+35,5%), Sants Montjuïc (+34,4%) i Gràcia (+31,4%) són els altres districtes més

castigats per l’augment d’aquest indicador, mentre que Sant Andreu (+26%) és el que

presenta un increment més moderat. En conjunt, Nou Barris i Ciutat Vella són els districtes

amb una incidència de l’atur més elevada, que se situa per sobre de l’11% de la població

d’entre 16 i 64 anys i ja supera el 15% a diversos barris del nord de la ciutat (tot assolint el

seu màxim de 16,5% a Ciutat Meridiana).

2. MERCAT DE TREBALL

En el darrer any, l’atur registrat ha augmentat pels volts d’un 30% a tots els 

districtes de la ciutat de Barcelona, excepte a Ciutat Vella (+50,5%). 

Font; Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de dades municipal

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona.
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El clima empresarial a l’AMB evoluciona de manera desfavorable per tercer trimestre

consecutiu, i el tercer trimestre de 2020 la marxa dels negocis assoleix un saldo de

respostes del -45 %. Tots els sectors acusen un fort descens, amb resultats especialment

desfavorables a l’hostaleria -que obté un resultat de -97 punts-, la indústria i el comerç, i

les perspectives a curt termini segueixen sent desfavorables a tots ells.

Aquest clima afecta de manera directa l’activitat emprenedora, que –de tota manera-

millora el seu comportament a partir de juny. A Barcelona, el mes de setembre es van

constituir 435 societats mercantils que suposen un augment de l’11,3% respecte al

mateix mes de l’any anterior, una evolució positiva que també s’observa a Catalunya i

Espanya (+18,2 i +14,0%, respectivament). En el conjunt dels primers nou mesos de l’any, la

constitució de societats es redueix en un -24,8% a la ciutat.

Impacte de la crisi COVID sobre les empreses de Barcelona

A partir d’una anàlisi qualitativa dels efectes de la pandèmia de COVID-19 sobre els sectors

d’activitat econòmica, l’empresa Informa D&B -especialista en bases de dades empresarials-

ha desenvolupat un indicador d’impacte sectorial que el classifica en Fort, Significatiu i

Moderat i que -en funció de l’estructura sectorial del teixit empresarial- s’ha aplicat a

Barcelona i permet la comparativa amb Espanya.

A Barcelona l’impacte de la crisi COVID afecta fortament prop del 30% del teixit

empresarial, mentre que al conjunt d’Espanya afecta més d’una cinquena part de les

empreses (22,8%), i més de la meitat poden rebre un impacte significatiu tant a la ciutat

(54,9%) com a l’àmbit estatal (52,6%).

3. EMPRESA

Font: Elaboració del departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica a partir de 

dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona.
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Per formes jurídiques, el 34,1% dels autònoms rep un impacte fort de la crisi Covid -el

percentatge més elevat-, mentre que a les societats mercantils i empreses del sector

públic la proporció és del 22% i al sector cooperatiu l’impacte fort afecta menys de la

cinquena part de les empreses (19%). D’altra banda, cal fer notar que la resta del sector

social és el que te la major proporció d’entitats amb impacte fort o significatiu (94,4%).

3. EMPRESA

Nivell d'impacte del COVID en el teixit empresarial. Comparativa 

Espanya-Barcelona

Font: Elaboració del departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades d'INFORMA D&B.
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En l’anàlisi centrada en les Societats Anònimes i Limitades, segons el rating d’Informa D&B -

que mesura les probabilitats de resistència a la crisi en termes de risc-, el 69,1% de les

empreses de la ciutat mostren un risc baix o mitjà-baix de tancament, mentre que un

23,6% té un risc mitjà- alt i un 5% un risc alt.

Pel que fa a l’Score de liquiditat, els resultats per Barcelona il·lustren que un 35,4%de les 

empreses té un risc baix o moderat-baix de retardar els pagaments de forma significativa, 

un 39,8% presenta un risc moderat i més d’una cinquena part (22,5%) tenen un risc 

moderat-alt o alt.

D’altra banda, entre les empreses mercantils els subsectors amb major impacte per 

nombre d’empreses serien els serveis de menjar i begudes, el comerç al detall i altres 

serveis, que representen el 12,5% del total de les SA i SL de Barcelona. Quant a la 

facturació, els sectors més perjudicats són el comerç al detall, el transport i els serveis 

d’allotjament, que representen el 10,5% del total de la facturació d’aquestes empreses a 

Barcelona.

3. EMPRESA

Risc de tancament a les empreses de 

Barcelona (rating INFORMA)

Font: Elaboració del departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades d'INFORMA.
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El 2020, Barcelona és el cinquè Startup hub més gran d’Europa segons EU-Startups, i es

manté en aquesta posició respecte a l’anterior rànquing (2018), que basa aquesta

classificació en el nombre de start-ups creades en els 3 últims anys i la inversió rebuda per

les mateixes. La mateixa font publica que, si bé la pandèmia genera un fort impacte en el

turisme de la ciutat, les start-ups de Barcelona continuen creixent en l’actual context de crisi.

Start-Up Hubs més grans d’Europa. 2020

L’any 2020, l’informe Global Power City Index, que compara 48 grans ciutats del món,

atorga a Barcelona el 21è lloc mundial i el 9è europeu per la seva competitivitat global.

En una classificació encapçalada per les grans metròpolis de Londres, Nova York, Tòquio,

París i Singapur, Barcelona millora en un lloc la seva posició al món i en dos a Europa,

supera San Francisco i Estocolm, i es manté per davant de Boston, Ginebra o Milà. D’aquesta

manera, Barcelona millora el seu posicionament en el rànquing mundial i europeu i se situa

entre les 25 ciutats globals capdavanteres per cinquè any consecutiu.

4. POSICIONAMENT INTERNACIONAL

# Ciutat

1 Londres

2 Berlin

3 París

4 Amsterdam

5 Barcelona

6 Munic

7 Madrid

8 Estocolm

9 Dublín

10 Milà

Font: EU-Start-ups TOP 30: Europe’s Biggest Start-up Hubs in 2020.
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5. SECTORS ESTRATÈGICS

Comerç

A 9 de desembre de 2020, l’Índex de recuperació comercial a Barcelona (elaborat a partir

del nombre de transaccions amb targes del Banc de Sabadell) se situa en el 76,9% del valor

del mateix període de l’any anterior –la segona dada més alta des de maig-, i repunta més

de 7 punts en relació a octubre i novembre. L´’index de recuperació comercial ja supera el

75% al comerç al detall i els serveis, mentre a la restauració –afectada per importants

restriccions a l’activitat- se situa en el 35,5%.

Nou Barris és l’únic districte que ha recuperat l’activitat comercial d’un any enrere

(amb un índex del 106,4%), i Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó estan a prop de fer-ho (99,2%

i 93,2%, respectivament), mentre que el districte més afectat per l’actual crisi és Ciutat Vella

(53,8%). Es confirma, doncs, que l’impacte de la crisi Covid es fa sentir amb especial

força als districtes centrals amb major presència del turisme i la restauració, mentre

que l’activitat comercial de la resta dels districtes mostra una major resiliència.

El tiquet mig de compra del consumidor se situa en 26 euros i disminueix un -11%

respecte a l’any anterior al conjunt de la ciutat. L’Eixample (-20,0%), Ciutat Vella (-19,0%),

Gràcia (-14,0%) i Horta- Guinardó (-13,0%) són els districtes amb un comportament més

desfavorable d’aquest indicador, mentre que Sarrià- Sant Gervasi (+8,0%) és l’únic que

presenta un increment interanual del seu valor.

Font: Banc Sabadell

Índex de recuperació comercial i visió per districtes
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