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1. ENTORN MACROECONÒMIC
Els indicadors macroeconòmics del primer semestre del 2021 posen de manifest una
recuperació vigorosa de l’activitat econòmica mundial després de l’impacte de la crisi
econòmica derivada de la pandèmia del Covid-19. Amb aquesta reactivació -més ràpida del
previst i desigual entre àrees geogràfiques-, els organismes de referència preveuen que el
2021 el PIB mundial i de les economies emergents retornin als nivells de 2019, mentre que
la zona euro els assoliria el 2022. Cal tenir present, però, que hi ha factors que amenacen la
recuperació, com les diferències entre les taxes de vacunació per països, l’increment de la
inflació derivat de l’augment dels preus de les matèries primeres, els costos logístics i
l’energia o els problemes en les cadenes globals de subministrament.
En aquest context, el segon trimestre de 2021 l’economia catalana presenta un fort
creixement interanual del Producte Interior Brut (+18,9%) -superior als de l’economia
espanyola (17,5%) i l'Eurozona (13,8%)- i un creixement trimestral del +3,9%, dades
extraordinàries que responen a l’”efecte rebot” per la comparació amb el moment més crític
de la pandèmia. L’evolució del PIB s’explica principalment per la recuperació dels
indicadors de demanda interna –tant el consum de les llars (27,2%) com la formació bruta
de capital (19,1%)-, mentre que l’aportació neta del sector exterior al creixement és poc
significativa pel fet que el comportament positiu de les exportacions (amb un creixement
superior al 30% anual) és similar al de les importacions.
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Font: Oficina Municipal de Dades, Idescat i Eurostat.
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1. ENTORN MACROECONÒMIC
L’evolució recent de l’economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de
referència- un fort creixement dels principals indicadors d’activitat, i el PIB de Barcelona
assoleix un augment interanual del 16,2% el segon trimestre de 2021, que suposa una
notable millora de la conjuntura. Cal remarcar que es tracta del primer increment d‘aquest
indicador des del darrer trimestre de 2019, després de cinc trimestres consecutius de
decreixement.

Producte Interior Brut de Barcelona Evolució 2019, 2020,1T i 2T 2021
(Taxes interanuals en volum)
Evolució 2021
2019

2020

2021 (1T)

2021 (2T)

PIB

2,2

-10,1

-4,0

16,2

Agricultura

-3,3

-2.4

0,7

0,0

Indústria

-2,6

-7,7

1,1

18,9

Construcció

0,4

-16,3

-11,5

16,5

Serveis

2,8

-9,7

-4,6

14,7

Comerç, Hosteleria, Transport, Informació i Comunicacions

1,3

-15,4

-7,7

26,3

Financeres, Immobiliàries, Professionals i Tècniques

5,0

-8,5

-3,3

13,4

AAPP, Educació, Sanitat, Serveis Socials i Personals

2,0

-3,0

-1,5

3,9

PIB Intertrimestral

0,5

-1,6

-0,8

2,6

Font: Dt. d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona.

La recuperació de l’activitat econòmica ha estat molt significativa en la major part dels
sectors, sent més intensa –per l’efecte rebot- en les activitats que més han patit la crisi
derivada de la pandèmia. Per sectors, la indústria està liderant aquesta escalada del PIB
amb un creixement del 18’9%, la construcció amb una pujada del 16’5% i el sector de
serveis amb un 14’7%. Dins del terciari, les activitats del Comerç, Hostaleria, Transport i
Informació i Comunicacions -que suposen una de les principals bases productives de la
ciutat-, registren taxes de creixement per sobre del 25% i estan en procés de recuperació
accelerada, mentre que el subsector de les Activitats Financeres, Immobiliàries i
Professionals presenta una taxa de variació del 13,4%, i destaca també la bona evolució
positiva -a l’entorn del 10%- dels serveis artístics i personals
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1. ENTORN MACROECONÒMIC
Les previsions per a l’economia catalana elaborades pel Departament d’Economia i Hisenda
de la Generalitat de Catalunya apunten a un creixement intens del PIB català (6,4%) en el
conjunt del 2021, concentrat en la segona part de l’any, que continuaria durant el 2022
(6,4%) fins assolir els nivells prepandèmia. Aquesta evolució respon tant a la recuperació de
la demanda interna (amb un notable dinamisme del consum privat i la inversió) com el
reequilibri de la demanda externa. Així mateix, es preveu un augment significatiu de
l’ocupació equivalent a temps complet (+4,7%) que, juntament amb l’increment de la
població activa, conduiria a una disminució de la taxa d’atur fins al 12,1% l’any 2021 i
l’11,2% el 2022.

Previsions per a les principals macromagnituds de l’economia catalana
2021 (Variació interanual en %)
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Font: Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2021 i
2022, Octubre de 2021.
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2. ECONOMIA DE BARCELONA: MERCAT DE TREBALL
El 2021, els indicadors laborals de Barcelona inicien la seva recuperació i la ciutat crea
ocupació neta a partir del segon trimestre. Així, Barcelona tanca el setembre de 2021 amb
1.117.644 persones afiliades al conjunt de règims de la Seguretat Social 28.680 més que
un any enrere-, amb un augment del +2,6% en termes interanuals i un comportament
també positiu del treball autònom (+1,9%).

Evolució de l’afiliació a la Seguretat Social* i la variació interanual
(%) per mesos a Barcelona
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* Conjunt de règims

Afiliació Seguretat Social (Conj. règims)

Variació interanual (en %)

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció de l'Ajuntament de Barcelona
a partir de dades de la Seguretat Social, Ministeri d'inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La majoria de sectors econòmics de la província de Barcelona crea ocupació neta el darrer
any, amb un augment total de 84.707 persones afiliades a la Seguretat Social que
representa un increment del +3,4% respecte a setembre de 2020. Les activitats que
registren un major creixement ocupacional són els serveis a les empreses (amb +25.054
nous llocs de treball), l’administració pública (+11.323), les activitats sanitàries i de
serveis socials (+10.117) i la informació i comunicacions (+9.562 i un +8,7%). Cal
destacar també que els sectors del comerç i l’hostaleria, dos dels més afectats per la crisi
Covid, el darrer any creen més de 9.000 i 4.000 llocs de treball, respectivament. D’altra
banda, les llars que ocupen personal domèstic perden ocupació (-2,6%), mentre que la de
les finances i assegurances es manté estable (-0,4%).
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2. ECONOMIA DE BARCELONA: MERCAT DE TREBALL
Variació interanual de l’afiliació mitjana mensual a la Seguretat
Social per sectors. Província de Barcelona
Setembre 2021/2020 (%)
Informac. Comunicac.
Suminis. Energía
Admón Púb. Defen., S.S.
Serveis a les empreses
Actv. Sanit. Serv. Sociales
Suminis. agua, resid.
TOTAL
Actv. Artis. Rec. y Entr.
Construcción
Educación
Hostelería
Comer. Rep. Vehículos
Act. Inmobiliarias
Otros Servicios
Ind. Manufact.
Transptes. Almacena.
Agric. Gana. Silv. Y Pesca
Act. Financ. y Seguros
Hogares P. Domést.
Org. Extraterritoriales

-2,6%

-8,4%

-0,4%

4,3%
3,5%
3,4%
3,2%
2,7%
2,5%
2,4%
2,1%
1,7%
1,7%
1,1%
0,9%
0,8%

6,0%

8,7%
8,3%
8,2%

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament
de Barcelona a partir de dades de la Seguretat Social.

L’atur registrat a Barcelona se situa en 67.208 persones a finals de setembre, valor inferior
a 70.000 persones per primer cop des de l’inici de la pandèmia i que suposa un descens de
24.074 persones (un -26,4%) el darrer any, tot millorant els valors de setembre de 2019.

Evolució de l’atur registrat 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’Estadística i Difusió de Dades municipal.
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2. ECONOMIA DE BARCELONA: MERCAT DE TREBALL
El perfil de la persona aturada a la ciutat de Barcelona és una dona de més de 45 anys i amb
educació general, després d’un descens de l’atur masculí superior al del femení (-29,6% i 23,6%, respectivament) el darrer any. La major part dels col·lectius analitzats presenten
disminucions significatives de l’atur -sobretot les persones menors de 25 anys (53,5%) i amb estudis universitaris (-31,2%)-, i cal també destacar el seu descens entre les
de nacionalitat estrangera (-38,7%). L’únic perfil que registra un augment interanual és el de
l’atur de llarga durada (+26,2%), tot i que el volum d’aquest col·lectiu s’ha reduït en més
de 16.000 persones (un -28.4%) des del mes de maig de 2021, període en què va assolir el
seu valor màxim durant la pandèmia.

Evolució de l’atur registrat per perfils a Barcelona
Setembre 2021/Setembre 2020 (%)

26,2

Més de 12

-12,0

>44 anys

-21,8
-23,6
-24,3
-26,4
-26,4
-29,6
-31,2
-32,1
-38,7
-41,9
-44,2

FP-Tècnics
Dones
Primaris o sense
Total Barcelona
Educació general
Homes
Universitaris
35-44 anys
Estrangers/res:
Fins a 6 mesos
25-35 anys
<25 anys
De 6 a 12 mesos

-70,9

-53,5

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 municipal.
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2. ECONOMIA DE BARCELONA: MERCAT DE TREBALL
El mes de setembre Barcelona és la ciutat de més de 500.000 habitants on es produeix
una major reducció interanual de l’atur registrat (-26,4%), molt per sobre de la mitjana
estatal (-13,7%). En valors absoluts, també és la gran ciutat que experimenta un descens
més acusat d’aquest indicador.

Variació interanual de l’atur registrat a les principals ciutats espanyoles
Setembre 2021 - Setembre 2020 (%)
València

-3,2%

Madrid

Espanya

Sevilla

Bilbao

Màlaga

Saragossa

-13,7%

-15,1%

-15,6%

-16,5%

-17,4%

Barcelona

-5,2%

-26,4%
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció econòmica a partir de dades
del SEPE i diferents organismes estadístics autonòmics.

Per districtes, Nou Barris (8,4%) és el que registra un major pes de l’atur respecte el
conjunt de la població de 16 a 64 anys, seguit de Ciutat Vella (7,4%), mentre que SarriàSant Gervasi (3,5%) és el districte que mostra un menor pes respecte de la població de 16
a 64 anys i l’únic que se situa per sota del 5%.
En el darrer any, l’atur registrat ha disminuït en més d’un 20% a tots els districtes de
Barcelona, amb variacions que oscil·len entre el -22,1% de Nou Barris i el -31,9% de
Ciutat Vella, el qual destaca per ser el districte que més ha variat la seva dinàmica i que
assoleix una reducció superior a la mitjana de Barcelona (-26,4%). A continuació, l’Eixample
(-29,8%) i Gràcia (-29,0%) registren reduccions interanuals superiors al 25%, mentre que
Sant Andreu assoleix el segon descens més moderat (-23,7%).
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2. ECONOMIA DE BARCELONA: EMPRESA
Segons l’Enquesta de Clima Empresarial que elaboren l'IDESCAT i la Cambra de Comerç de
Barcelona, la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona millora sensiblement
la seva evolució els dos primers trimestres del 2021 i el segon pràcticament s’estabilitza,
amb el saldo negatiu més moderat des de l’inici de la pandèmia (-3). L’ocupació, preus de
venda i les exportacions ja registren un saldo positiu i es preveu que tant aquests indicadors
com la marxa del negoci millorin el tercer trimestre.

Evolució per trimestres de la marxa dels negocis a l’AMB
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Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IDESCAT

A Barcelona, el mes d’agost es van constituir 557 societats mercantils que suposen un
augment del 11,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, una evolució positiva que és
inferior a la que s’observa a Catalunya (+30,4%) però superior que la d’Espanya (+9,8%). En
el conjunt dels primers vuit mesos de l’any, s’han constituït a Barcelona 5.479 empreses,
xifra que suposa un augment d’un 38,8% respecte a l’any 2020 i que supera per primera
vegada des de la pandèmia les xifres acumulades del mateix període de 2019. Aquesta
variació és lleugerament més moderada que les que experimenten Catalunya i Espanya
(+43,9% i +40,7%, respectivament).
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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'Estadística i Difusió de Dades municipal.
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2. ECONOMIA DE BARCELONA: MERCAT IMMOBILIARI
Oficines
La reactivació del mercat d’oficines de Barcelona avança amb força. Segons l’informe
trimestral de Savills Aguirre Newman, la contractació d’espai d’oficines acumulada a la
ciutat de gener al setembre del 2021 és de 221.320 m2, xifra que suposa un increment
del 80% respecte al mateix període de l’any 2020 però es manté un 33% per sota del valor
de 2019. El 40% d’aquesta contractació ha estat efectuada el tercer trimestre de l’any, amb
un volum de 88.500 m2 que suposa un creixement interanual del +151%.

Contractació acumulada d’oficines per trimestres a Barcelona
2018-2021 (m2)

104.500

80.000

88.500
35.000

2018

2019
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2T
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4T

Font: Savills Aguirre Newman, Oficinas Barcelona – España Research 3T 2021.

El dinamisme de la contractació ha estat impulsat per la signatura d’operacions d’alt volum.
Així, en els nou mesos transcorreguts de l’any, s’han registrat 13 operacions de més de
3.000 m2, més que durant tot el 2020 (8). Les Noves Àrees de Negoci -en particular el 22@concentren la major part d’aquestes operacions, i cal destacar que la de major dimensió l’adquisició per part de Webhelp de 19.000 m2 s’ha ubicat al 22@nord, tot reflectint el
seu creixent atractiu. Pel que fa la zona Centre Ciutat, manté un pes molt important en el
mercat i suscita un interès creixent per part de les companyies gràcies a les futures
rehabilitacions d’edificis en aquesta zona.
Actualment, l’estoc del mercat d’oficines a Barcelona és de 6.280.400 m2, i la taxa de
disponibilitat del 8,4%, dada lleugerament superior a la del segon trimestre (7,5%). Cal
assenyalar que la taxa de disponibilitat a la zona prime– Centre Ciutat està a l’entorn del 5%.

El volum de contractació registrat de gener a setembre del 2021 ha suposat una inversió de
1.270 M€ al mercat d’oficines de Barcelona, que representa un augment del 167%
respecte al 2020. Es tracta de la millor dada d’inversió acumulada en un tercer trimestre de
la sèrie històrica, superant fins i tot els més de 1.000 M€ de 2019.
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2. ECONOMIA DE BARCELONA: MERCAT IMMOBILIARI

Aquesta inversió acumulada representa el 72% del total espanyol -un pes molt superior a
la mitjana de la sèrie històrica (27%)- i més que triplica la xifra de Madrid (380 M€), que ha
disminuït el seu importen un 63% respecte a l’any anterior.

Inversió acumulada al mercat d’oficines
(en M€) 1T-3T 2021
1270

380

Barcelona

Madrid

Font: Savills Aguirre Newman, Oficinas Barcelona – España Research 3T 2021.

Cal remarcar especialment la diferència al perfil dels inversors a ambdues ciutats segons
origen. A Barcelona l’inversor/a internacional (91%) predomina clarament sobre
l’espanyol (9%), mentre que a Madrid hi ha paritat entre aquests dos col·lectius (52% i 48%,
respectivament).

Inversors/res en oficines segons
nacionalitat a Barcelona (%)

Inversors/res en oficines segons
nacionalitat a Madrid (%)

1T-3T 2021

1T-3T 2021

9%

48%

52%

91%

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

Font: Savills Aguirre Newman, Oficinas Barcelona – España Research 3T 2021.

Els experts del sector preveuen la contractació de més de 400.000 m2 d’oficines a
Barcelona al llarg del quart trimestre de 2021 i l’any 2022, dels quals el 73%
correspondria a nous desenvolupaments i el 27% a projectes de rehabilitació d’edificis ja
existents.
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3. INTERNACIONALITZACIÓ

Comerç exterior
De gener a agost del 2021, les exportacions de la província de Barcelona han assolit un
volum de 40.136,8M€ -el més alt de la sèrie històrica en aquest període-, que suposa una
forta recuperació del comerç exterior en un context d’activació dels mercats internacionals.
En relació al mateix període de l’any anterior, les vendes a l’exterior assoleixen un augment
interanual significatiu a Barcelona (26,0%) i Catalunya (25,7%), superior al del conjunt
d’Espanya (22,1%).
D’aquesta manera, el volum d’exportacions acumulat a la província de Barcelona supera el
dels vuits primers mesos del 2019 i se situa per sobre dels nivells prepandèmia. Així
mateix, la demarcació es manté com a líder del rànquing exportador estatal després de
generar la cinquena part (el 19,9%) de les exportacions espanyoles del període.

Exportacions
en milions €
Gener-agost 2021*
(M€)

Pes s/Espanya
(%)

Variació
interanual
acumulada*
(%)

Barcelona**

40.136,83 M€

19,9 %

26,0 %

Catalunya

52.231,81 M€

25,9 %

25,7 %

Espanya

201.625,80 M€

100 %

22,1 %

* Dades provisionals. ** Dades provincials.
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 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
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3. INTERNACIONALITZACIÓ

Després de caure amb força el segon i tercer trimestres de 2020, les vendes a l’exterior van
començar a evolucionar en positiu el quart trimestre de l’any (+2,2%) i la seva recuperació
guanya embranzida el 2021, fins tancar el segon trimestre amb una variació interanual del
+54,9% -que respon en part a l’efecte rebot- i assolir un nou creixement de dos dígits els
mesos de juliol i agost (+18,5%).

Variació interanual per trimestres de les exportacions de Barcelona província
1T 2020 / Juliol-Agost 2021
54,9%

0,6
0,5
0,4
0,3

18,5%

0,2
0,1

2,2%

0
-0,1

-3,9%

8,8%

-9,3%

-0,2
-0,3
-0,4

-32,4%
I Trimestre
2020

II Trimestre
2020

III Trimestre
2020

IV Trimestre
2020

I Trimestre
2021

II Trimestre
2021

Juliol-Agost
2021

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 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Les previsions de l’FMI per a 2021 apunten a una recuperació del comerç internacional (+9,7
%) més alta que la de l’output mundial (+5,9%). De confirmar-se aquesta tendència –en un
entorn que segueix sotmès a un alt grau d’incertesa- el comerç exterior continuarà com
un dels tractors de la recuperació en economies obertes com la de l’àrea de Barcelona.
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3. INTERNACIONALITZACIÓ

El nombre d’empreses exportadores a la demarcació de Barcelona ha estat de 43.868 els
primers vuit mesos de l’any 2021, el que representa el 24,0% del total d’empreses
exportadores del conjunt d’Espanya -1,4 punts percentuals per sobre del seu pes relatiu
el 2020-.
Exportacions per sectors i contingut tecnològic
El sector químic –sense incloure els medicaments- representa aproximadament una
cinquena part de les vendes a l’exterior de la província de Barcelona (19,4%) durant els
primers vuit mesos de 2021 -amb un volum de 7.773,7 milions d’euros-, seguit dels béns
d’equip i maquinària (18,2%), el sector de l’automoció (amb el 15,0% del total),
l’alimentari (11,1%) i els medicaments (10,2%),

Distribució sectorial de les exportacions de l'àrea de Barcelona
Gener-Agost 2021 (% s/total)

15,0%

16,4%

Química (sense medicaments)

11,1%

Béns equip i maquinària
Resta sectors

10,2%

Automoció
Alimentari

8,3%

Medicaments

18,2%

19,4%

1,5%

Tèxtil, confecció i calçat

Béns de consum duraders

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 Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme.

En relació als vuit primers mesos de 2020, les vendes exteriors evolucionen de manera
molt positiva als principals sectors exportadors de l’àrea de Barcelona. Cal destacar el
seu fort creixement interanual als sectors de l’automoció (+42,6%), els béns d’equip i
maquinària (+35,8%) i tèxtil (27,5%), mentre que les de medicaments disminueixen (-4,9%),
després d’haver augmentat l’any anterior, en una fase diferent de la pandèmia.
Prop de tres cinquenes parts de les exportacions de l’àrea de Barcelona (el 59,2 %) són
d’alt o mitjà-alt contingut tecnològic. La demarcació lidera clarament el rànquing
espanyol en aquest àmbit –en que genera més d’una quarta part de les vendes estatals a
l’exterior (25,9%)-, i cal destacar l’elevat pes relatiu de les exportacions de mitjà i alt
contingut tecnològic els vuit primers mesos del 2021 (46,1% el total provincial).
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Exportacions per països i continents de destí
Pel que fa a la distribució geogràfica, durant els mesos de gener a agost de 2021 el
continent europeu rep la major part de les exportacions de l’àrea de Barcelona (el
72,2% del total), amb França (15,3%), Alemanya (10,6%) i Itàlia (8,8%) com les principals
destinacions. En relació al 2020, totes les grans àrees geogràfiques es beneficien d’aquest
dinamisme exportador (amb creixements superiors al 20%), i el seu pes relatiu sobre les
vendes exteriors de la demarcació es manté sense variacions substancials.

Països amb majors volum d'exportació de l'àrea de Barcelona
Gener-Agost 2021 (% s/total)

15,3%

França

10,6%

Alemanya

8,8%

Itàlia

6,1%

Portugal
Suïssa

5,5%

Regne Unit

5,4%
3,9%

Estats Units
Xina
Països baixos
Polonia

3,0%

2,7%
2,2%

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 Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del govern d’Espanya.
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Comerç
El mes de setembre de 2021, l'índex de recuperació comercial a Barcelona (elaborat a
partir del valor de les transaccions amb terminals TPV del Banc BBVA) se situa en
el 100,2% de la despesa realitzada al setembre de 2019. D’aquesta manera, el valor de
l’índex supera el llindar del 100% per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, i
assoleix el valor més alt en 19 mesos.
Vuit dels deu districtes de la ciutat assoleixen valors de l’índex de recuperació
comercial superiors al 100% al mes de setembre de 2021, essent Nou Barris (126,9%) el
que registra el valor més elevat. Ciutat Vella (86,1%) i l’Eixample (83,8%) mostren una forta
progressió de la recuperació comercial el segon i tercer trimestres de 2021 que els permet
situar el seu índex per sobre del 80%, però sense recuperar els valors de 2019. Es confirma,
doncs, que l’impacte de la crisi Covid s’ha fet sentir amb especial força als districtes centrals
amb major presència de l’economia del visitant i la restauració, mentre que l’activitat
comercial de la resta dels districtes mostra una major resiliència.

Índex de recuperació comercial per districtes a Barcelona
Setembre 2021 (Setembre 2019=100)
Nou Barris

126,9

Horta - Guinardó

119,0

Gràcia

118,3

Sarrià - Sant Gervasi

115,1

Sant Andreu

111,6

Sant Martí

109,9

Sants - Montjuïc

109,7

Les Corts

106,6

Barcelona
Ciutat Vella
Eixample

100,2
86,1

83,8

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Barcelona a partir d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina Municipal de Dades, Barcelona,
Versió 2.1.

Tots els barris de Nou Barris assoleixen un índex superior a 125%, sent Torre Baró, Ciutat
Meridiana i Vallbona els que registren el valor més elevat de tota la ciutat (163,8%). A l’altre
extrem, la majoria dels barris de Ciutat Vella es troben per sota la mitjana de la ciutat, tot i
que el barri que presenta un menor índex és la Dreta de l’Eixample (69,9%).

16

4. SECTORS ESTRATÈGICS

Índex de recuperació comercial per barris a Barcelona (2019=100)
Setembre 2021

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Barcelona a partir d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina Municipal de Dades, Barcelona,
Versió 2.1.

Per sectors, l’índex de recuperació comercial continua superant el 100% en els serveis
(115,3%) respecte l’any 2019, assoleix un 75,9% en el comerç al detall (amb un destacat
128,6% al subsector alimentari), i cal remarcar que el conjunt de l’hostaleria –afectada
durant la pandèmia per importants restriccions a l’activitat- ja es troba al 99,3%.

Índex de recuperació comercial per sectors a Barcelona
Setembre 2021
Índex (2019=100)
Alimentari (comerç al detall)

128,6

Serveis

115,3

Hostaleria

99,3

Resta comerç al detall

75,9

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Barcelona a partir d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina Municipal de Dades, Barcelona,
Versió 2.1.
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Economia del visitant
El mes de setembre ha continuat la tònica iniciada a principis d'estiu i que es va confirmar
durant el mes d'agost, el nombre de visitants a la ciutat ha experimentat una dinàmica
força positiva amb increments molt destacats en el nombre de turistes que ens han visitat,
especialment els de procedència internacional, segons mostren les dades de l’enquesta
d’ocupació hotelera de l’INE.
El setembre ha tancat amb més de 400.000 turistes allotjats en hotels, el 75% dels quals
de procedència internacional, recuperant la quota de mercat internacional que era pròpia
de la ciutat. Barcelona ha encapçalat el rànquing de turistes internacionals dels punts
turístics d'Espanya. França segueix sent el principal país emissor de turisme internacional
de la ciutat (més de 45.000 turistes al setembre), però altres llocs de procedència com USA
(31239), Alemanya (28740) i Itàlia (23.298) han registrat augments molt significatius.

Evolució nombre de turistes allotjats en establiments segons procedència
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Font: EOH. INE

Respecte de valors de prepandèmia, Barcelona mostra una recuperació molt significativa
del nombre de visitants a la ciutat, tant del domèstic com de l'internacional , que s'ha
traduït el mes de setembre amb un nombre de turistes domèstics més alt que el registrat en
època prepandèmia (+1,9%) i una caiguda del turisme internacional més moderada que
mesos enrere (-50,7%).
En l’acumulat de l’any el nombre de turistes allotjats en hotels registra un valor un 12,9%
superior al de l’any 2020, però encara un 70,8% inferior a l’acumulat de 2019.
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Variació del nombre de turistes allotjats en hotels respecte de 2019
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Font: EOH. INE

Índex de recuperació comercial dels serveis d’allotjament i restauració
Altra indicador destacat per mesurar la recuperació del sector turístic i que ha mostrat una
evolució molt positiva ha estat el comportament de la despesa realitzada en serveis de
restauració i allotjament amb targetes als TPV de la ciutat.
Cal fer esment que aquests han estat uns dels sectors més perjudicats per la pandèmia, amb
caigudes per sobre del 90% i han estat molt condicionats per les mesures restrictives
d’obertura durant tots aquests mesos.
El mes de setembre, el sector de restauració ha assolit un índex de recuperació de 105,2
(Base 2019=100), un valor superior al registrat en època prepandèmia, per la seva banda el
sector d’allotjament encara es troba en fase de recuperació assolint un valor de 70,8, tot i
que cal destacar que des del mes juny mostra una dinàmica més positiva que mesos enrere.

Evolució índex de recuperació dels serveis turístics (2019=100)
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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 d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina Municipal de Dades,
Barcelona, Versió 2.1.
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