
 

INFORME TERRITORIAL  
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2016 

 
 L’informe territorial de la província de Barcelona constata, per segon any 

consecutiu, la recuperació econòmica de tots els territoris de la demarcació, 
amb les dades més positives dels darrers anys.  

 
 El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i el teixit empresarial de 

la província tornen a créixer l’any 2015 a totes les comarques i disminueixen el 
nombre d’aturats, tant registrats com estimats, un -10,7% i un -12,8% 
respectivament.  

 
 La població a la demarcació de Barcelona s’ha mantingut pràcticament igual a 

l’any anterior, situant–se en 5,5 milions de persones. 
 

 La demanda d'allotjament turístic a les comarques de Barcelona l'any 2015 ha 
tingut un comportament a l'alça respecte el 2014 tant en el nombre de turistes 
(+3,9%) com en el nombre de pernoctacions generades (+4,9%) arribant a 
dades històriques amb 11,4 milions de turistes i 32 milions de pernoctacions. 
 

 
Barcelona, 5 de juliol de 2016.- La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de 
Barcelona presenten la catorzena edició de l’Informe territorial de la província de 
Barcelona, una publicació que fa balanç anual de l’evolució econòmica de la demarcació 
i de les 12 comarques que la componen1, i que completa l’anàlisi amb dues 
monografies; 12 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’aspectes 
més concrets d’aquestes economies locals; i un recull dels projectes estratègics més 
destacats de cada comarca.  
 
Al llarg del 2015 l’economia catalana ha consolidat la recuperació econòmica encetada a 
mitjan del 2013 amb un creixement del PIB català del 3,4%, el major creixement des del 
2007, segons dades d’Idescat. Aquest augment del PIB ha estat superior al registrat tant 
a Espanya com al conjunt dels països de la zona euro (3,2% i 1,6%, respectivament).  
 
La demarcació de Barcelona també registra una evolució econòmica positiva el 2015, tal 
i com es dedueix a partir dels resultats dels indicadors socioeconòmics que s’analitzen 
en aquest informe. Es constata amb les dades a l’alça en la creació d’empreses i 
ocupació, per segon cop ençà va començar la crisi l’any 2007, i la reducció, per tercer 
any consecutiu, del nombre d’aturats. 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Incloent la recent comarca creada del Moianès. 



 
 
La demarcació de Barcelona no perd població 
 
La població a la província de Barcelona pràcticament s’ha mantingut idèntica a l’any 
anterior, situant–se en 5.523.922 persones, segons dades de l’INE a 1 de gener de 2015. 
Aquesta xifra suposa un augment només en 138 persones, trencant la tendència 
negativa encetada al 2012. La pèrdua de població estrangera (-6,0%) continua amb 
força, tot i que una part d’aquesta reducció és deguda a les naturalitzacions. 
 
Per comarques, el Barcelonès i les quatre comarques interiors situades a l’oest de la 
demarcació han disminuït la població (de més a menys caiguda: Berguedà, Bages, Anoia, 
Barcelonès i Alt Penedès). La població de les set restants comarques barcelonines ha 
crescut però amb poca intensitat, oscil·lant entre el 0,05% del Baix Llobregat i el 0,36% 
del Maresme.  
 
 
Creixen el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i el teixit empresarial a 
totes les comarques 

 

Segueix l’evolució positiva del nombre d’afiliats a la Seguretat Social creixent amb més 
intensitat que l’any anterior i que l’ocupació estimada per l’EPA de l’INE. Més 
concretament, els afiliats al règim general i autònoms han crescut un 3,8% al conjunt de 
la demarcació. A l’igual que ha succeït al conjunt del Principat, el creixement ha estat 
superior entre els assalariats (el 4,3%), que entre els autònoms, on el creixement ha 
estat de l’1,6%.  
 
Per sectors, els serveis, amb un creixement del 4,1%, han estat sens dubte l’element 
tractor de l’embranzida de les afiliacions, amb una aportació neta del 84% dels nous 
afiliats a la demarcació, situant la seva contribució al creixement global dels afiliats en 
3,24 punts percentuals. A la indústria, el nombre d’afiliats ha augmentat un 2% respecte 
a l’any anterior. Per últim, la construcció destaca per ser el sector on més han crescut 
els afiliats en termes relatius, el 5,9% el 2015. Per comarques, els creixements més 
elevats, superiors al 5%, s’han registrat a les tres comarques interiors situades més al 
nord: el Vallès Oriental, Osona i el Berguedà.  
 
En línia amb el creixement de l’activitat, les empreses de la demarcació de Barcelona 
han crescut el 2,4% el 2015, per segon any consecutiu des de l’inici de la crisi, segons les 
dades de la Seguretat Social. La millora en l’evolució del teixit empresarial també ha 
obeït principalment al sector dels serveis, atès a la seva importància (representa el 81% 
del total empreses) i al seu creixement (el 2,4%).  
 
Així mateix, la resta de sectors productius també han registrat un augment del nombre 
d’empreses. La comarca on més ha augmentat el teixit empresarial clarament és el 
Moianès (un 6,4%), però cal tenir en compte que és la comarca amb menys comptes de 
cotització (418 empreses, el 0,2% de la província). El gran pol d’activitat empresarial de 
la província, el Barcelonès, ha aportat gairebé el 40% dels nous centres de cotització que 



 
s’han creat el 2015. A continuació, li segueix el Vallès Occidental, que crea 924 empreses 
de les 4.277 noves empreses de la demarcació. 
 
 

 
S’intensifica la caiguda del nombre d’aturats, tant registrats com estimats 
 
El nombre d’aturats registrats a la demarcació de Barcelona ha disminuït per tercer any 
consecutiu, i a més ho ha fet de manera més intensa que els dos anys precedents (–
10,6% respecte al 2014, percentatge molt similar al conjunt de Catalunya). Així, el 
nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha 
anat disminuït durant el transcurs de l’any fins a situar-se en 378 mil aturats a finals del 
2015, el mínim des de l’any 2009. Com a conseqüència, la taxa d’atur registral es 
continua reduint, fins al 14,6% el 2015, gairebé dos punts percentuals menys que l’any 
anterior. Aquesta és la taxa més baixa que es registra a la província des del 2009, si bé 
encara està lluny de l’11,8% del 2008, just abans de la crisi.  
 
Per comarques, en termes relatius, els descens més important s’ha produït al Moianès 
(el –14,4%), seguit del Bages (el –13,9%); i, per contra, els descensos més moderats 
s’han donat al Maresme, l’Anoia i Osona (–9,3%, –9,5% i –9,9%, respectivament). La 
comarca amb una taxa d’atur més elevada continua sent l’Anoia, amb el 18,8%, mentre 
que la més baixa ha estat el Moianès, amb el 10,9%, seguida del Barcelonès (13,2%) i 
Osona (13,8%). 
 
Així mateix, segons l’EPA, la taxa d’atur estimada ha disminuït progressivament a 
mesura que avançava l’any fins a situar–se en el 17,2% el quart trimestre (vers el 17,7% 
del conjunt de Catalunya), ja que els aturats disminueixen (-12,8%) en major mesura que 
la població activa (-1%). Aquesta és la taxa més baixa dels darrers 5 anys. 
 
 
Màxims històrics en nombre de turistes i pernoctacions a les comarques de Barcelona  
 
La destinació de l’Entorn de Barcelona (comarques barcelonines excepte el Barcelonès) 
continua amb la tendència creixent tant del nombre de turistes com de pernoctacions 
l’any 2015. Així, s’han registrat un total de 4.035.109 turistes (+1,6%) i 12.626.168 
pernoctacions (+4,1%), la qual cosa suposa una major estada mitjana en hotels i 
càmpings i un grau d’ocupació més elevat en hotels i turisme rural. 
 

Pel que fa al Barcelonès, per segon any consecutiu sobrepassa els 7 milions de viatgers 
(5,1% més que l’any anterior). Les pernoctacions, amb un volum de 19,3 milions de nits 
d’hotel han crescut un 5,5% més que el 2014.  
 
En relació a la recaptació de la taxa turística, el Barcelonès representa el 81% del total 
de Barcelona i registra 23M€ l’any 2015, un increment del 6,7% respecte el recaptat 
l’any 2014. Mentre que la resta de la província de Barcelona arriba els 5,4 M€ l’any 
2015, un 4,5% més que l’any anterior. En total la recaptació de totes les comarques 
barcelonines supera els 28M€, amb un increment del 6,3% respecte l’any anterior. 
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Monogràfic 1: “Recuperació del sector immobiliari: es repetiran els errors del passat?” 

La concessió, per part dels bancs, de crèdits no superiors al 80% del valor de la taxació de 
l’immoble i la presa de mesures preventives, per part del govern, per evitar el registre 
d’increments anuals del preu de l’habitatge de dos dígits, temes clau per evitar la 
repetició dels errors del passat al sector. 

 

Aquest estudi fa balanç de l’evolució del sector de la construcció i l’immobiliari a la 
demarcació de Barcelona durant la darrera dècada, i analitza els factors que més incideixen 
en l’evolució del sector per tal de preveure el seu comportament futur, permetent 
conèixer si es repetiran o no els errors del passat. 

El sector de la construcció va explicar el 54% del descens del PIB a la demarcació de 
Barcelona entre el 2008 i el 2013, si bé Barcelona no és de les províncies que té un major 
pes del sector de la construcció i tampoc de les que més ha patit l’ajust del sector.  

Tot i els bons resultats de 2015, aquest any a la província només s’han iniciat el 7% dels 
habitatges del 2006, s’han realitzat el 43% de les transaccions de 2006 i els preus encara 
estan un 30% per sota del màxim. Això vol dir que estem lluny de reproduir la situació 
d’abans de la crisi, més aviat el sector ha entrat en una nova fase de normalització en la 
qual els factors determinants de la demanda, i en menor mesura l’oferta, seran els que 
decidiran el ritme de recuperació del sector.  

En la mesura que es confirmi la recuperació econòmica i segueixi la reducció de l’atur, això 
farà augmentar la renda de les famílies i, en conseqüència, estimularà la demanda del 
sector immobiliari. Així mateix, els baixos tipus d’interès són un clar estímul a curt termini, 
com ho és la demanda estrangera que cada vegada té un major pes en el total (14,1% de 
les compres realitzades a la província el 2015). Per contra, les projeccions de caiguda de la 
població per a les properes dècades és un factor que actua en detriment de l’expansió del 
sector. D’altra banda, l’oferta s’està recuperant però no amb la mateixa intensitat que la 
demanda, fet que podria acabar pressionant els preus, sobretot en aquelles poblacions 
amb menor estoc d’habitatge nou sense vendre. 
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Monogràfic 2: “Projectes territorials en l’àmbit del desenvolupament econòmic local a la 
província de Barcelona (2011-2015)” 
 

L’estudi identifica i classifica les accions, polítiques, plans, propostes i programes que 
han generat impacte territorial a la demarcació de Barcelona des de l’òptica del 
desenvolupament econòmic local durant la darrera legislatura dels governs locals (maig 
2011-maig 2015).  

Les idees força que més destaquen per poder resultar útils a l’hora d’encarar les 
estratègies de desenvolupament econòmic local els propers anys són: 

- La consideració dels elements configuradors de territori de la demarcació és un element 
necessari en el disseny de polítiques de desenvolupament econòmic local o supralocal. 
- El planejament territorial, urbanístic i sectorial continua essent la base de nombrosos 
projectes i transformacions territorials amb incidència en el desenvolupament local.  
- Els projectes de millora i transformació urbana desenvolupats els darrers anys procuren 
crear una mixicitat d’usos productius i residencials.  
- El sector de la producció d’energia mostra una clara paralització a causa de la crisi 
econòmica, la manca d’inversió privada i la disminució de primes a les energies renovables.  
- En matèria de mobilitat, les noves infraestructures viàries i ferroviàries executades o a 
punt d’executar creen nous espais de centralitat on es poden desenvolupar activitat 
econòmica en entorns urbans i industrials.  
- Cal parar especial atenció a aquells territoris on la presència de projectes amb impacte 
territorial que emanen de la iniciativa privada són més nombrosos en quantitat i efectes. 
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A nivell comarcal, l’Informe territorial de la província de Barcelona inclou per segon any 
els mapes de projectes estratègics locals (amb el qual s’ha fet una identificació dels 
10 projectes de desenvolupament econòmic més significatius per a cada una de les 
comarques) i 13 articles on s’exposen alguns dels aspectes més destacats de la 
promoció econòmica de l’any 2015. Els articles incorporats a l’Informe d’enguany són:  
 
 

Alt Penedès  
• Adapt Penedès. Ocupació a la indústria local a l’Alt Penedès  
 
Anoia  
• Campus Motor  
 
Bages  
• Els geoparcs i l’etiqueta UNESCO  
 
Baix Llobregat  
• Sant Feliu eCOl·laboratiu, comunitat local d’economia col·laborativa digital  
 
Barcelonès  
• El Pla de Barris de Barcelona, un pla per revertir les causes estructurals de la desigualtat  
• El Campus de l’Alimentació de Torribera, un projecte estratègic per la UB. 
 
Berguedà  
• Una aposta per la sostenibilitat energètica i l’ocupació: la Mancomunitat de Municipis per la 
Biomassa del Berguedà  
 
Garraf  
• Projecte Matí-Oficina tècnica laboral del Garraf. Un model d’orientació sociolaboral 
especialitzat en salut mental  
 
Maresme  
• Turisme i esport a Calella. Les claus del nou posicionament estratègic de ciutat: Calella 
continua situant-se al món  
 
Moianès  
• Moianès 42: Territori d’oportunitats  
 
Osona  
• La C-17  
 
Vallès Occidental  
• Centre d’Empreses industrials, CEI Can Roqueta de Sabadell  
 
Vallès Oriental 187 
• Granollers, una ciutat industrial i sostenible: Projecte EcoCongost 
 
 
 

Podeu descarregar l’Informe Territorial de la Província de Barcelona al següent 
enllaç http://bit.ly/informe2016. 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/informe2016

