


0. Continguts

Posicionament de la ciutat de Barcelona respecte de les principals ciutats 
del món en un conjunt d'indicadors econòmics i socials de referència en sis 
àmbits temàtics:

- Pol d’activitat econòmica

- Qualitat de vida, sostenibilitat i cohesió social

- Mercat de treball i formació

- Societat del Coneixement

- Turisme

- Preus i costos

Resultats de l’informe



Barcelona entre les 20 primeres 
ciutats en competitivitat global per 
primera vegada des de 2016

(GPCI, Mori Memorial Foundation)

Competitivitat global en ciutats del món. Posicionament de Barcelona 2021

1. Pol d’activitat econòmica



9a. àrea urbana global en 
nombre de projectes 
d’inversió el 2020, amb 
especialització en centres 
de recerca (2a.)

(KPMG)

1. Pol d’activitat econòmica (II)

Principals àrees urbanes el món receptores de projectes d’inversió estrangera. 2020



9a ciutat més atractiva del 
món per a visitants i 
emprenedors/res el 2021 

(Resonance Consultancy)

Ciutats globals atractives per a visitants i emprenedors 2021

1. Pol d’activitat econòmica (III)



2. Qualitat de vida, sostenibilitat 
i cohesió social  

Barcelona se situa entre les 15 
ciutats més segures del món, 
és la 4a d’Europa i assoleix la 
9a posició en seguretat en 
l’àmbit de la salut

(The Economist Intelligence Unit)

Ciutats segures. Posicionament de Barcelona 2021



El 2021, Barcelona és la 14a. ciutat 
més sostenible d’Europa per les 
seves polítiques mediambientals 
(Schroders)

Barcelona se situa entre les 20 
ciutats del món amb un ecosistema 
de mobilitat més sostenible 

(Univ. de Berkeley-Oliver Wyman)

Sostenibilitat en ciutats europees. 2021

2. Qualitat de vida, sostenibilitat 
i cohesió social (II) 



Ciutats més atractives per a treballar a l’estranger. 2020

3. Treball i formació

Barcelona és la novena  
destinació global més 
atractiva per al talent 
internacional que vol 
treballar a l’estranger, i la 
desena per als experts 
digitals 

(Boston Consulting Group)



3. Treball i formació (II)

Barcelona és l’única 
ciutat amb dues 
institucions docents al 
top ten dels MBA 
d’escoles de negocis 
d’Europa
(Financial Times)

Escoles de negocis europees. Posicionament en el rànquing de MBA a Europa



4. Coneixement 

Barcelona, 7a. ciutat 
en captació d’inversió 
tecnològica a Europa 
l’any 2021, tot 
quadriplicant el volum 
de 2020 

(Atomico)

Principals hubs europeus en captació d’inversió tecnològica. 2021



4. Coneixement (II)

Barcelona es manté com 
la 3a. ciutat preferida 
d’Europa per a ubicar una 
start-up per quart any 
consecutiu
(StartUp Heatmap Europe) 

Ciutats preferides per ubicar una nova start-up a Europa



El cost de la vida s’encareix a 
Barcelona el 2021, sense afectar 
la seva competitivitat entre les 
principals ciutats europees.

(Mercer Human Resource 
Consulting)

6. Preus i costos

Cost de la vida



La ciutat manté preus 
competitius de l’espai 
productiu en el context 
europeu.

(Cushman&Wakefield)

6. Preus i costos (II)

Preu del lloguer d’oficines. 2021




