
 
 
 
 

Impacte socioeconòmic de les compres turístiques a la ciutat de Barcelona 
 

El 37% del comerç urbà factura més del 30% a turistes 
 

• La facturació del comerç procedent de turistes es situa prop dels 

2.000 milions d'euros, el que representa entre un 18% i un 19% de la 

facturació del comerç de Barcelona. 

 

• El desenvolupament de les dues grans vies urbanes de 

connectivitat comercial (Eix Diagonal i Eix Gran Via) permetria 

augmentar fins a un 5% la facturació global i generar fins a 6.000 

llocs de treball a Barcelona. 

 
• Almenys 1.200 comerços del centre de Barcelona haurien de tancar 

segur si no hi hagués vendes turístiques, i el doble probablement 

tancarien. 

 
Les compres turístiques són una infraestructura bàsica pel comerç de 

Barcelona i representa un segment essencial per  mantenir el model i la qualitat 

del comerç urbà de la ciutat. Aquesta és la conclusió general de l'estudi 

encarregat per Barcelona Oberta a RBD Consulting Group per analitzar 

“l'Impacte socioeconòmic de les compres turístiques a la ciutat de 

Barcelona”. 

 

 

L'estudi ha identificat 4 zones d'intensitat de compres turístiques a Barcelona, 

no en funció de la seva afluència, sinó de la compra turística: baixa (facturació 

per sota el 5%), mitja (entre el 5% i el 25%), alta (entre el 25% i el 50%) i molt 

alta (més del 50%). A les zones d'intensitat turística alta i molt alta, el 

percentatge de facturació de les compres derivades del turisme és del 34%, 

mentre que a les de mitja i baixa, la facturació és del 8%. Un 37% del comerç 
 
urbà factura més del 30% al segment turístic. 
 
Segons les dades que es deriven de l'estudi, almenys 1.200 comerços del 

centre de Barcelona haurien de tancar segur si no hi hagués vendes 

turístiques, i el doble probablement tancarien. 



 
 

 

El turisme impulsa la intensitat en contractació i creació de llocs de treball: les 
 

zones d'alta i molt alta intensitat donen feina a 4'8 persones per cada 

100m2, i a les zones de mitja i baixa intensitat turística, es contracten 3'7 

persones per cada 100m2. Un dels altres elements que es desprèn de l'estudi 

és que el comerç destinat al turisme genera llocs de treball de qualitat i amb 

menys rotació. 

 

Més de 33 milions de turistes l'any visiten Barcelona, amb o sense pernoctació, 

i en conjunt, la despesa turística en compres i restauració a Barcelona supera 

els 4.600M€. Si sumem despeses d'allotjament i altres, la quantitat ascendeix 

als 9.700M€. 

 

Analitzant l'impacte econòmic de les compres turístiques en l'economia, l'efecte 

directe és de més de 2.000M€, que equivaldria al 18-19% de la facturació del 

comerç de Barcelona. I l'efecte directe en ocupació, amb 26.000 llocs de 

treball, equivaldria al 29% de l'ocupació del comerç de Barcelona. 

 

Segons Roger Gaspa, soci de RBD Consulting i director de l'estudi, “El 

turisme contribueix a la resiliència i fortalesa del sector comerç a 

Barcelona per dos motius principals: perquè ha compensat la caiguda de 

les compres dels residents, sobretot en productes de moda i 

complements, i en segon lloc, perquè la compra del turista sempre és 

física, mai online.” 

 

Quant a externalitats positives, l'estudi assenyala que de l'oferta que neix per 

satisfer demanda turística també en gaudeixen els residents. De fet, el turisme 

ha estat una de les palanques més importants per dinamitzar entorns deprimits 

de la ciutat i ha sabut posicionar-se en el turisme de negocis. 

 

Segons Gabriel Jené, president de Barcelona Oberta, “l'objectiu principal 

d'aquest estudi ha estat posar en valor la importància socioeconòmica de 

les compres turístiques per el comerç i la restauració a la ciutat de 

Barcelona i veiem que ha de servir de palanca per a desenvolupar noves 



 
 

centralitats urbanes turístic-comercials de la ciutat, com Eix Diagonal i 

Gran Via.” 

 

El desenvolupament de les dues grans vies urbanes de connectivitat comercial 

(Eix Diagonal i Eix Gran Via) permetria augmentar fins a un 5% la facturació 

global i l'ocupació del comerç de Barcelona. 

 

El turisme de compres esdevé, doncs, un dels principals motors de 

sostenibilitat en el comerç de la ciutat, i un dels principals elements que 

contribueix a la resiliència del comerç. 

 

Metodologia 
 
Anàlisis des de l'oferta 
 
1.250 enquestes als responsables d'establiment: comerç i restauració 

Durada: 7 minuts 

Tipus: 800 presencials a 18 zones de mostreig (eixos comercials, entorns singulars, etc.); 400 

telefòniques a la resta de Barcelona; 50 online. 

Anàlisis des de la demanda 

Mercat potencial del turisme 
 
Anàlisis de totes les fonts disponibles. 

Entrevistes en profunditat: 17. 

 

 
 
 

 
 
 

 


