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Barcelona és un destí turístic de primer nivell. En base a la anàlisis i la combinació 

de totes les fonts disponibles (Barcelona Turisme, Ajuntament de Barcelona, 

Apartur, Pla estratègic de Turisme 2020, Port de Barcelona, etc.), s’ha pogut 

estimar que 33 milions de turistes visiten cada any Barcelona, amb o sense 

pernoctació.  

Els turistes gasten més de 4.600 milions d’euros en compres, restauració i menjar 

per cuinar a l’allotjament. 

D’altra banda, en base a 1.250 enquestes a comerços i restaurants de la ciutat 

s'han definit 4 zones en funció de la seva intensitat de compres turístiques. 

 

 

La diferència en el comportament entre les zones de forta afluència turística i les 

que no, és molt significatiu, tal i com recull el següent quadre resum: 

 

 

 

33 milions de turistes 

vistent Barcelona, amb o 

sense pernoctació, amb 

+4.600 M€ de despesa 

en compres, restauració 

i menjar per cuinar a 

l’allotjament 
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Les principals conclusions sobre l'efecte del turisme en el comerç urbà de 

Barcelona són: 

o Els beneficis del turisme de compres són molt capil·lars en el comerç 

urbà de la ciutat. Un 37% del comerç urbà factura més d'un 30% al 

segment turístic.  

o 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. 

o Això vol dir que el turisme genera directament el 29% de la ocupació 

en el sector comercial, amb 26.294 llocs de treball en el sector sobre 

els 90.316 existents. 

o Els efectes totals (directes, indirectes i induïts) de les compres dels 

turistes representen 3.900 milions d’euros generats dins l’economia, 

amb +49.000 llocs de treball totals. 

o 1.200 comerços del centre de Barcelona haurien de tancar segur si no 

hi hagués vendes turístiques, i el doble probablement tancarien. 

Zona de forta 
intensitat turística 
Zona MOLT ALTA i 

ALTA 

Zona amb baixa 
intensitat turística 

Zona MITJA i BAIXA 

L’impacte del turisme és 

molt capil·lar en el 

comerç de la ciutat i 

beneficia a un nombre 

important de comerç 

urbà, de proximitat. 

El 37% del comerç urbà 

factura més del 30% al 

segment turístic. 

El turisme representa el 

19% de les vendes del 

sector, amb +2.000 M€, i 

genera un impacte total 

de 3.900 M€ 

(considerant els efectes 

indirectes i induïts) 

Gràcies al turisme es 

generen +26.000 llocs de 

treball directes en el 

sector comercial (un 29% 

de l’ocupació del sector) 
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o D’altra banda, també és important destacar que el comerç 

especialitzat en el segment turístic presenta una major 

professionalització i estabilitat laboral de la seva plantilla: 

• Major densitat de treballadors (+15%) que la mitjana de la 

ciutat 

• Major formació dels treballadors 

• Més estabilitat: menor rotació de plantilles 

• Menys temporalitat (contractació de llarga durada / 

indefinits) 

• Més oportunitats de desenvolupar una carrera professional 

dins el sector comercial 

 

El turisme esdevé, d’aquesta forma, un dels principals motors de sostenibilitat 

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

resiliència del comerç. Les compres turístiques constitueixen una peça important 

per a garantir la sostenibilitat del sector vers amenaces externes: 

o Compensar la caiguda de les compres dels residents per efectes de la 

crisi 

 

 

 

 

 

o La compra turística sempre és física, mai online 

o Permet una major densitat de vendes (€/m2), el comerç present en 

zones d’intensitat turística alta i/o molt alta té una major densitat de 

vendes (+56%), i per tant és més resilient i competitiu que la mitjana 

de la ciutat. 

Així doncs, es conclou que:  

 

 

Evolució 2010 – 2015 de les compres (excepte alimentació i drogueria) 

LES COMPRES TURÍSTIQUES SÓN UNA INFRAESTRUCTURA 

BÀSICA PER EL COMERÇ DE BARCELONA 

i representa un segment essencial per a mantenir el model i la 

qualitat del comerç urbà de la ciutat 

El turisme és una 

palanca que genera més 

i millors llocs de treball,  

de més qualitat, menys 

temporalitat, i que 

permeten desenvolupar 

una carrera professional 

en el sector del comerç 

El turisme contribueix a 

la resiliència i fortalesa 

del sector del comerç. 

La compra turística 

sempre es física, mai 

online. 

Les compres turístiques 

han permès compensar 

bona part de la caiguda 

de la demanda interna 

durant la crisi. 
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D'altra banda, el turisme contribueix a generar altres externalitats positives per 

a la ciutat i els seus residents: 

o La generació de nous serveis i productes per al segment turístic també 

en gaudeixen els residents.  

o El turisme ha estat una de les palanques més importants per 

dinamitzar entorns deprimits de la ciutat. Per exemple el Born. 

o El turisme genera +5.000 M€ de despesa en altres sectors (hotels, 

cultura, oci, etc.) 

o La connectivitat internacional de l'aeroport i el port 

 

És necessari, per tant, seguir apostant per un model i un posicionament turístic 

vers el turisme de compres: 

o El turisme de compres interactúa molt més amb la ciutat i la seva 

trama urbana que no pas el turisme de masses. 

o És un turisme de qualitat, molt interessat en la oferta comercial (en 

trama urbana, no només en Centres Comercials) i en la experiència de 

compra (hospitality), la oferta gastronòmica, la oferta hotelera, la 

oferta cultural, etc. 

o El turisme internacional, segons la Organització Mundial del Turisme 

–OMT- creixerà un +60% al 2030, amb 1.800 milions de turistes. Les 

compres són i seran una de les motivacions principals dels mercats 

emergents de turisme internacional (p.ex. el mercat xinès)  

o Actualment, Barcelona és la 6ena ciutat del món en despesa turística 

internacional, i disposa de molt bons actius per consolidar i millorar 

aquest posicionament com a destinació turística de compres: Una 

oferta comercial capil·lar i distribuïda en trama urbana, única i 

singular, entorns urbans singulars, bohemis, "trendys", oferta 

gastronòmica de primer nivell, patrimoni cultural i arquitectònic amb 

oferta per a primeres i posteriors visites, connectivitat internacional, 

etc. 

 

 

 

 

El turisme contribueix a 

generar altres beneficis 

per als residents i les 

empreses locals 

(connectivitat 

internacional, 

desenvolupament de 

zones urbanes, expansió 

internacional 

d’empreses locals, etc.) 

Barcelona ha d’apostar 

per un model turístic de 

qualitat, enfocat al 

turisme de compres, 

cosmopolita, urbà, que 

interactua molt 

respectuosament amb la 

ciutat i genera una 

riquesa molt distribuïda 

(compres, gastronomia, 

cultura, etc.) 
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D'altra banda, el turisme de compres esdevé una palanca per a desenvolupar 

noves centralitats urbanes turístic-comercials: 

• A través d'aprofitar, potenciar i generar una oferta comercial / restauració 

singular en aquestes zones 

• Articular, millorar i potenciar les dues grans vies urbanes de connectivitat 

comercial: Eix Diagonal i Eix Gran Via 

• El desenvolupament d'aquestes zones podria generar fins a 6.000 llocs de 

treball directes. 

 

 

 

 

 

El turisme  és una 

palanca important per a 

desenvolupar noves 

centralitats urbanes. 

Cal potenciar els dos 

grans eixos de 

connectivitat urbana i 

comercial de la ciutat: La 

Diagonal i la Gran Via. 


