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Les matriculacions de vehicles elèctrics van augmentar 
un 20,6% a l’octubre a Espanya, fins a 3.258 unitats, 
mentre que el conjunt de vendes de tots els models 
electrificats, híbrids i de gas va créixer un 13,7%, amb 

29.270 unitats. Segons dades de la patronal Anfac, entre el 
gener i l’octubre es van lliurar al mercat espanyol 67.082 

vehicles zero emissions, fet que suposa un creixement del 23,3% 
en comparació amb el mateix període del 2021.

CREIX LA VENDA 
DE COTXES 
ELÈCTRICS

20,6%
Augment de les 
matriculacions

Barcelona ja frega les xifres  
de facturació prepandèmia

llocs de treball van baixar un 2,6%, 
dels 1.324.298 empleats el 2019 als 
1.289.804 el 2020. Per contra, però, 
el nombre d’empreses va augmen-
tar un 0,9%, passant de 100.108 el 
2019 a 100.978 el 2020. 

Per sectors 
Malgrat la pandèmia, alguns sectors 
van augmentar la facturació el 
2020, com és el cas del comerç al de-
tall d’alimentació i begudes (un 
15,7%), l’agricultura i ramaderia (un 
7,4%), el comerç a l’engròs de pro-
ductes domèstics (un 6,4%), les ac-
tivitats financeres i d’assegurances 
(un 2,5%), el comerç al detall de TIC 
i productes culturals (un 1,9%) i el 
comerç en establiments no especi-
alitzats (un 0,3%). 

Per contra, els que més van cau-
re durant la pandèmia van ser l’hos-
taleria (-53,2%), les activitats artís-
tiques i recreatives (-45,2%), els ve-
hicles de motor (-25,6%), el comerç 
al detall de combustibles (-24,9%), 
les activitats immobiliàries (-19,7%) 
i el transport i emmagatzematge  
(-19,6%), entre d’altres. Tot i això, 
segons Menor, “l’hostaleria s’està 
recuperant ràpidament, així com to-
tes les activitats relacionades amb el 
turisme”. Pel que fa a l’automoció, 
ha advertit que “és un sector que es-
tà en ple procés de canvis i cal estar 
atents al que passarà, perquè està en 
una situació complicada”. 

Alhora, els cinc sectors econòmics 
amb més facturació de la província 
de Barcelona són químiques i farma-

cèutiques (7,9%), altres tipus de co-
merç a l’engròs (7%), comerç a l’en-
gròs d’alimentació i begudes (6,9%), 
vehicles de motor i altres materials 
de transport (5,1%) i productes ali-
mentaris i begudes (6,1%). 

A la demarcació de Barcelona hi 
ha 250 empreses que concentren el 
38,6% de la facturació total. La Di-
putació distribueix el rànquing de 
les 25 que més han facturat el 2020, 
que capitaneja en primera posició 
Seat, seguida de Lidl, Volkswagen i 
Bunge Iberica. Entren al top 25 del 
2020 tres empreses: Condis Super-
mercats, Danone i Sanofi. Per con-
tra, en surten Vueling, Grifols i 
Damm. 

Distribució territorial 
Dins la província de Barcelona, el 
Barcelonès concentra la facturació 
més gran, amb 99.699 milions d’eu-
ros facturats el 2020, el 38,8% del 
total, i hi destaquen empreses com 
BASF, Mediapro i Puig. La ciutat de 
Barcelona concentra el 33% de la 
facturació total, amb 84.655,4 mi-
lions. Al Barcelonès les activitats de 
serveis concentren el 71,9% de la 
facturació. 

El Baix Llobregat és la segona co-
marca, amb el 21,6%, 55.585 milions 
d’euros. És la que té una facturació 
més important del sector industrial, 
amb empreses com Seat, Volkswa-
gen, Bunge Iberica i Nestlé. Al Baix 
Llobregat el segueixen el Vallès Oc-
cidental (18,5%), el Vallès Oriental 
(7,3%) i Osona (4,3%).e

Químiques i alimentació lideren les vendes a la demarcació

Les empreses de la província de 
Barcelona deixen enrere les males 
dades de la pandèmia. Segons l’in-
forme d’estructura empresarial de 
la província de Barcelona presentat 
aquest dijous per la Diputació de 
Barcelona i la Xarxa d’Observatoris 
del Desenvolupament Econòmic 
Local, la previsió de facturació el 
2021 a la demarcació s’acosta molt a 
les xifres prepandèmiques del 2019. 

L’estudi posa en relleu que l’any 
2020 la facturació a Barcelona va 
ser de 257.053,9 milions d’euros, 
però l’estimació per al 2021 és de 
286.142 milions, una xifra molt pro-
pera als 288.942 milions que es van 
registrar el 2019, abans de la pandè-
mia. Alhora, destaca que els sectors 
que més han incrementat la factu-
ració són els que van resistir millor 
la pandèmia, principalment el de 
l’alimentació. 

“Les previsions de facturació per 
al 2021 ens apropen molt a la reali-
tat del 2019; considerem que s’ha 
recuperat l’activitat de manera bas-
tant ràpida. Ara, però, estem en un 
context complex i fer previsions 
més enllà del 2021 és agosarat”, ha 
dit la responsable de desenvolupa-
ment econòmic, turisme i comerç 
de la Diputació, Eva Menor. 

Entre el 2019 i el 2020, la factu-
ració per càpita va caure un 10,6%, 
dels 50.307 euros als 44.979, i els 
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■ El BCE adverteix que l’impost a la 
banca acabarà afectant els clients

El Banc Central Europeu (BCE) ha elaborat un 
informe sobre l’impost a la banca que vol aprovar 
el govern espanyol en què es qüestionen algunes 
de les línies vermelles plantejades per l’executiu. 
El BCE recorda que els bancs poden reflectir en els 
preus dels préstecs bancaris “tots els costos 
pertinents, incloent-hi les consideracions fiscals, 
quan sigui procedent”. També demana “aclarir” 
quins mecanismes de verificació aplicarà la CNMC 
per “garantir” que les entitats bancàries detallin 
als clients l’aplicació de nous costos. L’informe, 
crític amb la nova figura tributària, no és vinculant 
i des del govern defensen la mesura. 

L’associació Barcelona Global considera que la 
nova llei de start-ups, aprovada ahir, permetrà 
que Barcelona pugui atreure emprenedors, 
inversors i professionals independents i alhora 
reduirà els desavantatges fiscals de la capital 
catalana respecte a altres ciutats europees. 

La presidenta de Barcelona Global, Maite 
Barrera, i el conseller delegat de l’entitat, Mateu 
Hernández, van celebrar l’aval del Congrés a 
aquesta normativa, perquè entenen que suposa 
un pas endavant respecte a la situació actual. Tot i 
això, l’entitat considera que encara queda camí 
per recórrer en matèria fiscal.

■ La llei de ‘start-ups’ permetrà atreure 
inversió, segons Barcelona Global

Catalunya és, amb 31 grans fortunes, la segona 
comunitat amb més membres a la llista Forbes 
dels 100 espanyols més rics. Així doncs, el 
Principat queda només per darrere de Madrid, que 
encapçala el rànquing amb 34 multimilionaris. El 
primer català de la llista és Isak Andic, propietari 
de la cadena de moda Mango, amb un patrimoni de 
prop de 1.900 milions, seguit de Sol Daurella, 
presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, amb 
uns 1.700 milions, i Manuel Lao, expropietari de 
Cirsa, amb uns 1.400 milions. El primer espanyol 
és Amancio Ortega, fundador de Zara, amb 53.500 
milions, un 20% menys que l’any passat.

■ Catalunya, la segona comunitat 
amb més rics a la llista Forbes
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Facturació del 2020 en milions d'euros i variacions respecte a l’any anterior
Les empreses que més facturen a la província de Barcelona 

2 Lidl Supermercados SAU Vallès 
Occidental

4.826 M€ ±0

3 Volkswagen Group 

España Distribución SA

Baix 
Llobregat

2.953 M€ ±0

4

Bunge Ibérica SA

Baix 
Llobregat

2.796 M€ ±0

5
Nestlé España SAU

Baix 
Llobregat

2.218 M€ +1

6
Bon Preu SA

Osona 1.624 M€ +5

7
Bayer Hispania SL

Baix 
Llobregat

1.601 M€ +7

8 Punto Fa SL
Vallès 
Occidental

1.456 M€ +1

9 BASF Española SLU Barcelonès 1.451 M€ +1

10 Cargill SLU Vallès 
Occidental

1.313 M€

1 Seat SA Baix 
Llobregat

8.784 M€ ±0−2.373 M€

+427 M€

−903 M€

−250 M€

+110 M€

+131 M€

+323 M€

−357 M€

−162 M€

+70 M€ +5
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