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Presentació
M. Rosa Virós i Galtier, Presidenta del Consell Econòmic i Social de Barcelona

El CESB presenta aquest any la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2005, 
amb l’objectiu, com sempre, de donar a conèixer les principals dades socioeco-
nòmiques i ocupacionals a la nostra ciutat.

La Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2005 és la primera que es fa des de 
l’aprovació de la reforma dels Estatuts del CESB i de la signatura de  l’Acord de 
col·laboració amb el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Barcelona que, entre d’altres temes, preveu la participació d’aquest òrgan en el 
capítol de Qualitat de Vida.

La reforma del Estatuts ha estat fonamental per l’impuls i el reconeixement de 
les tasques desenvolupades i, al mateix temps, ha suposat l’acceptació pel go-
vern de la ciutat de la reivindicació dels agents econòmics i socials de dotar al 
Consell Econòmic i Social de Barcelona de una més gran autonomia. Malgrat 
aquest important avenç, encara manca assolir l’objectiu de fer les reformes legals 
pertinents que permetin dotar al CESB de personalitat jurídica pròpia i de plena 
independència.

Els eixos més signifi catius de la reforma dels Estatuts han estat:

• Aprofundiment de les funcions del CESB.

• Presidència estable. 

• Reforma del Grup III del CESB per tal de que estigui format per representats i 
experts de la vida política, econòmica i social de Barcelona.

• Regulació del procediment de compareixences d’alts càrrecs.

• Reconeixement del dictàmens elaborats per iniciativa pròpia i del dictàmens 
exploratoris sobre idees o avantprojectes.

• Increment dels recursos humans, tècnics i econòmics.

• Aprovació d’un Reglament de funcionament que regula els processos de tre-
ball i de participació.

Aquesta Memòria manté l’esperit de millora constant que sempre l’ha caracte-
ritzat, i refl exa l’esforç i la dedicació de totes les persones i institucions que han 
participat amb les seves col·laboracions, articles, anàlisi i propostes.

Hem volgut anar més enllà d’una simple presentació i recollida de les dades  
relatives a l’activitat econòmica, el mercat de treball i dels indicadors de qualitat 
de vida de la ciutadania, i incloure elements de prospectiva en relació als reptes 
que té Barcelona com ara el projecte 22@, l’esdevenidor del sector de la moda, 
les polítiques socials que demana la ciutadania i el futur de Can Saladrigas com 
a projecte cultural en el qual els agents econòmics i socials tenim moltes coses 
a dir.

La Memòria Socioeconòmica de Barcelona contextualitza l’activitat econòmica de 
la ciutat en el marc internacional, d’Espanya i de Catalunya, un exercici ambiciós, 
però necessari per entendre las coordenades en les que es mou Barcelona. 

En relació al mercat de treball cal destacar el bon comportament local de l’ocu-
pació i l’aportació positiva de la immigració, però s’ha d’advertir l’existència de zo-
nes d’ombra, com l’excessiva temporalitat de la contractació i una accidentalitat 
preocupant, a pesar de la seva reducció durant els darreres exercicis econòmics. 
En aquest mateix capítol s’inclouen les polítiques actives gestionades a la ciutat 
de Barcelona per les organitzacions que formen el CESB, amb la novetat d’oferir 
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les xifres relatives a les polítiques gestionades per organismes de la Generalitat  
adreçades al manteniment i creació d’empreses i a la R+D. 

A l’apartat de Qualitat de vida trobareu les dades de població, habitatge, cultura, 
ensenyament, medi ambient, mobilitat, salut i serveis socials. Com a novetat, 
s’inclou una panoràmica de la situació de les polítiques socials a la ciutat feta pel 
Consell Municipal de Benestar Social. 

En el capítol de Perspectives s’aborden quatre temes d’interès per a la ciutat: 
les polítiques socials que conformen la Barcelona inclusiva, el projecte 22@, el 
Centre de Cultura Industrial de Can Saladrigas, promogut per el Museu d’Història 
de la ciutat, i, com a refl ex de la situació de la indústria de la moda a la ciutat, un 
article sobre la recentment creada Passarel·la Barcelona. 

Finalment trobareu un capítol de Prospectives, en el que els agents econòmics i 
socials que formen el CESB formulen la seva anàlisi i propostes.

Un any més hem d’agrair la supervisió de Jordi Conejos, Degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, que ens aporta el rigor del seu coneixement professional, 
donant alhora una continuïtat que contribueix, sense cap mena de dubte, a situar 
la Memòria Socioeconòmica de Barcelona com a un element a tenir en compte 
en l’estudi i anàlisi de la realitat socioeconòmica barcelonina.
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Introducció
Jordi Conejos, Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

L’any 2005 va el ser tercer exercici de creixement consecutiu per sobre del 4% de 
l’economia mundial, cosa que no passava des del 1970. El PIB va experimentar un 
augment d’un 4,8%, front el 5% del 2004, mentre que, paral·lelament, el comerç 
internacional registrà un increment d’un 10%. Els Estats Units i els països emer-
gents van seguir encapçalant la marxa de l’economia internacional. El primer va 
assolir un creixement del seu PIB d’un 3,5%. Entre els segons cal destacar, molt 
especialment, la Xina, amb una alça d’un 9,9% i, en menor mesura, l’Índia i Rússia 
(8,3% i 6,4%, respectivament). Per la seva banda, la Unió Europea i el Japó es 
van caracteritzar per una progressió molt feble, tot i que aquesta segona va palesar 
una forta reactivació en el darrer trimestre de l’exercici. Els països comunitaris van 
assolir el 2005 un creixement d’un 1,6%, mentre que la zona euro va registrar una 
pujada d’un 1,3%. En altre sentit, el Japó experimentà un augment del seu PIB 
d’un 2,7%

L’any 2005 l’evolució de l’economia mundial va continuar estant marcada per la 
tendència alcista dels preus del petroli i d’altres primeres matèries. El cru va experi-
mentar una pujada per al global de l’exercici d’un 46,5%, amb un màxim a principi 
del mes de setembre, de 67,48 dòlars per barril en la varietat Brent del Mar del 
Nord. D’altra part, els preus de les primeres matèries van créixer a taxes elevades 
per tercer any consecutiu. Entre aquestes destacaren els metalls i els derivats del 
petroli, com per exemple els plàstics. Els preus internacionals dels metalls van aug-
mentar a una taxa mitjana d’un 16,5%, segons l’índex “The Economist”.

El context internacional també es va caracteritzar el 2005 per un canvi d’inèrcia en 
la política monetària, especialment a fi nals de l’exercici i en els casos de la Unió Eu-
ropea i del Japó, donant pas a un cicle d’enduriment d’aquesta. En els darrers anys 
només els Estats Units havia mantingut una posició alcista en els tipus d’interès 
ofi cials, com a resposta a les pressions infl acionistes derivades d’una economia en 
ple dinamisme, alhora que la política de la zona euro i del Japó havia estat laxa. A 
les acaballes de l’any 2005 el Banc Central Europeu va decidir trencar amb aquesta 
senda i pujà els tipus d’interès, situant-los en un 2,25%, iniciant, així, una nova 
època d’increments. Per la seva part, els símptomes de que el Japó abandonava 
l’etapa econòmica baixista i iniciava una reactivació que semblava consolidar-se, 
juntament amb un repunt de la infl ació, van conduir a l’anunci del Banc del Japó 
de que donava per acabada l’etapa de relaxació de la seva política monetària. Co-
mençava, doncs, un nou cicle en la història mundial de les polítiques monetàries, 
que estarà marcat per un increment dels tipus d’interès i per una major sintonia en 
la gestió d’aquestes per part de les principals potències econòmiques.

A la Unió Europea l’any 2005 es va caracteritzar pel rebuig al projecte de Constitu-
ció Europea per part de varis països comunitaris, ja sigui en referèndum popular o 
en votació parlamentària. Això paralitzava una de les iniciatives més engrescadores 
de l’executiu comunitari dels darrers exercicis i situava a prop de la realitat a les 
diferents autoritats. El 2005 la marxa de l’economia de la Unió Europea va estar 
encapçalada per alguns dels països que es van incorporar l’any 2004, com és el 
cas de Letònia, així com per altres com Irlanda i Espanya.

Les economies espanyola i catalana van continuar palesant el 2005 un major dina-
misme que els seus veïns comunitaris. La primera va experimentar un creixement 
del PIB d’un 3,4%, mentre que a la segona l’augment va ser d’un 3,3%. Això va 
permetre seguir avançant en el procés de convergència real i monetària respecte 
de la mitjana comunitària. Les pautes del creixement econòmic estatal i català van 
seguir sent el consum fi nal, sobretot familiar, i la construcció, a les que s’afegí la in-
versió en béns d’equipament. Cal ressenyar que les bases d’aquest model eviden-
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cien una clara vulnerabilitat i una gran feblesa, que posen en dubte la sostenibilitat 
de l’expansió a mitjà termini. Les crides, en aquest sentit, s’han anat multiplicant 
al llarg del 2005.

Des del punt de vista socioeconòmic, s’han d’esmentar dos esdeveniments des-
tacats de l’exercici 2005 amb implicacions importants per a Espanya i Catalunya. 
D’una banda, el procés de regularització d’immigrants, posat en marxa a l‘Estat en 
la primera part de l’any i que va permetre legalitzar la situació d’una part signifi cati-
va de forans. Es van presentar a l’Estat 690.670 sol·licituds i es van emetre 400.000 
resolucions.

D’altra part, hom pot apuntar dues reformes de gran relleu que modifi caran el 
nostre marc econòmic i sobre les quals es va refl exionar i discutir durant el 2005. 
La primera correspon a la reforma del mercat de treball, que pretén reduir el pes 
específi c de la temporalitat, i la segona  la reforma fi scal, que posa l’accent sobre 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost de Societats. A tot l’an-
terior es pot afegir les optimismes perspectives derivades del procés de pau arrel de 
l’anunci de l’aturada de l’activitat terrorista fet per ETA a principi del 2006.

A Catalunya el tema més destacat de l’any 2005 va ser la negociació i aprovació 
per part del Parlament de Catalunya de la reforma de l’Estatut d’Autonomia, i la 
seva tramesa al Congrés dels Diputats i al Senat espanyols per a la seva discussió. 
Aquesta té una gran transcendència per al futur del Principat, en la mesura que 
dissenya el marc futur que regirà les relacions entre Catalunya i el conjunt d’Espa-
nya, així com les bases de convivència dels ciutadans catalans en els propers anys. 
Des d’una perspectiva econòmica, dos temes semblen d’especial interès. D’una 
banda, l’ampliació de les competències del Principat, gràcies al qual Catalunya 
consolida i eixampla el seu procés d’autogovern. I, d’altra part, el desig manifest de 
reduir les desiguals relacions econòmico-fi scals entre el Principat i Espanya. Tots 
dos aspectes són cabdals per continuar avançant amb èxit en un context cada 
vegada més globalitzat. També, cal remarcar les propostes socials que recull la 
reforma estatutària i que suposen un important pas en l’assentament d’un estat de 
dret, just i solidari.

L’economia de Barcelona i de la regió metropolitana va experimentar el 2005 un 
creixement d’un 3,2% La ciutat comtal consolidà el seu dinamisme dels darrers 
anys, sobre la base d’unes pautes cada vegada més sòlides, que tenen en la cons-
trucció i, sobretot, en les activitats terciàries els seus principals ciments. En aquest 
context, la vocació turística de Barcelona és un fet indiscutible, amb una oferta 
que ha registrat un gran creixement en els últims temps, i amb una demanda que 
sembla diversifi car-se progressivament (lleure, cultura, negoci, …). Paral·lelament, 
prossegueix la transformació de l’estructura econòmica de la ciutat, augmentant el 
pes específi c de les activitats de valor afegit i intensives en tecnologies i en conei-
xement. 

Els serveis a les empreses, la innovació, les tecnologies d’informació i comunicació, 
l’activitat congressual, el turisme de creuers, els serveis multimèdia, l’ensenyament 
o la salut, són camps en els que Barcelona s’està posicionant internacionalment, 
amb iniciatives com el 22 @ o el Parc Biomèdic. Tot i l’anterior, tres són els eixos 
bàsics en els quals es palesen encara febleses i que esdevenen clau per al futur 
de la ciutat. Es tracta del capital humà, àmbit en el que s’evidencia una taxa de 
fracàs escolar molt alta i en el que el potencial de la immigració no sembla estar 
massa aprofi tat pel moment. Un segon eix és el de la innovació, amb una despesa 
respecte del total del PIB que encara resulta baixa en comparació a altres països 
comunitaris i amb una reduïda relació entre les universitats i les empreses. I, fi nal-
ment, les infraestructures, que palesen un elevat grau de saturació i congestió pel 
que fa les línies viàries bàsiques i amb defi ciències de connexió amb l’estranger en 
altres modalitats.
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Situació econòmica l’any 2005

1.1 Marc econòmic internacional

Amb un lleuger alentiment amb relació a l’any precedent, l’economia mundial va 
mantenir al llarg de 2005 un intens ritme d’avanç, amb un increment al voltant 
del 4,8%, que s’emmarca en la banda alta del registrat en les tres darreres dèca-
des. El procés de consolidació de l’economia internacional s’ha vist condicionat 
durant 2005 per riscos i desequilibris com el nivell i la volatilitat assolits pel preu 
del petroli i d’altres primeres matèries, el dèficit comercial dels Estats Units o 
l’augment de reserves en alguns països asiàtics, principalment la Xina i el Japó. 
No obstant aquestes amenaces, l’actual fase de creixement es podria definir com 
de prosperitat sostinguda i força generalitzada –sense que això impliqui una re-
ducció de les desigualtats–, que va acompanyada per un augment dels intercan-
vis comercials i del turisme internacional, amb taxes de creixement per al 2005 
del 10% i del 5,5% respectivament. 

Producte interior brut
Taxa real de variació. Mitjanes anuals

 2001 2002 2003 2004 2005
Alemanya 0,8 0,1 -0,2 1,6 0,9
França 2,1 1,2 0,8 2,3 1,5
Itàlia 1,8 0,4 0,0 1,1 -0,0
Regne Unit 2,3 1,8 2,5 3,1 1,8
Espanya 2,8 2,2 3,0 3,1 3,4
Zona Euro 1,6 0,9 0,7 2,1 1,3
Unió Europea-25 1,7 1,1 1,2 2,4 1,6
Estats Units 0,8 1,9 2,7 4,2 3,5
Japó 0,2 -0,3 1,8 2,3 2,7 Font: Eurostat

“L’economia mundial 
va mantenir al llarg 
de 2005 un intens 
ritme d’avanç, amb un 
increment al voltant 
del 4,8%”
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Font: Eurostat i OCDE.

Per grans àrees regionals, els impulsos més notables de l’activitat econòmica 
s’han registrat als Estats Units, a la Xina i al sud-est asiàtic, vinculades entre si en 
un cercle simbiòtic de creixement, ple de mútues reticències polítiques i inten-
ses relacions comercials. Al Japó s’ha consolidat la recuperació, després d’uns 
anys d’estancament, amb un inesperat i renovat enfortiment al darrer trimestre, 
mentre que a la zona de l’euro, amb un impuls molt més moderat, també s’ha 
fet palès el manteniment del procés expansiu. Altres països emergents d’Àsia i 
Amèrica del Sud, afectats en alguns casos per canvis polítics d’envergadura que 
podrien fer pensar en una major inestabilitat, mantenen una posició sòlida en la 
senda del creixement. 

Preus del consum 
Taxes de variació en %

 2003 2004 2005
Alemanya 1,0 1,8 1,9
França 2,2 2,3 1,9
Itàlia 2,8 2,3 2,2
Regne Unit 1,4 1,3 2,1
Espanya 3,1 3,1 3,4
Zona Euro 2,1 2,1 2,2
Unió Europea-25 1,9 2,1 2,2
Estats Units 2,3 2,7 3,4
Japó -0,3 0,0 -0,4

Taxa d'atur
En % sobre població activa

 2003 2004 2005
Alemanya 9,0 9,5 9,5
França 9,5 9,6 9,5
Itàlia 8,4 8,0 7,7
Regne Unit 4,9 4,7 4,7
Espanya 11,1 10,6 9,2
Zona Euro 8,7 8,9 8,6
Unió Europea-25 9,0 9,1 8,7
Estats Units 6,0 5,5 5,1
Japó 5,3 4,7 4,4

    
L’aproximació a l’economia dels Estats Units durant 2005 revela un panorama ex-
pansiu però menys brillant que el d’un any enrere, amb un balanç de creixement 
del PIB per al conjunt de l’any del 3,5%, inferior en set dècimes al de 2004. Un 
dels puntals del creixement econòmic continua sent el dinamisme del consum 
privat, avalat tant pel fort dinamisme del mercat de treball –amb una taxa d’atur 
que continua caient i que se situa al nivell més baix dels darrers quatre anys–, 
com per l’augment de la riquesa neta de les famílies, que malgrat el lleuger in-
crement de la inflació i dels tipus d’interès de referència, es beneficia de la re-
valoració dels actius borsaris i immobiliaris. També hi juguen a favor l’avanç dels 
beneficis empresarials i el baix nivell dels tipus d’interès a llarg termini. 

Malgrat aquesta bonança, l’evolució de la principal economia del planeta està 
cada cop més condicionada per la magnitud dels dos grans dèficits que manté: 
el comercial, accentuat per la voracitat de les importacions, i el fiscal, on a ban-
da de la despesa militar i en seguretat nacional, s’han afegit el 2005 els estralls 
causats pels huracans del golf de Mèxic i les rebaixes d’impostos. Són moltes i 
molt qualificades les veus crítiques que alerten de la necessitat d’impulsar mesu-
res correctores d’aquesta situació, incloent-hi la depreciació del dòlar, i que cal 
endegar aquestes correccions de forma immediata aprofitant el bon moment del 
cicle econòmic. 

Font: Eurostat
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L’única economia del G7 d’Àsia, el Japó, ha tancat l’any econòmic amb un ba-
lanç molt més favorable del que apuntaven les previsions. Després que durant 
els anys noranta l’estancament i la deflació fossin els termes més recurrents per 
definir la situació econòmica, sembla que l’expansió es consolida amb un aug-
ment del PIB real del 2,7%, quatre dècimes superior al de l’any anterior. Alguns 
trets rellevants de les darreres dades conegudes són el revifament del consum 
privat, la pèrdua de ritme de la inversió i l’impuls del sector exterior i immobiliari. 
Pel que fa als preus, la variació interanual al final de l’any fou la més elevada del 
darrer quinquenni i sembla que, amb l’ajut dels preus de l’energia, la deflació 
queda enrere.
  
La Xina ha continuat consolidant al llarg de 2005 el seu paper de gran productor 
manufacturer mundial, amb un creixement del PIB que es manté a velocitat de 
creuer entre el 9-10% anual. La impetuositat de l’escalada en el rànquing de 
les economies internacionals ha estat fulgurant en aquests darrers anys, fins a 
estimar-se que el 2006 pot arribar a situar-se com la quarta potència econòmica 
mundial en termes de PIB. 

Una posició absolutament desvinculada de la que assoleix en termes de PIB/
càpita, entre 107 i 103 depenent de les fonts emprades; un fet que apunta només 
una de les nombroses tensions que afecten aquest enorme país on la magnitud 
dels fluxos migratoris, les desigualtats entre camp i ciutat o les dificultats d’encaix 
de conceptes com ara capitalisme i drets humans, socials i polítics s’han de posar 
al costat de termes com ara fluctuació de la moneda o obertura comercial per 
entendre la seva trajectòria econòmica recent.

L’evolució de l’economia al continent europeu és una immensa barreja de dis-
paritats nacionals, com correspon a l’agregació d’economies en transició amb 
d’altres de madures que intenten trobar una senda de creixement salvant el teixit 
manufacturer sense gaires renúncies a l’estat de progrés social aconseguit. El 
modest augment de l’1,6% del PIB conjunt de 2005 amb relació a l’any anterior 
pels 25 membres de la Unió Europea condensa expansions tan contundents com 
la de Letònia –superior al 10%– o l’estancament d’Itàlia. També condensa una 
primera meitat de l’any molt indecisa i una segona meitat molt més dinàmica. 
En general, es manté el patró de creixement de l’any anterior, amb un notable 
impuls dels nous membres i un avanç modest, però més sòlid i consolidat que 
l’any anterior, en les economies grans. Entre aquestes, l’espanyola ocupa una 
posició destacada pel vigorós ritme de creixement que manté, que serà analitzat 
a l’apartat següent. 

Font: Eurostat
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Alguns dels aspectes genèrics més destacables de l’evolució dels indicadors eco-
nòmics al llarg de 2005 són el bon to del mercat laboral –amb una taxa d’atur que 
continua en descens i s’ha situat en un 8,7%–, la contenció de la inflació, la re-
presa de la confiança dels empresaris, l’augment de la inversió a l’empara d’unes 
condicions financeres favorables i de l’augment dels beneficis i, més recentment, 
els indicis de recuperació del consum i de la confiança dels consumidors. 

La manca d’empenta del consum privat és precisament un dels aspectes més 
rellevants en l’anàlisi de la principal economia europea, l’alemanya. Hi ha un 
consens generalitzat a considerar que funciona bé en aspectes bàsics, com la 
inversió o l’exportació, però el llast d’un consum privat tan afeblit pesa massa a 
la baixa i contraresta l’impuls positiu de les exportacions. El pessimisme amb què 
molts alemanys observen i/o pateixen reformes estructurals, actuals o anuncia-
des, i tant al mercat laboral com al sistema públic de pensions, suposa un severa 
càrrega que només podrà alleugerir una millora sostinguda al mercat de treball. 
Més problemes manifesta l’economia italiana, amb un creixement nul i un agreu-
jament de problemes persistents com el dèficit públic, el deteriorament del sector 
exterior o el deute públic. Amb l’interès centrat en les eleccions polítiques de la 
primavera de 2006, sembla que els indicadors de confiança empresarial i dels 
consumidors començaren a repuntar en els darrers mesos de 2005. En paral·lel, 
les exportacions també van iniciar un repunt moderat i van aportar nou impuls a 
un sector industrial molt enfocat al sector exterior i van contribuir a mantenir la 
taxa d’atur a nivells baixos. 

A França, que ha tancat l’any amb un avanç del PIB de l’1,9%, la desacceleració 
de l’activitat s’ha fet especialment evident en el quart trimestre, amb un mante-
niment de la despesa privada, una frenada significativa de la despesa pública 
i la inversió, i una reculada de les exportacions, paral·lela a la de la producció 
industrial. Els indicadors d’inflació i atur s’han mantingut sota control. Pel que 
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fa a l’economia britànica, 2005 ha estat un any molt decebedor després d’haver 
gaudit d’una fase expansiva amb un creixement mitjà força superior al de la ma-
joria dels veïns europeus. La taxa de creixement del PIB ha estat de l’1,8%, la 
més baixa dels darrers dotze anys, i entre els factors principals d’aquesta desac-
celeració es troba l’afebliment del consum privat i de la inversió. Des de l’òptica 
de l’oferta, el sector serveis continua en expansió, però l’industrial ha mantingut 
el perfil negatiu al llarg de tot l’any.  
    
Perspectives econòmiques per a 2006

La major part de les previsions elaborades per les institucions econòmiques inter-
nacionals encaren 2006 amb un to optimista que se sustenta en una continuïtat 
del ritme de creixement sense divergències estridents amb relació al bienni an-
terior.
 
PIB. Previsions macroeconòmiques per al 2005 i 2006
Taxa de creixement en %

 OCDE FMI Comissió Europea
 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Alemanya 1,1 1,8 0,9 1,3 0,9 1,2
França 1,6 2,1 1,4 2,0 1,5 1,8
Itàlia 0,2 1,1 0,1 1,2 0,0 1,5
Regne Unit 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,3
Espanya 3,4 3,2 3,4 3,3 3,4 3,2
Zona Euro 1,4 2,1 1,3 2,0 1,3 1,9
Unió Europea -- -- -- -- 1,5 2,1
Estats Units 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,2
Japó 2,4 2,0 2,7 2,8 2,7 2,2

S’espera que els Estats Units mantinguin la velocitat de creuer al voltant del 3,2-
3,5%, que el Japó consolidi el dinamisme, que el trio de la Xina, l’Índia i Rússia 
mantingui els nivells actuals –entre el 9 i el 6%–, i, pel que fa a Europa, que es 
refermi amb alguna dècima més la seva àrdua recuperació. 

Les projeccions econòmiques fan pivotar les perspectives de creixement per a 
2006 sobre la correcció de desequilibris que caracteritzen l’actual model de crei-
xement mundial, amb especial èmfasi en una moderació del consum i un aug-
ment de l’estalvi als Estats Units, un augment de la inversió i del consum intern 
a la Xina i altres països en fase de desenvolupament i un major impuls al creixe-
ment a la zona euro i al Japó, tot en sintonia amb una política de tipus de canvi 
adequada a aquest procés. 

Inflació. Previsions macroeconòmiques per al 2005 i 2006
Taxes de variació en %

 OCDE FMI Comissió Europea
 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Alemanya 1,8 2,0 1,5 1,8 2,0 1,6
França 1,9 1,7 2,0 1,7 1,8 2,0
Itàlia 2,1 2,7 1,8 2,5 2,2 2,1
Regne Unit 2,1 2,1 1,7 1,9 2,0 2,0
Espanya 3,4 3,0 3,1 3,4 3,4 3,5
Zona Euro 2,2 2,1 1,8 1,7 2,2 2,2
Unió Europea -- -- -- -- 2,2 2,2
Estats Units 3,4 2,8 2,7 3,2 2,8 2,9
Japó -0,4 0,1 -1,1 0,3 0,3 0,3

Font: OCDE, FMI i 
Comissió Europea.

Nota: pels països europeus, 
la dada correspon a l'índex 
de preus de consum 
harmonitzat, mentre que 
per alsEstats Units i Japó, és 
l'índex de preus de consum 
nacional. 

Font:OCDE, FMI i 
Comissió Europea.
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L’altre gran pol de preocupació de les previsions econòmiques per a 2006 gira al 
voltant de l’evolució del preu del petroli. L’impuls del creixement de les economies 
nord-americana, xinesa i d’altres països en vies de desenvolupament converteix 
la demanda de petroli –i en menor mesura la d’altres primeres matèries– en ab-
soluta protagonista d’aquest progrés, en particular, des que la Xina s’ha convertit 
en el segon consumidor mundial –superant el Japó– i els Estats Units, sigui per la 
via militar o política, incideix en les condicions de l’oferta.

Al prolongat deteriorament de les condicions geopolítiques a les principals àrees 
productores del planeta s’han sumat recentment una gran inestabilitat a Nigèria, 
una perillosa controvèrsia de la comunitat internacional amb l’Iran sobre el seu 
programa nuclear i una cada cop més evident desavinença política entre els Es-
tats Units i Veneçuela. Aquest complicat panorama, sobre el qual també hi ha 
discrepància pel que fa al caràcter temporal o permanent, està provocant un alça 
del preu del cru fins a màxims històrics que s’ha accentuat durant els primers 
mesos de 2006 fins a fregar els 70 dòlars per barril, amb perspectives dels prin-
cipals organismes internacionals que no descarten que el preu arribi als 80 dòlars 
per barril a l’estiu. 

On sí que hi ha unanimitat entre els experts és a afirmar que l’augment del preu 
del petroli complica de forma immediata i severa les condicions de creixement de 
l’economia mundial, començant per un primer impacte en la inflació, per bé que 
a hores d’ara la subjacent sembla prou controlada. En part, sembla que les carac-
terístiques de l’actual alça de preus –que procedeix principalment d’un xoc de

Font: Agència 
Internacional de l’Energia.

Font: FMI.
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demanda– fan que tingui menys repercussió en la inflació que en xocs prece-
dents, però alguns experts insisteixen que hi ha algunes raons estructurals que 
impedeixen un augment dels preus de béns manufacturers i serveis, les princi-
pals de les quals són l’enorme mobilitat i competència del factor força de treball i 
l’exportació de la deflació per part de la Xina. 
    
Si s’admet que actualment el consum d’energia té un difícil retorn, el planteja-
ment de contenció o neutralització d’aquesta amenaça passa necessàriament –a 
banda de la investigació i la inversió en fonts alternatives–, per polítiques d’estalvi 
i d’eficiència energètica, un postulat que molts consideren carregat de bona in-
tenció i possible en un horitzó temporal de llarg abast però de difícil concreció a 
curt termini, sobretot si això implica tancar les portes del progrés –tal com fins 
ara s’ha entès aquest concepte– a ingents col·lectius de població que aspiren a 
accedir-hi.   

1.2. Situació econòmica a Espanya

Les primeres estimacions relatives a l’evolució de l’economia espanyola al llarg de 
2005 confirmen que es troba instal·lada en una senda de creixement sostingut 
que fins i tot després d’una dècada d’expansió i de diversos alts i baixos, encara 
presenta símptomes d’acceleració. Efectivament, al llarg de 2005 s’ha intensificat 
el ritme de creixement del PIB fins al 3,4%, tres dècimes més que l’any anterior i 
el més elevat dels darrers quatre anys. Aquest fet, més la pèrdua de ritme de les 
principals economies europees, ha permès eixamplar el diferencial de creixement 
entre Espanya i la Unió Europea de 0,7 a 1,8 punts. 

Tal com s’ha vist en l’apartat anterior, l’espanyola és, de les grans economies eu-
ropees, la que més creix i la que ho està fent en els darrers anys amb un to més 
sostingut. Després de l’ensopegada del Regne Unit el darrer any, només Espanya, 
Grècia i Irlanda es mantenen de forma estable en el grup d’economies clarament 
expansives i totes tres amb estructures de creixement diferenciades. 

En analitzar l’evolució de l’economia espanyola cal fer un primer apunt sobre el 
canvi de base de la comptabilitat nacional introduït per l’INE a la primavera de 
2005, que, amb l’objectiu de millorar l’exhaustivitat i la fiabilitat, ha provocat una 
revisió de les estimacions del PIB i els seus components per al període 2000-
2004. En essència, la nova base CNE-2000, amb canvis estadístics i conceptuals, 
suposa una modificació a l’alça del PIB nominal i del seu creixement, a causa 

Font: Ine i Eurostat. 

“Al llarg de 2005 
s’ha intensificat el 
ritme de creixement 
del PIB fins al 3,4%”
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principalment de l’aflorament de contingents de població ocupada i no compta-
bilitzada fins aleshores. 

Segons la nova CNE, l’anàlisi de l’economia espanyola per components de deman-
da al llarg de 2005 mostra que les trajectòries de les aportacions al creixement del 
PIB de la demanda nacional i de la demanda externa han estat simètriques: des 
del primer fins al quart trimestre la demanda nacional ha aportat cada cop una 
mica menys, mentre que l’externa ha restat una mica menys. En conjunt, l’apor-
tació de la primera és de 5,3 punts, quatre dècimes menys que l’any anterior per 
l’aipavagament de la demanda de consum i de la inversió, mentre que la segona 
ha restat 1,5 punts, també tres dècimes menys que l’any anterior per la major 
desacceleració de les importacions amb relació a les exportacions. 

Pel que fa a la despesa en consum final, la de les famílies ha presentat un perfil 
gairebé idèntic al de l’any anterior, amb un avanç mitjà del 4,4%, resultat d’un 
major avanç de la despesa en serveis i un cert retrocés en la demanda de béns. 
Aquest comportament tan expansiu del consum privat –envejat, com s’ha vist 
anteriorment, per algunes economies europees–, deriva de la conjunció de diver-
sos factors, alguns de molt tangibles –com la bonança al mercat de treball o les 
favorables condicions financeres– i d’altres més relacionats amb la percepció de 
riquesa de les famílies, estimulada per la revaloració d’immobles i actius borsa-
ris. En qualsevol cas, atès que el ritme d’avanç del consum privat continua sent 
superior al de la principal font d’ingressos de les llars –els salaris–, s’estima que 
es produirà un nou retrocés de la taxa d’estalvi familiar amb relació a la renda 
disponible. 

El capítol d’inversió palesa un important salt endavant amb relació a 2004, que 
es manifesta en els tres components: béns d’equipament, construcció i altres 
productes. Animats per les condicions financeres, els beneficis empresarials, la 
solidesa de la demanda interna i la cada cop més visible recuperació de les eco-
nomies europees –i, en particular, de l’alemanya–, els empresaris han apostat per 
aprofitar aquesta conjuntura favorable per introduir millores en les instal·lacions 
productives, de forma sensiblement apreciable en el segment dels béns d’equi-
pament. La inversió en construcció, deutora d’una més que notable expansió en 
els darrers anys, també creix amb força, però presenta un perfil descendent en el 
quart trimestre coherent amb l’esperada pèrdua de ritme del sector. 
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Producte interior brut a preus constants, 2005. Demanda
Variació interanual (%)

 I II III IV 2005
Consum final 4,7 4,4 4,3 4,2 4,4

Desp. en consum final de les llars 4,6 4,6 4,3 4,0 4,4
Desp. en consum final de les AAPP 5,2 4,0 4,2 4,6 6,0

FBCF 7,0 7,6 7,3 6,8 7,2
Béns d'equipament 9,8 10,4 8,9 9,1 9,5
Construcció 6,0 6,2 6,3 5,6 6,0

Variació d'existències1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0
Demanda nacional1 5,5 5,4 5,3 5,0 5,3
Exportacions de béns i serveis -1,4 1,3 2,1 1,9 1,0
Importacions de béns i serveis 6,2 7,9 7,8 6,6 7,1
PIB a preus de mercat 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4

Amb una reducció de la taxa d’avanç tant de les importacions com de les expor-
tacions, l’evolució de l’activitat comercial amb la resta del món presenta un perfil 
menys dinàmic que el 2004. Deixant de banda la contribució de la demanda 
externa al creixement global de l’economia que s’ha comentat anteriorment, les 
exportacions acusen les dificultats dels països europeus que tradicionalment han 
rebut importants contingents de les nostres exportacions però també l’impacte 
positiu en forma de demanda de països emergents d’Amèrica Llatina i el sud-
est asiàtic. Pel que fa a les importacions, i com en anys anteriors, l’avanç de 
posicions dels països emergents es contraposa al persistent retrocés, en termes 
relatius, de la resta de països comunitaris. En resum, el dèficit comercial continua 
augmentant i s’estima que el 2006, si persisteix la caiguda de competitivitat i em-
pitjora el diferencial de preus, pot arribar a representar el 10% del PIB.

Des de la perspectiva de grans components de l’oferta, l’any 2005 la construcció 
i els serveis han tornat a dibuixar els eixos principals del creixement econòmic, 
tant en termes de valor generat com d’intensitat en el ritme de creixement. Les 
branques energètiques, tradicionalment incloses en el sector industrial, desta-
quen amb un notable salt endavant, mentre que la resta del sector manufacturer 
–molt afectat pel deteriorament del sector exterior– avança lentament amb una 
minsa remuntada amb relació a l’any anterior, especialment visible al final de 
l’any. Les branques agrícola i ramadera no han traspassat el 2005 la frontera cap 
als terrenys del creixement i, marcades per una sequera que ha minvat molt la 
producció de diversos cultius com el de l’olivera, han retrocedit un 0,7%.  

Producte interior brut a preus constants, 2005. Oferta
Variació interanual

 I II III IV 2005
Agricultura -1,9 -1,3 0,3 0,1 -0,7
Energia 4,2 4,0 4,5 5,0 4,4
Indústria 0,3 0,0 0,9 1,1 0,6
Construcció 5,4 5,4 5,8 5,4 5,5
Serveis 3,8 3,8 3,9 4,0 3,9
PIB a preus de mercat 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4

L’anàlisi en detall dels sectors més dinàmics de l’economia espanyola ha de co-
mençar insistint que hi ha un cert consens que l’estructura del creixement és 
molt poc satisfactòria. I més des que la revisió de la base de la comptabilitat naci-
onal ha atorgat a la construcció un major pes i un perfil de creixement més intens 
que el reconegut en els darrers anys. De manera simplificada, les prevencions se 
centren en el fet que el centre de gravetat constituït pel sector de la construcció 
i l’immobiliari residencial ha generat un model circular de creixement que ha 
afavorit l’augment de l’ocupació i de la renda i la riquesa de les famílies que, en 

1 Aportació al creixement del 
PIB a preus de mercat.

Nota: Dades corregides 
d'estacionalitat i calendari. 
Volum encadenat de 
referència 2000.

Font:INE.

Nota: Dades corregides 
d'estacionalitat i calendari. 
Volum encadenat de 
referència 2000.

Font:INE.
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molts caos, han retornat a aquest mateix sector com a inversió. Un model sobre 
el qual fa temps s’han encès les alarmes, primerament, perquè no pot continuar 
indefinidament i, en segon lloc, perquè s’assenta en unes bases molt pobres de 
les quals no formen part termes com ara innovació, productivitat o competitivitat. 

Així, i malgrat que es comencen a detectar indicis de refredament, l’edificació re-
sidencial i les obres d’infraestructures –especialment viàries i ferroviàries vincula-
des a l’alta velocitat– han marcat el to del sector. I, igual que en anys anteriors, els 
indicadors relatius al mercat residencial han tornat a batre rècords històrics pràc-
ticament en tot el conjunt del cicle: en producció de nous habitatges, en preus de 
venda assolits o en hipoteques i crèdits concedits. Per bé que les comparacions 
s’han tornat una mica més complicades per raó del canvi d’algunes de les bases 
de càlcul d’aquest sector, hi ha consens que el 2005 ha suposat el punt d’inflexió 
a partir del qual hi haurà una retracció progressiva. Aquesta hipòtesi se sustenta 
en un previsible refredament de la demanda a causa del nivell assolit pels preus 
i el moderat però constant repunt a l’alça dels tipus d’interès i en particular de 
l’Euríbor, el principal referent de les hipoteques a tipus variable que representen 
més del 90% del total de les constituïdes. 
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Pel que fa al sector serveis, el de més pes en l’economia, ha tornat a intensificar 
el ritme de creixement, fins a tancar l’any amb un avanç mitjà del 3,9%, tres dèci-
mes més que el 2004. Entre les branques més dinàmiques del serveis de mercat 
destaquen les relacionades amb les tecnologies de la informació, la intermediació 
financera, les comunicacions i els serveis a les empreses i, en un grau més reduït, 
el comerç i els serveis turístics. En aquest darrer cas, mereix ser destacada la 
sostinguda expansió de les pernoctacions del darrer trienni –amb una ombra atès 
el menor creixement de la despesa generada pels visitants-, així com, en el seg-
ment de transport aeri de passatgers, el fort augment de la demanda de viatgers 
derivat del procés de  liberalització del sector. Finalment, les branques de serveis 
fora de mercat presenten una lleu contenció amb relació a 2004, coherent amb la 
política de moderació salarial –i persistent pèrdua de poder adquisitiu en termes 
reals– envers els empleats públics.    

La bonança econòmica descrita es reflecteix en l’evolució del mercat de treball, 
l’anàlisi del qual s’ha de fer necessàriament a la llum de la regularització dels 
treballadors estrangers i dels canvis introduïts en la nova Enquesta de la població 
activa (EPA). Aquests canvis han estat forçats per la necessària actualització de la 
base demogràfica de referència amb les dades dels cens de 2001, que reflectien 
un augment de la població resident derivada principalment de la intensificació 
dels fluxos migratoris. En poques paraules, aquesta revisió de la base demogràfi-
ca ha fet aflorar 1,1 milions d’actius a Espanya –població immigrant majoritària-
ment– en el quart trimestre de 2004, un 5,8% més dels que s’estimaven amb la 
base antiga. En paral·lel a la revisió de l’EPA s’han revisat  les dades d’atur amb 
una redefinició conceptual i canvis en el sistema de comptabilització per tal d’afa-
vorir l’homogeneïtzació amb els criteris de la Comissió Europea. 

En conjunt, i assumides les possibles distorsions temporals derivades d’aquests 
canvis de base, l’evolució de les sèries d’actius, ocupats i assalariats va en una 
mateixa direcció, amb variacions interanuals positives del 3,5%, 5,6% i 5,3% 
respectivament. Per sectors productius, els més dinàmics en la creació d’ocupa-
ció han tornat a ser els relacionats amb la construcció i els serveis. L’ocupació en 
les branques industrials es manté en un to molt baix, però registra un retorn al 
terreny positiu i creix un esquifit 0,4%, després de la caiguda de l’1% registrada 
el 2004. Dins del capítol d’assalariats destaca l’augment dels temporals, fet que 
ha suposat un augment de vuit dècimes de la temporalitat fins a tancar l’any 2005 
amb una taxa del 33,3%. Igualment positiva ha estat l’evolució de l’atur, amb una 

Font: Ine. 

“L’evolució de les 
sèries d’actius, 
ocupats i assalariats 
presenta  variacions 
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reducció del nombre d’aturats del 13,6%. De la combinació d’aquestes variables 
resulta una taxa d’atur del 9,2% que, sense problemes d’homogeneïtat, es com-
para favorablement amb la d’altres països europeus com ara Alemanya o França, 
cosa insòlita en les darreres dècades. 

En el capítol d’ombres de l’economia espanyola ocupa un lloc destacat l’evolució 
dels preus de consum, i en particular, el fet que la inflació interanual assolida al 
desembre, 3,7%, s’hagi allunyat molt de l’objectiu fixat pel Govern al comença-
ment de l’exercici. Amb una evolució irregular al llarg de l’any però clarament 
ascendent, els components més inflacionistes han resultat els productes energè-
tics, els aliments no elaborats, l’hostaleria i la restauració i els béns industrials no 
energètics. La inflació subjacent, que exclou els aliments no elaborats i l’energia, 
s’ha mantingut al mateix nivell que l’any anterior, amb un increment interanual al 
desembre del 2,9%. És notori que el manteniment de les tensions inflacionistes 
–que es palesa amb els 20 mesos de creixement interanual ininterromput supe-
rior al 3%–, i especialment del diferencial amb la Unió Europea, té un aspecte 
negatiu, com és la pèrdua de competitivitat per preu de les exportacions amb la 
subsegüent contribució a la precarietat del mercat laboral i al deteriorament de 
la balança comercial. 

IPC EspanyaDiferencial d'inflació amb la UE

IPC i diferencial d'inflació amb la UE
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Finalment, convé fer esment de l’important pas endavant que ha representat l’any 
2005 per a les finances públiques, amb el primer –i inesperat– superàvit després 
de trenta anys de dèficit. Una luxosa posició, compartida amb Finlàndia, entre els 
països de la zona euro, on predominen els dèficits, que a més permet que el deu-
te públic hagi tornat a reduir el seu pes en el PIB uns tres punts percentuals fins 
a situar-se al voltant del 43%, molt més baix que la mitjana del 72% corresponent 
a la zona de l’euro. El conjunt de l’Administració central, les autonòmiques, les 
locals, més la seguretat social, va registrar un superàvit de gairebé 10.000 milions 
d’euros, equivalent a l’1,1% del PIB.  En conjunt, els ingressos augmentaren més 
de l’esperat –un 12,2%– bàsicament per la via de l’impost de societats, l’IRPF i 
l’IVA, mentre que les despeses van créixer a un ritme del 7%, inferior al previst. 
Per administracions, el dolç moment del cicle econòmic que impulsa l’ocupació 
–en part per la via de la regularització de treballadors estrangers– i, per tant, les 
cotitzacions, ha permès consolidar els bons resultats de la Seguretat Social. 

Saldo de les administracions públiques

 2002 2003 2004 2005
Administració central -0,50 -0,33 -1,15 0,39
Comunitats autònomes -0,48 -0,48 -0,02 -0,22
Corporacions locals -0,12 -0,24 0,00 -0,14
Seguretat social 0,84 1,03 1,03 1,06

1.3. Evolució de l’economia catalana

Creixement del producte interior brut

Les primeres estimacions valoren en gairebé 170.000 milions d’euros la produc-
ció de l’economia catalana durant 2005. Una magnitud equivalent a un creixe-
ment nominal del 7,8%, que passa a ser del 3,3% un cop restat l’impacte de 
la inflació. Deixant de banda la provisionalitat d’aquests resultats, el fet és que 
ambdues taxes de creixement es configuren com les més elevades del darrer 
quinquenni. Atès l’augment del 3,1% d’un any abans, sembla que es podria do-
nar per definitivament superat el període de creixement feble i desequilibrat que 
va caracteritzar el trienni 2001-2003. Es mantenen vigents però, dos elements 
que incorporen un clima de notable incertesa a mitjà termini. D’una banda, el 
component altament inflacionista d’aquest model de creixement que li va restant 
competitivitat. De l’altra, la preocupant evolució de la productivitat del teixit, que 
es plasma en un creixement minso del PIB/càpita.

La lleu acceleració del creixement anual del PIB que es desprèn de les dues dè-
cimes de diferència que hi ha entre les respectives taxes anuals de 2005 i 2004 
adquireix una major consistència quan s’observa la tendència moderadament 
alcista de l’evolució trimestral del PIB. El 3,4% de creixement interanual de final 
d’any supera també en dues dècimes el del primer trimestre. Una evolució que 
contrasta amb la pèrdua d’impuls que havia registrat el creixement econòmic 
durant la segona meitat de 2004 després d’un primer semestre força dinàmic.   

PIB a preus constants, 2005. Oferta. Catalunya
Variació interanual

 2004 I II III IV 2005
Agricultura 0,3 -0,5 -1,0 -3,0 -5,8 -2,6
Indústria 1,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1
Construcció 5,0 5,0 5,3 5,8 5,6 5,4
Serveis 3,5 4,1 4,3 4,3 4,4 4,3
PIB a preus de mercat 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3

Nota: 
Dades corregides 
d'estacionalitat.
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Observat des de l’òptica de l’oferta, el dinamisme que ha mostrat el creixement 
del PIB de Catalunya aquest darrer any s’ha traduït en una significativa dispersió 
del ventall de taxes de creixement sectorials. En comparació amb un any abans, 
el creixement de l’economia durant el 2005 s’ha basat exclusivament en la cons-
trucció i els serveis. Els dos sectors, que en conjunt representen ja més de les 
tres quartes parts de la producció de l’economia catalana, han mantingut una 
tendència notablement expansiva durant tot l’any. Contràriament, l’evolució de 
l’activitat industrial ha estat globalment decebedora. El mateix es pot dir de l’acti-
vitat agroramadera, afectada per una situació de sequera severa i generalitzada.    

L’anàlisi sectorial a partir del creixement trimestral del PIB posa de manifest el pro-
gressiu empitjorament, a mesura que avançava l’any, de la conjuntura del sector 
primari. De forma decidida i amb taxes cada cop més contundents, el creixement 
interanual del PIB sectorial dibuixa una trajectòria clarament regressiva que s’in-
tensifica durant la segona meitat de l’any, coincidint amb els efectes irreversibles 
de la sequera sobre les collites. En termes de mitjana anual, el descens del 2,6% 
en termes reals que ha registrat la producció del sector primari català el 2005 con-
verteix en anecdòtica l’evolució lleument positiva d’un any abans i entronca amb 
la trajectòria recessiva que, de fons, manté el sector en els darrers anys.

Sense que es pugui comparar amb la trajectòria especialment negativa del sector 
primari, agreujada per factors extraordinaris, l’activitat del conjunt de la indústria 
ha seguit una trajectòria plana, de creixement pràcticament zero, durant el 2005. 
Els indicis de reactivació mostrats pel sector durant els primers trimestres de l’any 
anterior no han tingut continuïtat tot i el fort creixement de la demanda interna al 
conjunt d’Espanya. L’atonia que ha caracteritzat el creixement de l’economia euro-
pea, sumat a l’augment de la competència en tots els mercats, incloent-hi l’espa-
nyol, dels productes manufacturats provinents de les economies emergents d’Àsia 
i dels nous membres de la Unió Europea, són alguns dels factors que, juntament 
amb la creixent pèrdua de competitivitat del teixit productiu, ajuden a explicar la 
situació d’estancament de la producció industrial catalana. Un resultat global que 
no representa pas l’evolució d’una bona part dels subsectors industrials.

El gràfic adjunt mostra dinàmiques ben diferents entre l’activitat industrial cata-
lana i l’espanyola. Un diferencial de creixement que s’explica tant per la diferent 
composició del teixit productiu als dos àmbits com per la consideració en l’output 
industrial de la generació d’energia. En concret, la sequera de 2005 ha obligat a 
substituir la producció de centrals hidroelèctriques per la d’origen tèrmic, amb 
una major repercussió al conjunt d’Espanya que no pas a Catalunya. 

“El creixement de 
l’economia durant 
el 2005 s’ha basat 
exclusivament en 
la construcció i els 
serveis”
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Pel que fa al sector constructor, els resultats trimestrals del darrer any s’han 
encarregat de desmentir el que, amb les dades de la segona meitat de 2004, 
semblava una tendència de clara desacceleració. Alhora però, els forts creixe-
ments dels darrers trimestres de 2005 s’han de relativitzar tant per la modera-
ció ja esmentada dels corresponents trimestres de referència com per l’efecte, 
simplement comptable i difícil de depurar totalment, del procés extraordinari de 
regularització de treballadors estrangers. Un cop interioritzat aquest efecte, cal 
esperar que el ritme de creixement d’aquest sector reprengui una trajectòria més 
continguda i ajustada al ritme de creixement del conjunt de l’economia. 

Si bé la construcció ha liderant un any més el creixement econòmic en termes 
relatius, ha estat el “calaix de sastre” anomenat sector terciari el que més ha 
contribuït –tant en termes absoluts com relatius– a l’augment del PIB a Catalunya 
durant l’any 2005. En mitjana anual, el sector serveis ha crescut, segons aquesta 
primera estimació, un 4,3% en termes reals, vuit dècimes més que un any abans 
i un punt percentual per sobre del creixement del conjunt de l’economia. Igual 
que en la construcció, els resultats trimestrals defineixen una trajectòria clara-
ment expansiva a mesura que avança l’any. De la mateixa manera que és pro-
bable que una part d’aquest dinamisme sigui igualment imputable a l’aflorament 
d’ocupació fins aleshores fora del mercat regulat.

“El sector serveis 
ha crescut un 4,3% en 
termes reals”
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Des del vessant de la demanda, l’evolució del PIB manté, amb poques diferèn-
cies, la lògica continuïtat dels trets dominants un any abans. El ja habitual pro-
tagonisme del consum privat, que ha mantingut un creixement força estabilitzat 
al voltant del 4,5%, s’ha vist acompanyat per l’impuls de la formació bruta de 
capital, especialment per la inversió en béns d’equipament. La consolidació, i 
fins i tot l’enfortiment, dels ritmes de creixement d’aquests components –en un 
context on la inflació supera el preu oficial del diner– ha situat el creixement en 
termes constants de la demanda interna al voltant del 5,5%, una taxa que supera 
àmpliament el 3,3% de creixement del PIB. El diferencial entre les dues taxes de 
creixement es tradueix en un dèficit exterior que no para d’augmentar. 

Tot i que les exportacions han aconseguit tancar l’any amb més impuls que al co-
mençament, han estat insuficients per compensar el dinamisme de les importaci-
ons. Un desequilibri amb un component conjuntural important, com és l’augment 
del preu del petroli i d’altres primeres matèries, però que també s’alimenta de la 
pèrdua de competitivitat de la producció autòctona. 

Producte Interior Brut a preus constants. Catalunya. 
Per components de la Demanda. Variació interanual.

 2002 2003 2004 2005*
Demanda interna 3,2 4,0 5,2 5,5
Consum privat 3,2 3,1 4,5 4,5
Consum públic 5,1 3,5 6,6 5,0
Form. bruta de capital 2,5 4,9 5,2 5,8
 Béns d'equipament i altres -0,7 4,7 4,0 6,4
 Construcció 5,3 5,5 4,8 5,0
Saldo Exterior -0,7 -0,7 -1,7 -1,8
 Exportacions 2,5 4,9 2,1
 Importacions 4,1 6,3 7,6
PIB a preus de mercat 2,5 2,9 3,1 3,3

Per explicar el protagonisme que aquest darrer any ha mantingut el consum privat 
en el creixement econòmic català s’ha de recórrer a la conjunció de tres factors 
que, malgrat no ser nous, continuen sent determinants. Ens referim a l’augment 
demogràfic i dels volums d’ocupació protagonitzats de manera destacada pels 
fluxos migratoris i que durant el 2005 han tingut un protagonisme especial atès el 
procés extraordinari de regularització de treballadors estrangers. Dos factors que 
s’han pogut expandir amb la intensitat que ho han fet gràcies a la disponibilitat 
–quasi il·limitada– de crèdit en unes condicions de preu molt favorables.  

Tot i assumir que una petita part de l’augment interanual del 28% que a final 
d’any registrava el saldo viu del crèdit del sistema financer en mans del sector 
privat respon a canvis de la normativa comptable del sistema financer que tren-
quen la sèrie, es pot afirmar que durant el 2005, i per tercer any consecutiu,  
aquesta magnitud ha crescut a Catalunya al voltant del 20%. Un ritme sostingut 
d’expansió que gairebé triplica el creixement nominal del PIB i que, a més d’ex-
plicar l’accelerat procés d’endeutament de la població, és a la base del diferencial 
inflacionista que resta competitivitat a l’economia catalana.

El creixement de la formació bruta de capital al voltant del sis per cent en termes 
constants –la taxa anual més elevada del que va de segle– que reflecteix la comp-
tabilitat nacional informa que l’augment d’endeutament bancari no s’ha esgotat 
només en el finançament de la despesa en consum i inversió de les economies 
familiars, sinó que ha també estat aprofitat per renovar i ampliar les instal·lacions 
i l’equip productiu per part de les empreses. Un primer pas en la direcció de cor-
regir l’exagerat protagonisme del consum en el creixement econòmic català. 
  

Nota: El saldo exterior inclou 
el saldo amb l'estranger i 
amb la resta d'Espanya i 
equival a l'aportació al 
creixement.
* Les variacions de 2005 són 
provisionals
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Comerç exterior de béns

L’evolució de la balança exterior de béns i serveis, i més concretament del saldo 
comercial, torna a oferir, un any més, un dels aspectes més discutibles del crei-
xement de l’economia catalana. El desequilibri de la balança comercial –gairebé 
26.000 milions d’euros de dèficit comercial, equivalent al 15% del PIB– i especi-
alment l’evolució d’aquest –un 22,6% més que un any abans– evidencien un re-
refons de pèrdua de competitivitat de la producció manufacturera catalana difícil 
de capgirar. Un procés que l’encariment del petroli i altres primeres matèries ha 
tenyit de conjuntural però que és, cada dia que passa, més estructural. 

La consolidació i expansió d’aquest saldo negatiu, integrat en la resta de sal-
dos amb l’exterior, resta gairebé dos punts percentuals al creixement del PIB de 
Catalunya. Si a curt i mitjà termini el finançament d’aquest dèficit no preocupa, sí 
que hauria de preocupar el model econòmic i social que s’intueix al final d’aquest 
procés. 

Més enllà dels problemes inqüestionables de competitivitat que afecten un nom-
bre creixent de subsectors industrials, una de les raons del progressiu empitjora-
ment del saldo exterior s’ha de buscar en l’excessiva dependència de les expor-
tacions al mercat europeu. Una dependència que durant els vuitanta i noranta 
es valorava positivament perquè va permetre una ràpida obertura de l’economia 
catalana, però que ha esdevingut, per manca de reflexos, visió o capacitat del 
teixit empresarial, un llast a mesura que a la pèrdua de l’avantatge competitiu 
derivat del tipus de canvi s’hi ha sumat la incapacitat de l’economia europea de 
mantenir un ritme de creixement més ajustat al del seu potencial. 

Comerç exterior de Catalunya. Milions d'euros

 2003 2004 2005 2005/2004 %
Total exportacions 37.649 39.303 42.087 7,1
  Béns de consum 13.385 13.681 14.694 7,4
  Béns de capital 4.621 4.939 5.992 21,3
  Béns intermedis 19.643 20.684 21.401 3,5
Total Importacions 54.345 60.242 67.748 12,5
  Béns de consum 15.920 18.019 20.541 14
  Béns de capital 7.153 8.796 9.847 12
  Béns intermedis 31.272 33.427 37.360 11,8
Saldo comercial -16.696 -20.939 -25.661 22,6

La feblesa que ha caracteritzat el creixement de la demanda interna en algunes 
de les principals economies de la Unió Europea en aquests darrers anys ha in-
cidit molt negativament en l’evolució de les exportacions catalanes. Alhora, la 

Font: Idescat. 
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“El saldo comercial, 
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cotització de l’euro i el creixement sostingut de la demanda interna a Espanya 
han ajornat la presa de decisions estratègiques amb vista a obrir nous mercats 
d’exportació a d’altres àrees econòmiques més expansives.

Durant el 2005, Catalunya va exportar mercaderies per valor de 42.100 milions 
d’euros, un 7,1% més que un any abans i aproximadament el 27,4% de l’ex-
portació espanyola de béns. Alhora, les importacions van sumar més de 67.700 
milions d’euros –el 29.3% de les importacions espanyoles–, un 12,5% més que 
durant el 2003. En conseqüència, el deficitari saldo comercial ha crescut gairebé 
5.000 milions d’euros, un 22,6%, i la taxa de cobertura ha retrocedit uns tres 
punts percentuals.  

Per destinació econòmica, destaca el creixement del 21,3% registrat pel capítol 
exportador dels béns de capital, el més irrellevant en termes absoluts. Per contra, 
l’exportació de béns intermedis, que encara representa més de la meitat de les 
exportacions catalanes en valor, ha crescut només un 3,5%, un creixement testi-
monial un cop descomptat l’increment dels preus. Pel que fa a les importacions, 
l’augment del 12,5% del conjunt és força representatiu del comportament els 
diferents capítols, tot i que s’ha de remarcar l’increment, en termes absoluts, dels 
béns intermedis i, especialment, dels béns de consum. 
 
Preus i salaris

Després d’un bienni (2003-2004) de tensions inflacionistes comparativament 
elevades i alhora relativament estabilitzades al voltant del 3,5% de mitjana anual, 
l’augment de l’IPC a Catalunya durant el 2005 s’ha accelerat fins a superar la cota 
del 4% interanual pràcticament durant la meitat de l’any i situar l’increment mitjà 
anual en el 3,9%, el més elevat dels darrers nou anys. Òbviament, aquest procés 
inflacionista no ha estat exclusiu de Catalunya. Així, al conjunt d’Espanya la taxa 
mitjana també ha repuntat quatre dècimes i, en conseqüència, el diferencial d’in-
flació entre les dues taxes s’ha mantingut estabilitzat en mig punt percentual per 
tercer any consecutiu. Un resultat que, afegit a l’augment del diferencial d’inflació 
amb la Unió Europea, perjudica la competitivitat de l’economia catalana i retalla 
la capacitat de despesa de la majoria de la població.
   
Per components de despesa, els més inflacionistes segons les variacions acumu-
lades a final d’any han estat l’habitatge i el transport, tots dos amb creixements 
anuals superiors al sis per cent imputables a l’augment del preu del lloguer, dels 
carburants i de les tarifes del transport públic. Amb increments al voltant del 
cinc per cent es troben l’ensenyament, l’hoteleria i restauració i l’alimentació, les 
begudes i el tabac. El contrapunt a l’augment de preus per sobre de la mitjana 
d’aquests components de despesa s’ha materialitzat en un lleu retrocés de les 
tarifes de telecomunicacions –un clàssic solitari en els darrers anys– i la relativa 
contenció en l’augment dels preus en els components de lleure i cultura, medi-
cina, parament de la llar i, com a novetat, vestit i confecció. Possiblement per 
l’efecte de les importacions massives de manufactures d’economies emergents.

A diferència del repunt que ha registrat l’índex de preus de consum, els salaris i 
els costos laborals a Catalunya s’han mantingut relativament estables o flexionant 
lleument a la baixa. Segons el Departament de Treball de la Generalitat, l’incre-
ment salarial mitjà pactat en conveni durant 2005 és de gairebé el tres per cent, 
escassament una dècima menys que el d’un any abans. Per sectors, les retalla-
des s’han produït a la construcció i als serveis, les activitats que han generat més 
ocupació. Per contra, el sector industrial, amb un increment mitjà del 3,3%, ha 
liderat el creixement dels salaris pactats en conveni. Si es consideren la totalitat 
dels costos laborals per treballador i mes, les dades disponibles assenyalen un 
creixement inferior al dels salaris i un augment de la dispersió entre sectors. La 
variació més significativa en termes relatius –un 3,7%– es produeix als serveis, 

“L’augment de l’IPC 
a Catalunya s’ha 
accelerat fins a 
superar la cota del 4% 
interanual”

“Els salaris i els costos 
laborals a Catalunya 
s’han mantingut 
relativament estables 
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mentre que a la resta d’activitats l’increment del cost laboral mensual per treba-
llador no supera el dos per cent. 

Mercat de treball

Tancarem aquesta anàlisi dels principals resultats de l’economia catalana durant 
el 2005 amb una breu referència a l’evolució de les principals magnituds del mer-
cat de treball. La tendència moderadament alcista que ha registrat el creixement 
del PIB al llarg del darrer any s’ha reflectit en les principals magnituds del mercat 
de treball. Així, els 3,26 milions d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social al 
final de 2005 representaven un augment del 5,8% amb relació a un any enrere. 
Una taxa de creixement inusual que s’explica per la regularització extraordinària 
de treballadors estrangers. Sense aquest efecte, el creixement del nombre d’ocu-
pats afiliats hauria estat de poc més del 3% i hauria consolidat una tendència 
expansiva que ja dura des de fa onze anys.

Òbviament, aquest fort creixement de l’ocupació en el mercat regular també ser-
veix per explicar el 5,9% d’augment del nombre de contractes laborals tramitats 
durant aquest darrer any. En total, gairebé 2,67 milions de contractes, dels quals 
només un 12,8% són indefinitis. Malgrat la consolidació del creixement de l’eco-
nomia, la precarietat del mercat de treball –mesurada en funció del pes relatiu  de 
la contractació temporal sobre el total– no es redueix de manera significativa. I la 
ja esmentada regularització massiva de treballadors estrangers, que fins alesho-
res es trobaven en l’economia submergida, no sembla que hi hagi contribuït.  
     
En paral·lel al fort creixement del nombre d’ocupats, s’hauria d’esperar una re-
ducció de les xifres d’aturats, tret que la població activa hagués augmentat de 
forma igualment atípica. En efecte, canvis metodològics introduïts a l’EPA per 
intentar copsar amb més exactitud l’impacte dels fluxos migratoris en el mercat 
laboral han situat la població activa de Catalunya al final de l’any en gairebé 3,6 
milions de persones, 145.000 més que un any abans. Una magnitud que equival 
a un creixement del 4,2% anual si es comparen els valors de final d’any, o del 
2,8% si s’utilitzen les mitjanes anuals. Misteris de les enquestes, suposadament 
imputables al necessari període de rodatge i assentament dels canvis metodolò-
gics, que sumats als canvis encara més radicals que s’han introduït en la comp-
tabilització de l’atur registrat, dificulten la valoració de l’evolució recent d’aquesta 
darrera magnitud i de les taxes corresponents. 

“El fort creixement 
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 1.4. L’activitat econòmica a la ciutat

Evolució del producte interior brut

Les primeres estimacions disponibles assenyalen un creixement del PIB de la 
ciutat i de la regió metropolitana de l’ordre del 3,2% per a 2005. Una taxa en 
la línia de la registrada tant a Catalunya com a Espanya i que permet superar la 
lleu desacceleració de 2004 i recuperar així la tendència expansiva mantinguda 
d’ençà de 2001 de creixements anuals al voltant del 3% en termes reals. Un any 
més s’ha de destacar el fet que l’especialització del teixit productiu metropolità i el 
dinamisme de la ciutat central han permès reduir l’impacte de la desacceleració 
econòmica europea sobre el seu creixement. L’impuls sostingut de la construcció 
i l’accentuat procés de terciarització que viu el teixit productiu barceloní han estat 
les bases d’aquest creixement.

En un context de creixent globalització de les relacions econòmiques, en el qual 
la indústria més tradicional i de baix contingut tecnològic es veu progressivament 
substituïda per una àmplia gamma d’activitats amb un marcat caràcter terciari, 
més o menys estratègic, tant de serveis a les empreses com a les persones, la  
modernització de la base econòmica de la ciutat i l’entorn metropolità esdevé un 
procés absolutament necessari per no perdre presència en un escenari mundial 
cada dia més competitiu. 

Es tracta, en definitiva, de superar l’estretor del mercat local i disminuir el risc 
derivat de l’excessiva dependència tant d’una sola àrea econòmica com d’un 
model productiu que, per massa polaritzat en activitats intensives en mà d’obra, 
pot esdevenir poc competitiu. En aquest sentit, convé recordar que un dels ob-
jectius ha de ser potenciar la diversitat d’activitats econòmiques sense renunciar 
a uns mínims d’especialització. Res de tot això no serà possible sense un es-
forç important i continuat d’inversió en formació i en infraestructures de suport 
a l’activitat econòmica, l’única recepta que pot garantir els guanys continuats de 
productivitat per ser presents de manera competitiva en la majoria dels mercats 
internacionals.

Font: Idescat, INE i
 Caixa de Catalunya
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Sectors productius

Evolució del nombre d’empreses i de treballadors
El creixement del PIB de la ciutat i l’entorn metropolità durant el 2005, juntament 
amb la ja esmentada regularització extraordinària de treballadors estrangers, ex-
plica el fort increment tant del nombre de treballadors com d’establiments pro-
ductius que reflecteixen els registres de la Seguretat Social. Amb dades de final 
d’any i centrant-nos en l’àmbit metropolità, per reduir al màxim l’efecte de seu 
social que sobrevalora el pes de la ciutat central sobre el total, el nombre d’afiliats 
actius en situació d’alta a la Seguretat Social ha crescut un 5,5% anual i el d’esta-
bliments amb algun treballador assalariat, un 4,6%. Creixements que contrasten 
amb el 2,3% i l’1,2%, respectivament, d’un any abans i que palesen la magni-
tud de la regularització d’ocupació fins aleshores submergida sobre l’evolució de 
2005.

Nombre d'establiments empresarials i de treballadors a l’RMB

 des.2003 des.2004 04/03 (%)) des.2005 05/04 (%)
 Establiments
Total 173.158 175.216 1,2 183.335 4,6
Indústria 25.162 24.406 -3,0 23.786 -2,5
Construcció 19.986 20.336 1,8 22.762 11,9
Serveis 127.348 129.939 2,0 136.217 4,8
 Treballadors
Total 2.118.890 2.168.720 2,3 2.288.300 5,5
Indústria 442.911 429.448 -3,0 418.102 -2,6
Construcció 178.603 184.163 3,1 203.304 10,4
Serveis 1.452.156 1.510.186 4,0 1.589.533 5,3

Una conseqüència més d’aquest aflorament d’ocupació ha estat que l’augment 
del nombre d’ocupats, tant en termes absoluts com relatius, ha estat especial-
ment intens entre els assalariats. La construcció i el conjunt dels serveis, amb 
creixements anuals que superen el 10% i el 5%, respectivament, han estat les 
dues grans branques productives més afavorides per la regularització d’ocupació 
submergida i les úniques que han generat ocupació en termes globals. El con-
trapunt l’ha posat l’activitat estrictament industrial, que continua perdent teixit 
productiu amb un descens amb relació al tancament de 2004 de l’ordre del 
2,5%. Una evolució que, sumada a l’expansió de la resta de sectors, es tradueix 
en una important i persistent pèrdua de pes relatiu de la indústria sobre el total. 
Val a dir, però, que aquesta pèrdua de capacitat productiva instal·lada no es tra-
dueix necessàriament en un descens equivalent del valor de la producció, atès 
que una part d’aquesta retallada es compensa amb la forta expansió dels serveis 
a les empreses.
 
A l’externalització de tasques que no formen part del nucli dur de l’activitat indus-
trial, que fins a un cert punt han contribuït a potenciar el sector industrial en con-
junt, darrerament s’hi ha sumat la deslocalització d’empreses cap a ubicacions 
més estratègiques en funció d’una realitat econòmica mundial canviant a mesura 
que augmenta el pes absolut i relatiu de la producció asiàtica, i que l’ampliació 
de la Unió Europea ha desplaçat el centre de gravetat de l’economia europea cap 
al nord-est del continent.  
 
Activitat industrial
La majoria dels indicadors sectorials confirmen que l’evolució de 2005 ha estat 
força decebedora pel que fa a l’activitat industrial. El creixement testimonial del 
PIB sectorial català ho reafirma. Segons les dades de l’enquesta industrial que 
reflecteixen les opinions dels empresaris de la regió metropolitana, les expectati-
ves moderadament positives de començament d’any, a remolc d’una conjuntura 

Font: Departament de Treball i Indústria  

“El nombre d’afiliats 
actius en situació 
d’alta a la Seguretat 
Social ha crescut 
un 5,5% anual i el 
d’establiments amb 
algun treballador 
assalariat, un 4,6%”



29 Consell Econòmic i Social de Barcelona

2005Memòria Socioeconòmica de Barcelona

econòmica mundial expansiva, no s’han acabat de materialitzar, com a conse-
qüència, entre altres raons, de la feblesa del creixement de la demanda interna 
europea, dels primes símptomes de desacceleració del creixement del consum 
a Espanya, de la persistència de l’encariment del petroli i de la creixent com-
petència a tots els mercats dels productes originaris de les noves economies 
emergents.

Segons els resultats de l’enquesta industrial, durant el 2005, i com a dada rela-
tivament anòmala per infreqüent, les empreses que declaren menys producció 
que un any abans superen en nombre les que l’han incrementat. En correspon-
dència, el saldo positiu de les que declaren increments de vendes i d’exportacions 
és més baix que en anys anteriors. Tot plegat explica el descens ja comentat de 
l’ocupació sectorial. Els preus de venda es veuen atrapats entre la necessitat de 
repercutir la inflació de costos provocada per l’encariment dels derivats del petroli 
i altres primeres matèries i la forta contenció que imposa la creixent competència 
dels productes d’economies emergents.
  
Si a aquesta conjuntura marcada per la feblesa de la demanda externa –especi-
alment de la resta de la Unió Europea– i una demanda de consum que comença 
a mostrar signes de desacceleració en paral·lel a l’augment de la ràtio d’endeu-
tament de les economies familiars, s’hi afegeix la creixent competència que en el 
mercat interior ha d’afrontar la producció autòctona per part de les importacions 
de productes intermedis i de consum –la velocitat d’augment del dèficit comer-
cial és molt il·lustrativa– és inevitable una adaptació de la capacitat productiva, 
que sovint comporta una retallada de plantilles, amb una incidència desigual en 
funció de les branques productives. Un descens de capacitat i de llocs de treball 
parcialment compensat –com indiquen les dades d’afiliacions a la Seguretat So-
cial– per l’augment d’ocupació en el terciari proveïdor de serveis a les empreses.

Transport de mercaderies  
Durant el 2005, el tràfic portuari de mercaderies ha sumat gairebé 44 milions 
de tones, un nou màxim històric, i ha crescut un 11,3% amb relació a 2004. 
Un creixement que, un any més, supera el ritme notablement expansiu que ha 
registrat el comerç mundial. És, sens dubte, un bon indicador del dinamisme i 
la competitivitat de la plataforma aeroportuària de Barcelona i de les empreses 
logístiques que hi operen. 

Accentuant la línia d’anys anteriors, l’impuls que ha registrat el tràfic portuari al 
llarg de 2005 és imputable, en exclusiva, a l’augment del 14,2% que ha registrat 
el tràfic exterior, especialment les importacions. La mercaderia de càrrega gene-
ral, que representa més del 60% del total del tràfic mesurat en pes, no ha liderat 
el creixement del tràfic portuari. Els majors creixements en termes relatius han 
correspost a les importacions de mercaderies a granel, tant sòlides –un 40,7%– 
com líquides, amb gairebé un 18% d’increment. Entre les primeres, destaca el 
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tràfic de cereals, pinso i farines pel sector ramader, i també de fruites i verdures 
per complementar les deficitàries collites nacionals com a conseqüència de la 
sequera.

 Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona. 2005

 Entrades Sortides
 Tones Var. (%) 05/04 Tones Var.(%) 05/04

Dolls líquids
  Cabotatge 1.134.254 -18,0 53.635 -57,5
  Exterior 10.901.455 17,9 479.751 53,6
  Total 12.035.709 13,2 533.386 21,7
Dolls sòlids
  Cabotatge 355.965 -11,0 121.482 -43,1
  Exterior 3.243.345 40,7 377.360 -31,3
  Total 3.599.310 33,0 498.842 -34,6
Càrrega general
  Cabotatge 1.611.301 11,2 4.032.026 6,9
  Exterior 11.128.278 8,3 10.385.884 11,8
  Total 12.739.579 8,7 14.417.910 10,4
Total
  Cabotatge 3.101.520 -4,0 4.207.143 2,3
  Exterior 25.273.078 15,8 11.242.995 10,8
  Total 28.374.598 13,2 15.450.138 8,3

Pel que fa als líquids, destaca la importació de gas natural i derivats del petroli, 
destinats a satisfer la creixent demanda d’energia de l’economia catalana, agreu-
jada puntualment per l’escassa producció d’origen hidràulic imputable igualment 
a la severa sequera que ha patit la major part del país durant l’any 2005. En paral-
lel al creixement de gairebé el 10% que ha registrat la càrrega general en termes 
relatius, el tràfic de contenidors ha superat àmpliament, i per primera vegada, la 
xifra de dos milions de TEU anuals, equivalent a un creixement del 8%. 

El creixent protagonisme del tràfic exterior –que representa aproximadament el 
83% del total anual– explica l’augment intens i força generalitzat del tràfic portu-
ari amb la majoria de les grans àrees geogràfiques amb què el port de Barcelona 
manté uns intercanvis comercials més intensos. És el cas dels ports del Mediter-
rani, de l’Europa Atlàntica, del golf Pèrsic i de l’Extrem Orient i el Japó. Els efectes 
dels huracans i especialment del Katrina sobre la costa sud dels Estats Units 
expliquen el descens del tràfic portuari amb la zona del golf de Mèxic.

Transport de viatgers  
El fort dinamisme que ha caracteritzat el tràfic de mercaderies a la plataforma 
aeroportuària de Barcelona també s’ha repetit en el segment del trànsit de viat-
gers. Durant el 2005, l’aeroport i el port de Barcelona han registrat, en conjunt, 
29,3 milions d’operacions d’embarcament o desembarcament de passatgers, una 
xifra que equival a un increment anual del 10,5% i que, comparada amb el d’un 
any abans, representa una intensificació del ritme de creixement. Una tendència 
a l’alça comuna a les dues infraestructures que no hauria estat possible sense 
les corresponents inversions en l’ampliació i millora de les instal·lacions que ha 
permès incrementar i diversificar l’oferta disponible.

En el cas de l’aeroport, amb un protagonisme creixent de les línies de baix cost, 
el nombre d’usuaris ha augmentat en uns 2,5 milions en només un any, poc més 
del 10%. A diferència del que era habitual, el tràfic interior ha recuperat quota de 
mercat amb relació a l’internacional. Pel que fa al trànsit de passatgers pel port, 
el segment dels creuers, i especialment els creuers en trànsit, ha protagonitzat 
la major part de l’augment del nombre de viatgers, fins al punt que les xifres de 

Nota: Dades provisionals.
Font: Port de Barcelona
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2005 semblen donar per tancat, si més no puntualment, un quinquenni (2000-
2004) en què el sector dels creuers era liderat pels que tenien la base operativa 
al port de la ciutat  

El creixement molt més moderat del nombre d’usuaris del transport públic me-
tropolità contrasta amb aquest procés fortament expansiu del trànsit de viatgers 
en trajectes de mitjana i llarga distància. En aquest cas, el nombre de viatgers 
o viatges realitzats durant el 2005 –comptabilitzats mitjançant la validació dels 
diversos títols de transport– s’acosta als 890 milions de viatges/any, un 2,1% més 
que un any abans. Guanyar gairebé 18 milions de viatges en un sol any no ha 
pogut impedir que el creixement es vagi desaccelerant. 

Activitat turística i hotelera
Segons les dades de Turisme de Barcelona, durant el 2005 els hotels de la ciutat 
han facturat gairebé onze milions de pernoctacions –un 7,8% més que un any 
abans– generades per poc més de cinc milions de visitants, un 11,2% més que 
durant el 2004. Variacions que adquireixen encara més valor si es té en compte 
que durant l’any de referència –l’any del Fòrum– s’havien assolit registres molt 
elevats. Són xifres que confirmen la capacitat d’atracció de la ciutat, ja sigui per 
fer-hi negocis o turisme, i que no s’haurien pogut assolir sense l’esforç de mo-
dernització i ampliació de l’oferta de places que ha protagonitzat el sector hoteler 
de la ciutat. 

A banda de procurar allargar, o si més no mantenir, l’estada mitjana en paral·lel 
a l’augment del nombre de visitants, una tasca difícil atès el pes que representen 
els visitants per raons professionals o de negocis i el constant augment de vols –
gairebé 850 operacions d’aterratge i enlairament de mitjana diària a l’aeroport de 
la ciutat–, la diversitat de motivacions per visitar la ciutat i fer-hi estada és la base 
de la progressiva desestacionalització del negoci hoteler. L’evolució dels darrers 
anys confirma que actualment només es poden considerar temporada baixa els 
mesos d’hivern. Pel que fa a l’anomenat perfil del visitant que pernocta en hotels 
de la ciutat, no s’observen canvis significatius amb relació al dels darrers anys. Es 
manté estable la diferència de deu punts percentuals entre homes i dones de mit-
jana anual, alhora que s’amplia el ventall d’edats dels visitants pels dos extrems. 
Per procedència, la resta d’Espanya perd quota molt lentament a favor de la resta 
d’Europa. En conseqüència, l’avió és, de llarg, el mitjà de transport més utilitzat.
L’activitat congressual ha estat igualment expansiva. Segons dades del Barcelona 
Convention Bureau, durant el 2005 s’han celebrat 1.353 reunions –entre con-
gressos i convencions– una xifra en la línia de la mitjana dels darrers cinc anys, 
que han aplegat gairebé 350.000 assistents, una assistència superada només 
per la de 2004, quan la celebració del Fòrum va fer augmentar el nombre de 
participants gairebé un 26%.
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Sistema financer
El persistent procés d’endeutament del sector privat, i especialment de les eco-
nomies familiars, imputable bàsicament però no en exclusiva a l’augment del 
nombre d’hipoteques formalitzades i de l’import mitjà de les quantitats compro-
meses, situa novament el sector financer com una de les activitats productives 
més beneficiades per l’actual model de creixement de l’economia, basat en el 
consum i la inversió immobiliària i, en un grau més reduït, en la renascuda inver-
sió empresarial en béns d’equipament. El saldo viu del crèdit del sistema financer 
al sector privat de la província de Barcelona al final de 2005 era gairebé un 23% 
superior al d’un any abans. Un creixement que accentua la trajectòria fortament 
expansiva que, amb l’excepció de 2001 per l’impacte dels atemptats de l’11 de 
setembre, es manté invariable d’ençà de 1997.

A Barcelona, aquest increment tan espectacular ha estat insuficient per evitar 
una progressiva reducció del nombre d’oficines. Les entitats financeres han optat 
per augmentar la seva presència física a l’entorn metropolità i en altres zones 
del país, seguint l’elevat ritme d’urbanització i de creixement demogràfic viscuts 
en aquests darrers anys, en una política encaminada a ampliar la dotació d’ofi-
cines del sistema financer a les àrees més deficitàries. Un dels primers resultats 
d’aquest procés ha estat que el volum d’ocupació sectorial ha crescut moderada-
ment per segon any consecutiu. 

Nombre d'oficines de les entitats de crèdit

 2002 2003 2004 2005 Variació (%) 2005/2004
Barcelona 2.044 2.066 2.068 2.056 -0,6
Resta província 3.136 3.232 3.235 3.486 4,5
Resta Catalunya 2.009 2.034 2.075 2.140 3,1
Catalunya 7.189 7.332 7.478 7.682 2,7

      
Madrid 2.830 2.896 2.950 3.055 3,6
Resta província 1.919 2.015 2.126 2.351 10,6
Espanya 38.673 39.750 40.602 41.978 3,4

Preus i altres indicadors de consum 
Una base demogràfica en expansió per l’efecte migratori, un augment signifi-
catiu tant del nombre de llocs de treball ocupats com de les taxes d’ocupació i 
una població flotant igualment a l’alça per l’efecte del turisme i dels viatges de 
negocis són alguns factors –i possiblement els més significats, juntament amb la 
ja esmentada disponibilitat de crèdit a uns tipus d’interès comparativament molt 
baixos– que expliquen el protagonisme de la despesa privada en consum com un 
dels motors del creixement de l’economia de la ciutat.  

Un indicador típic de capacitat adquisitiva com ara la matriculació de vehicles 
ha tancat el 2005 amb un increment del 7,7% a la província de Barcelona. Una 
variació pràcticament idèntica a la registrada un any abans i que representa as-
solir un nou màxim anual amb 270.000 noves matriculacions. Una xifra, tot s’ha 
de dir, que no s’hauria assolit sense la forta reactivació del mercat de les motos. 
Com a mostra de l’elevada dotació de vehicles per 1.000 habitants que ha assolit 
la població catalana, i més concretament la barcelonina, la demanda actual de 
vehicles nous –descomptada la matriculació de motos– és, majoritàriament, una 
demanda de substitució i modernització del parc. Una evolució en consonància 
amb l’encariment persistent dels carburants i altres serveis associats a la tinença 
i ús de vehicles i també, amb  l’augment de l’oferta de transport públic metropo-
lità i la implantació de polítiques actives que limiten la utilització de l’espai públic 
urbà per part dels vehicles privats. 

Font: Banco de España.
 Boletín estadístico. 
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L’evolució dels preus de consum confirma que l’àrea de Barcelona no s’ha des-
marcat del repunt inflacionista que s’ha registrat tant al conjunt de Catalunya com 
a Espanya. L’augment de l’índex de preus de consum a la província de Barcelona 
s’ha fixat en un 4,1% de mitjana anual (4,4% de variació interanual a final de 
2005). Amb relació a un any abans, els increments han estat de sis i set dècimes 
respectivament. Una variació pràcticament idèntica a la registrada a la resta de 
Catalunya i lleument superior a la d’Espanya. Per quart any consecutiu, l’IPC ha 
crescut més a la província de Barcelona que al conjunt d’Espanya. No serà sobrer 
insistir en el manteniment indesitjat d’aquest “recàrrec” d’inflació que suporten 
els residents a l’àrea de Barcelona i també els de la resta de Catalunya. 

Hi ha un ampli ventall de factors que expliquen aquest persistent diferencial de 
preus –costos de producció i distribució més cars, ineficiència o escassa com-
petència en les cadenes de distribució, consumidors conformistes, problemes 
metodològics o de recollida de dades, etcètera–, però cal acabar acceptant que 
el problema no és tant el mig punt més d’inflació que anem acumulant any rere 
any –tot i que és certament important–- sinó que el model econòmic que ens per-
met créixer més que la resta de la UE és inflacionista per definició. Bàsicament 
perquè els motors principals de creixement són activitats d’escàs valor afegit que 
es fan en mercats locals i relativament al marge de la competència internacional. 
El dèficit creixent de la balança exterior n’és un indici.  

“L’evolució dels 
preus de consum 
confirma que l’àrea 
de Barcelona no s’ha 
desmarcat del repunt 
inflacionista que s’ha 
registrat a Catalunya i 
a Espanya” 
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2. Mercat laboral 2005 

2.1 Evolució de la població activa
2.2 Evolució de l’ocupació
2.3 Població aturada
2,4   Contractació
2.5 Prestacions per desocupació
2.6 Sinistralitat laboral
2.7 Les polítiques actives per a l’ocupació
2.8 Mediació, negociació i fons estructurals
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Mercat laboral 2005

2.1 Evolució de la població activa

A partir del primer trimestre de 2005 l’INE ha tornat a modificar la metodologia 
de l’Enquesta de població activa i ha refet la sèrie des de 2001 fins a 2004, de 
manera que les dades que a continuació s’exposen són homogènies i compara-
bles entre si.

La població activa de Barcelona durant l’any 2005 ha crescut en 56.700 perso-
nes i s’ha accentuat la tendència alcista observada en els anys anteriors. Aquest 
creixement ha estat molt superior al de Catalunya i Espanya, tant a l’últim any 
com des del principi de 2002. Podem parlar, per tant, d’un moment molt expan-
siu del mercat laboral de Barcelona. 

Variacions de la població activa. Àmbits territorials
 Variació IV-2004/IV-2005 Variació I-2002/IV 2005
Barcelona 7,8% 24,0%
Catalunya 4,2% 15,4%
Espanya 3,5% 14,5%

Font: Departament 
d'Estadística. Ajuntament de 
Barcelona

Nota: La taxa d'activitat es 
calcula pel col·lectiu de 
16 a 64 anys.

1 Segons l’informe 
 Employment in Europe 2005.
Dades corresponens a
 l’any 2004

La població activa de 
Barcelona durant l’any 
2005 ha crescut en 
56.700 persones

Població activa per àmbits territorials 2005
En milers de persones

 Barcelona Catalunya Espanya
 Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 771,3 74,5 3.480,9 75,0 20.592,2 70,3
II trimestre 801,2 75,7 3.528,0 75,7 20.839,6 70,8
III trimestre 781,6 73,8 3.541,1 75,5 20.956,1 70,9
IV trimestre 828,0 76,9 3.598,2 76,0 21.155,5 71,2
Mitjana anual 795,5 75,2 3.537,1 75,6 20.885,9 70,8
Variació IV  05/IV 04 (%) 7,77      4,18             3,46

Aquest increment ha suposat una evolució positiva de la taxa específica d’activitat 
(calculada sobre la població de 16 a 64 anys), que es va situar al quart trimestre 
de 2005 en un 76,9%, superior al de Catalunya (76%), i més de cinc punts su-
perior a la d’Espanya (71,2%). D’altra banda, la taxa d’activitat de la ciutat també 
se situa per sobre de la de la UE151 (70,6%).  
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Per sexes, la taxa d’activitat ha pujat més intensament en el cas de les dones, que 
passen del 66% del quart trimestre de 2004 al 68% del quart trimestre de 2005. 
La taxa activitat masculina ha passat del 85,8% al 86,4%. Aquests valors superen 
els corresponents a Catalunya (85,7% i 66,2%), Espanya (82,3% i 59,8%) i la 
Unió Europea, que l’any 2004 eren del 78,6 i 62,5%, respectivament.  
 
El pes de les dones en el total de la població activa entre 16 i 64 anys el quart tri-
mestre de 2005 era del 45,2%, inferior al del mateix trimestre de 2004 (46,0%), 
encara que superior als corresponents a Catalunya (42,8%), Espanya (41,5%) i 
la Unió Europea (44%). 

Població activa per sexes i àmbits territorials  2005 
En milers de persones

IV trimestre 2005 Total Homes Dones % Dones/ Total
Barcelona 828,0 453,9 374,1 45,2
Catalunya 3.598,2 2.059,2 1.539,0 42,8
Espanya 21.155,6 12.370,8 8.784,8 41,5
UE 176.457,4 98.899,7 77.557,7 44,0

Quant a la població activa per edats, els menors de 24 anys s’han reduït un 3,4% 
respecte al quart trimestre de 2004, el col·lectiu de 25 a 54 anys ha pujat un 
7,4% i el de majors de 55 anys ha pujat un 18,7%.  

Població activa de Barcelona per grups d’edat. 2005

 <24 anys 25-54 55 i més
IV trimestre 2005 82.800 620.400 124.800
IV trimestre 2004 85.700 577.500 105.100
Variació (%) -3,4 7,4 18,7

2.2 Evolució de l’ocupació

Les estadístiques d’ocupació parteixen de dues fonts metodològicament diferents 
que proporcionen dades trimestralment: l’Enquesta de població activa i el registre 
d’afiliats a la Seguretat Social. L’EPA recull la situació laboral dels ocupats que 
resideixen a cada municipi, amb independència d’on exerceixen la seva activitat, 
mentre que l’afiliació reflecteix la dinàmica dels llocs de treball localitzats en cada 
municipi, estiguin o no ocupats per residents al seu territori. 

Font: Departament 
d’Estadística. Ajuntament de 
Barcelona

“La taxa d’activitat ha 
pujat més intensament 
en el cas de les 
dones”
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A) Població ocupada segons l’EPA
L’Enquesta de població activa del quart trimestre de 2005 fixa en 768.600 perso-
nes el nombre d’ocupats a la ciutat, xifra que representa un increment de 84.200 
efectius, un 12,3% respecte a l’exercici anterior. Aquest augment ha estat molt 
superior al de Catalunya, 7,3% i al d’Espanya, 5,6%.

Població ocupada per àmbits territorials 2005. 
En milers de persones

 Barcelona Catalunya Espanya
 Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 703,9 67,9 3.204,8 69,0 18.492,7 63,0
II trimestre 736,8 69,6 3.276,6 70,3 18.894,9 64,2
III trimestre 735,5 69,4 3.323,8 70,8 19.191,1 64,9
IV trimestre 768,6 71,3 3.359,2 70,9 19.314,3 64,9
Variació IV 05/IV04  12,3%  7,32%  5,61%

El quart trimestre de 2005, la taxa d’ocupació específica va arribar al 71,3%, 
quatre dècimes superior a la de Catalunya (70,9%) i més de sis punts a la d’Es-
panya (64,9%). 

Taxes ocupació femenina 2001-2005
 Mitjana anual

Mitjana anual 2001 2002 2003 2004 2005
Barcelona 54,3 54,6 56,6 58,7 60,2
Espanya 43,8 45,1 47,0 49,0 51,9
UE 55,0 55,6 56 56,8 n.d.
Objectiu europeu 2010 60 60 60 60 60

La taxa d’ocupació femenina a Barcelona ha experimentat un important incre-
ment  en els últims anys. Des de 2001 ha guanyat sis punts (ha passat del 54,3% 
al 60,2%), de manera que es manté molt per sobre de la mitjana espanyola i se 
situa per sobre de la mitjana europea de 2004 (56,8%). A hores d’ara, Barcelona 
ja ha assolit els objectius sobre taxes d’ocupació femenina acordats a la cimera 
de Lisboa, atès que supera l’objectiu del 60% proposat per a 2010.

La taxa d’ocupació masculina de Barcelona va pujar 3,4 punts al llarg de l’any i la 
femenina 3,3 punts, tot i que la distància entre les dues s’ha mantingut amb alts 
i baixos des dels 21,4 punts del quart trimestre de 2001 als 20 punts del quart 
trimestre de 2005. 

Font: Departament 
d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona

“Barcelona ja ha 
assolit els objectius 
sobre taxes 
d’ocupació femenina 
acordats a la cimera 
de Lisboa”
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Evolució de la taxa d’ocupació per sexes a Barcelona. 2005

 Homes Dones Total
I trimestre 78,2 58,3 67,9
II trimestre 78,2 61,4 69,6
III trimestre 80,2 59,5 69,4
IV trimestre 81,6 61,6 71,3

El pes de les dones dins de la població ocupada de Barcelona ha baixat un punt 
el quart trimestre de 2005 (44,1%) respecte el quart trimestre de 2004 (45,1%). 
Aquest percentatge, però, continua sent superior a l’existent a Catalunya (42,1%) 
i a Espanya (40,2%) i també superior a la participació femenina de 2004 a la 
UE15 (43,9%).

Per edats, la taxa d’ocupació s’incrementa de manera significativa en tots els 
grups. Durant l’últim any, el segment de 16 a 19 anys i el de majors de 55 anys 
són els que creixen més, 6,7 i 5,1 punts, respectivament. 

Taxa d'ocupació per edats
 IV 2001 IV 2002 IV 2003 IV 2004 IV 2005
de 16 a 19 anys 15,6 9,6 15,4 15,0 21,7
de 20 a 24 anys 57,6 53,8 58,1 56,9 58,6
de 25 a 54 anys 74,8 74,5 78,2 77,9 82,0
55 anys i més 15,3 15,7 18,5 19,3 24,4
Total* 46,8 46,8 50,9 51,2 56,7

Per sectors, l’any 2005, com ja va passar en anys anteriors, la indústria perd pes 
respecte a l’any anterior (5 dècimes respecte al quart trimestre de 2004), igual que 
la construcció (2,5 punts). Serveis és l’únic grup que presenta un increment del pes 
d’ocupats respecte al total (gairebé 3 punts respecte al quart trimestre de 2004) i 
consolida encara més el seu paper dominant en la distribució de l’ocupació.

B) Registre d’afiliats a la seguretat social
Les xifres de tancament de l’any 2005  són un nou rècord d’ocupació a la ciutat. 
El nombre de llocs de treball dels assalariats (que cotitzen al règim general) i els 
ocupats per compte propi (règim d’autònoms) a Barcelona al final de 2005 era 
de 1.025.681 persones.

D’acord amb aquestes dades, l’any 2005 el volum d’assalariats va augmentar en 
37.971 nous afiliats que, sumats als 1.135 treballadors per compte propi, fan que 
la xifra total de creació de llocs de treball a la ciutat sigui de 39.106 persones. 

Nota: La taxa d'ocupació es 
calcula pel col·lectiu de 16 a 
64 anys

Font: Departament d’Es-
tadística. Ajuntament de 
Barcelona

* Taxa d'ocupació de la 
població de 16 i més.

Font: Departament 
d’Estadística. Ajuntament de 
Barcelona
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El 2005, el nombre total d’afiliats al règim general augmenta un 4,38% i el dels 
autònoms ho fa un 0,95%. En el primer cas, la taxa de variació és superior a la 
de l’any anterior, al contrari que la dels autònoms, que té un creixement més 
reduït. 

El nombre d’afiliats al règim general s’ha incrementat un 36,4% en la darrera 
dècada, després de la davallada que va suposar la crisi del principi dels noranta, 
i manté un creixement continu des de l’any 1994. 

Pel que fa a grans sectors econòmics, deixant al marge l’agricultura per l’escàs 
pes que té dintre del total, el sector de la construcció és el que presenta una di-
nàmica més positiva, amb un increment del 9,8% (5.396 persones), seguit dels 
serveis amb un 4,4% (35.129 persones), que crea ocupació a un ritme superior 
al d’anys anteriors. El sector de la indústria perd 1.588 afiliats, un 1,3%.

El grau de terciarització de la població ocupada a la ciutat és força elevat, atès 
que el sector terciari representa el 82% del total de llocs de treball, percentatge 
que ha anat creixent de forma contínua en l’última dècada, al contrari que la in-
dústria que ha perdut pes fins a situar-se en el 12,4% del total. El pes del sector 
de la construcció s’ha mantingut força estable durant els últims anys. 

Afiliats al règim general de la Seguretat Social. 
Estructura per sectors

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Indústria 17,0 16,3 15,7 14,6 14,0 13,7 13,1 12,4
Construcció 5,0 5,4 5,6 5,4 5,6 5,5 5,2 5,6
Serveis 78,0 78,3 78,8 79,9 80,4 80,9 81,7 82,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Taula 2.9: Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona, per grans sectors. 
IV trimestre 2005

 Agricultura Indústria Construcció Serveis No classificats Total
Nombre 
Règim general 1.664 111.839 50.511 740.921 0 904.935
Règim especial d'autònoms 156 10.408 9.818 100.195 169 120.746
Total 1.820 122.247 60.329 841.116 169 1.025.681
Variació IV  04 / IV 05 (%)
Règim general 26,73 -0,99 11,38 4,77 -100,00 4,38
Règim especial d'autònoms 1,30 -4,34 2,46 1,40 -9,14 0,95
Total 24,06 -1,28 9,82 4,36 -52,12 3,96

Font: Departament
 d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona

Font: Departament
 d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona
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L’any 2005, les afiliacions al règim especial d’autònoms experimenten un incre-
ment del 0,95%, per sota dels increments dels últims tres anys. La construcció 
torna a ser el sector que ha generat més ocupats entre els autònoms, amb un 
increment del 2,5%, mentre que els serveis creixen un 1,4% i la indústria dismi-
nueix un 4,3%. 

Si analitzem l’evolució dels afiliats al règim general en els diferents àmbits territo-
rials, veiem que en el conjunt de l’RMB  el ritme de creixement del 2005 és molt 
similar al de la ciutat (un 4,5% per un 4,4% a Barcelona, i un 4,7% si comptem 
l’RMB sense la ciutat). Aquest creixement de la resta de l’RMB durant el 2005 
és superior al de 2004, en què va ser del 3,2%. El 2005, Catalunya presenta una 
taxa de variació dels afiliats al règim general lleugerament superior a la de l’RMB, 
un 5%.

La dinàmica del llocs de treball a Barcelona i l’RMB en els últims anys evidencia 
la capacitat de generació d’ocupació de la ciutat, ja que entre 1997 i 2005 el 
nombre de llocs de treball localitzats a la ciutat ha augmentat en gairebé 200.000 
persones i es manté com a motor de la regió (un 48,6% dels afiliats de l’RMB 
estan localitzats a Barcelona).

Tanmateix, continua la tendència a la desconcentració de l’activitat econòmica i 
de l’ocupació des del nucli (la ciutat central) a la resta de l’RMB. Així, mentre que 
a Barcelona el nombre d’assalariats ha pujat des de 1997 un 28%, a la resta de 
la regió metropolitana ho ha fet un 43%, i des de l’any 2000 el nombre d’ocupats 
de la resta de l’RMB supera el de la ciutat central, amb una diferència cada cop 
més gran. El conjunt de la regió metropolitana ha passat de gairebé 1,4 milions 
de llocs de treball l’any 1997, a 1,86 l’any 2005.

Per grans sectors productius, s’observa el caràcter eminentment terciari de la 
ciutat i la notable presència industrial a la resta de la regió metropolitana (que 
suposa més del 28% del total de la seva ocupació), així com la major participació 
de la construcció (que representa un 10,4% del total).

D’altra banda, Barcelona concentra el 35% dels llocs de treball situats a Catalunya, 
mentre que l’RMB reuneix un 72% del total dels assalariats catalans. S’ha de 
destacar que si ens centrem en el sector terciari, la ciutat suposa el 41,7% dels 
afiliats catalans i l’RMB gairebé les tres quartes parts.

Evolució afilats al Règim General de la Seguretat Social per àmbits territorials 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Barcelona 706.616 745.462 780.195 820.913 832.548 841.322 855.341 866.964 904.935
RMB 1.375.197 1.469.393 1.560.326 1.651.332 1.685.863 1.704.468 1.740.669 1.780.982 1.861.948
Catalunya 1.857.480 1.981.904 2.116.196 2.224.486 2.284.506 2.347.764 2.395.824 2.464.413 2.588.601

Font: Departament 
d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona

“Barcelona concentra 
el 35% dels llocs 
de treball situats a 
Catalunya”



41 Consell Econòmic i Social de Barcelona

2005Memòria Socioeconòmica de Barcelona

Afiliats al Règim General de la Seguretat Social a Barcelona i 
RMB per sectors econòmics. 
IV trimestre 2005

 Barcelona RMB-Barcelona RMB
 Nombre % Nombre % Nombre %
Agricultura 1.664 0,18 2.672 0,28 4.336 0,23
Indùstria 111.839 12,36 268.383 28,04 380.222 20,42
Construcció 50.511 5,58 99.675 10,42 150.186 8,07
Serveis 740.921 81,88 586.283 61,26 1.327.204 71,28
Total 904.935  957.013  1.861.948

2.3  Població aturada
A) Atur estimat
Segons l’Enquesta de població activa, a la fi de 2005 el total d’aturats a la ciutat 
era de 59.400 persones, amb una reducció de 24.500 persones respecte al quart 
trimestre de 2004 (un 29% menys). Després de la caiguda del nombre d’atu-
rats de l’últim trimestre de 2003 (18,7%), l’atur va augmentar durant el 2004 
(23,4%), per tornar a reduir-se de manera important el 2005, quan presenta el 
nombre més baix d’aturats des de 2001. La taxa d’atur de l’últim trimestre de 
2005 és del 7,2%.    

Comparant els diferents àmbits territorials, l’evolució de l’atur a Barcelona ha 
estat més favorable que a Catalunya (on s’ha reduït un 26,1%) i a Espanya (re-
ducció del 14,7%). A la província de Barcelona, en canvi, l’evolució ha estat més 
favorable, amb una reducció del 31,4%. No obstant això, al final de 2005 la taxa 
d’atur de la ciutat (7,2%) és superior que de la de Catalunya i de la província 
(6,6%), encara que inferior a la d’Espanya (8,7%).  

L’increment del nombre d’aturats de 2005 a la ciutat ha afectat de forma diferent 
els dos sexes. L’atur masculí ha disminuït un 6,5%, mentre que el femení ho ha 
fet un 15,3%. La taxa d’atur masculina a la fi de 2005 era del 5,4%, mentre que 
la femenina era del 9,3%, 3,9 punts més, tot i que durant l’any la diferència entre 
les dues taxes s’ha reduït 1,4 punts.

Font: Departament 
d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona

Font: Departament 
d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona

Taxes d’atur per àmbits territorials 

 Barcelona Província Catalunya Espanya
2005/I 8,7 8,2 7,9 10,2
2005/II 8,0 7,1 7,1 9,3
2005/III 5,9 6,1 6,1 8,4
2005/IV 7,2 6,6 6,6 8,7
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El comportament de l’atur també és diferent segons les franges d’edat: es redueix 
un 24,5% en les franges de 16 a 19 anys, un 28% en la de 20 a 24 anys, un 
31,3% en la de 25 a 54 anys i un 17,6% en la de majors de 55 anys. Al final de 
2005, les taxes d’atur dels diversos grups d’edat se situen en el 22,8% per als 
menors de 19 anys, 16,1% per al grup de 20-24 anys, 6,3% per al grup de 25-54 
anys i 4,5% per als majors de 55 anys .

Per sectors, entre el quart trimestre de 2004 i el quart de 2005 l’atur es redueix 
un 45,7% en el sector dels serveis i un 7,8% en la indústria, mentre que es manté 
invariable en el sector de la construcció. El nombre d’aturats que fa més d’un any 
que són a l’atur s’incrementa un 57% i, en canvi, el dels que busquen una prime-
ra feina cau un 51,4%. Continua un any més l’evolució erràtica dels darrers anys 
en el nombre d’aturats en el sector serveis i en la construcció (que van pujar el 
2002, baixar el 2003 i tornar a pujar el 2004) i la tendència a la baixa en el nom-
bre d’aturats que busquen la primera feina i els que provenen de la indústria. 

B) Atur registrat
El mes de maig de 2005 va entrar en funcionament un nou model de gestió del 
sistema d’informació dels serveis públics d’ocupació (SISPE) per tal de millorar 
les estadístiques del mercat de treball, seguint les recomanacions de la UE. Les 
noves dades d’atur registrat adaptades a aquesta metodologia comencen a apli-
car-se a partir del mes de maig de 2005 i només s’ha refet la sèrie de gener a 
maig de 2005, per la qual cosa és impossible fer una comparació de dades amb 
anys anteriors. Per tal de fer comparacions interanuals s’empraran les dades 
corresponents a gener de 2006.

L’atur registrat a Barcelona el desembre de 2005, segons les noves dades publica-
des pel Departament de Treball de la Generalitat, es va situar en 53.606 persones, 
amb una reducció respecte a gener de 2005 de 8.218 individus, un 13,3% menys. 
Aquesta evolució ha estat més favorable que a la resta d’àmbits territorials: a Espa-
nya, l’atur registrat va baixar un 3,2% i a Catalunya un 7%. A Barcelona, el gener de 
2006, l’atur va ser de 55.444 persones, xifra que suposa una reducció interanual 
respecte a gener de 2005 del 10,3%, situació molt més favorable que a Catalunya, 
on es va reduir un 4,4%, i que a Espanya, on la reducció va ser del 0,2%.

Taxes d’atur a Barcelona per sexes 
 Total Homes Dones
2005/I 8,7 6,3 11,6
2005/II 8,0 8,2 7,9
2005/III 5,9 5,9 5,9
2005/IV 7,2 5,4 9,3

Font: Departament 
d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona

“A Barcelona, el gener 
de 2006, l’atur va ser 
de 55.444 persones, 
xifra que suposa una 
reducció interanual 
respecte a gener de 
2005 del 10,3%”
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La taxa d’atur va oscil·lar entre el 8% de gener de 2005 (el pitjor mes de l’any) i el 
6,5% de desembre, amb una mitjana anual del 7,2%, inferior a la de la província 
(7,9%), de Catalunya (7,5%), d’Espanya (9,9%) i de la UE (7,9%).  El mes de ge-
ner de 2006, la taxa d’atur va ser del 6,7% a Barcelona, del 7,7% a la província, 
del 7,5% a Catalunya, del 10,3% a Espanya i del 7,7% a la UE.

Per sexes, la taxa d’atur masculí passa del 6,9% el gener al 5,4% el desembre, 
mentre que la taxa femenina baixa, en el mateix període, del 9,3% al 7,7%. Això 
fa que el diferencial entre les taxes d’atur dels dos sexes s’hagi mantingut durant 
l’any i al desembre sigui de més de dos punts percentuals. El gener del 2006 la 
taxa d’atur masculina se situa en el 5,6% i la femenina en el 8%.

Evolució de la taxa d’atur per sexes

 Homes Dones Total
Gener 6,9 9,3 8,0
Febrer 6,8 9,3 7,9
Març 6,8 9,3 7,9
Abril 6,2 8,6 7,3
Maig 5,8 8,4 7,0
Juny 5,6 8,3 6,8
Juliol 5,7 9,2 7,3
Agost 5,8 9,4 7,4
Setembre 5,9 9,1 7,3
Octubre 5,5 8,0 6,6
Novembre 5,5 7,9 6,6
Desembre 5,4 7,7 6,5
Mitjana anual 6,0 8,7 7,2

Per grups d’edat, el de menys de 20 anys és el que presenta la major reducció 
percentual entre gener i desembre de 2005 (un 21,4%), juntament amb el grup 
de 20-24 anys, amb un 20%. A la resta de segments de població també s’ob-
serven reduccions significatives de més de dos dígits: el grup de 25-39 anys un 

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya

Variació del nombre d’aturats a 
Barcelona, per edat i sexe

 Homes Dones Total
Menys de 20 -19,0 -25,7 -21,4
20-24 -21,6 -18,1 -20,0
25-39 -15,3 -15,7 -15,5
40-54 -13,6 -13,6 -13,6
55 i més -9,6 -1,3 -5,4

Font: Departament 
d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona
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15,5%, i el col·lectiu 40-54 anys un 13,6%. El grup de 55 anys i més es redueix 
només un 5,4%. El pes dels joves menors de 25 anys dins de l’atur total registrat 
se situa en el 8,5%; el 66,4% del total té entre 25 i 54 anys i el 25,1% 55 anys 
o més. 

L’atur femení presenta un comportament millor dins del col·lectiu de menors de 
20 anys, amb una reducció del 25,7%, i una evolució més dolenta en el grup de 
20-24 anys i en el de 55 i més.

Durant el 2005, l’atur registrat baixa en tots els sectors, especialment el de la 
construcció, amb un decrement del 17,9%, i el dels serveis, amb un 13,5%. 
El pes de l’atur del sector serveis en el total és del 72,7%, seguit de la indústria 
(14,9%) i la construcció (6,4%).

Segons els nivells d’instrucció dels aturats, l’atur es redueix per a tots els grups, a 
excepció del grup sense estudis que puja un 118%, el d’estudis primaris incom-
plets un 100% i el grup de persones amb programes de formació professional, 
que puja un 5,2%. La reducció més significativa es dóna a l’educació general 
(25,3%) que constitueix el nivell més nombrós del total (64,2%). 

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya

Nombre d’aturats per grans sectors. 2005 

 Gener Desembre % Variació
Agricultura 446 372 -16,6
Indústria 8.810 7.977 -9,5
Construcció 4.151 3.407 -17,9
Serveis 45.013 38.957 -13,5
Sense ocupació anterior 3.404 2.893 -15,0
Total 61.824 53.606 -13,3

“Durant el 2005, 
l’atur registrat baixa 
en tots els sectors, 
especialment a la 
construcció”
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Taula 2.18: Distribució de l’atur per nivell d’instrucció. 2005

 Gener Desembre % Variació
Sense estudis 45 98 117,8
Estudis primaris incomplets 741 1.487 100,7
Estudis primaris complets 0 2.920 --
Programes de formació professional 3.641 3.829 5,2
Educació general 46.110 34.422 -25,3
Tècnics professionals superiors 3.471 3.410 -1,8
Universitaris primer cicle 2.547 2.446 -4,0
Universitaris segon cicle 5.269 4.910 -6,8
Altres estudis post-secundaris 0 84 --
Total 61.824 53.606 -13,3

2.4 Contractació 

El nombre de contractes formalitzats l’any 2005 a la ciutat va arribar a 887.269, 
xifra que suposa un increment del 6,2% respecte a 2004. L’augment ha afectat 
tant els contractes indefinits com els temporals, encara que l’increment dels pri-
mers ha estat més positiu que el dels segons (8,8% i 5,8%, respectivament). 

Contractació laboral a Barcelona 2005

 Indefinits Temporals
 Nombre % s/total Nombre % s/total Total
Gener 9.087 14,75 52.533 85,25 61.620
Febrer 11.151 15,80 59.421 84,20 70.572
Març 11.012 14,93 62.733 85,07 73.745
Abril 10.437 13,95 64.379 86,05 74.816
Maig 10.048 12,45 70.655 87,55 80.703
Juny 9.920 11,93 73.257 88,07 83.177
Juliol 8.881 11,22 70.298 88,78 79.179
Agost 5.965 10,21 52.454 89,79 58.419
Setembre 10.201 13,50 65.364 86,50 75.565
Octubre 10.940 13,12 72.471 86,88 83.411
Novembre 10.630 12,90 71.774 87,10 82.404
Desembre 7.257 11,40 56.401 88,60 63.658
Total 115.529 13,02 771.740 86,98 887.269
Variació 04/05 (%) 8,80  5,81  6,19

L’increment de la contractació és més intens en el cas de les dones, un 6,6%, 
mentre que el col·lectiu masculí és d’un 5,7%. En termes absoluts, el volum de 
contractació total formalitzada per les dones continua superant el dels homes, 
aquest any en més de 51.000 contractes. 

Contractació indefinida
A la ciutat de Barcelona, la contractació indefinida ha experimentat un incre-
ment del 8,8%, augment que ha afectat pràcticament totes les modalitats de 
contractes. La tipologia de temporals convertits en indefinits, la més nombrosa, 
puja un 8,3%, els indefinits ordinaris un 12,8% i la contractació a temps parcial 
un 12,4%, mentre que el foment de la contractació indefinida baixa un 2,2%. 
L’única modalitat que experimenta una reducció significativa és la dels indefinits 
aturats en situació d’exclusió social, que baixen un 81%, encara que el seu pes 
en el total és molt poc significatiu. 

L’increment de la contractació indefinida ha afectat de forma més positiva les 
dones, amb un increment del 9,45%, que els homes, amb un 8,15%. Els con-
tractes ordinaris continuen sent més habituals entre els homes (un 62,5% del 

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya
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total), mentre que les dones són majoria entre els contractats a temps parcial (un 
69,8%) i en els de foment de la contractació indefinida (un 64,2%). 

Tipologia dels contractes indefinits a Barcelona, per sexe. 2005

        Homes               Dones
 Nombre % (1) Nombre %  (1) Total
Temps parcial indefinit 8.677 37,89 14.223 62,11 22.900
Ordinari temps indefinit 21.709 64,91 11.737 35,09 33.446
Indefinit minusvàlids 405 53,93 346 46,07 751
Foment de la contractació indefinida 4.948 34,40 9.434 65,60 14.382
Indefinit aturats en situació d'exclusió social 13 39,39 20 60,61 33
Convertits en indefinits 22.189 50,41 21.828 49,59 44.017
Total 57.941 50,15 57.588 49,85 115.529
Variació 2004/2005 (%) 8,15 9,45 8,80

Contractació temporal
A Barcelona, els contractes temporals van pujar un 5,8% el 2005. La majoria 
de tipologies de contractació temporal presenten una evolució positiva, amb un 
increment destacat dels contractes a temps parcial, 8,8%, d’interinitat, 9% i 
d’eventuals circumstàncies de producció, 5,5%. Destaquen les reduccions del 
contractes de pràctiques i de formació (7,5% i 39,1%, respectivament) els més 
adequats per potenciar la inserció de la gent  –bàsicament jove– en el mercat 
laboral. 

La contractació temporal augmenta en els dos gèneres, però l’increment és més 
important en el cas de les dones (un 6,25%, per un 5,32% dels homes). 

Tipologia dels contractes temporals a Barcelona, per sexe. 2005

 Homes Dones
 Nombre %  (1) Nombre % (1) Total
Pràctiques 2.274 45,68 2.704 54,32 4.978
Temps parcial 95.404 35,53 173.115 64,47 268.519
Temporals bonificats minusvàlids 204 62,96 120 37,04 324
Minusvàlids en CET 408 49,04 424 50,96 832
Obra o servei 104.274 63,62 59.620 36,38 163.894
Eventuals circumstàncies producció 129.610 53,63 112.055 46,37 241.665
Interinitat 23.315 28,01 59.921 71,99 83.236
Relleu 610 56,27 474 43,73 1.084
Jubilació especial 64 anys 18 75,00 6 25,00 24
Formació L 63/97 1.076 64,94 581 35,06 1.657
Aturats en situació d'exclusió social 232 75,32 76 24,68 308
Temporals d'inserció 73 58,40 52 41,60 125
Altres 2.394 47,00 2.700 53,00 5.094
Total 359.892 46,63 411.848 53,37 771.740
Variació 2004/2005 (%) 5,32  6,25  5,81

La contractació a Barcelona: una anàlisi per grups d’edat
La contractació s’ha incrementat de forma global en pràcticament tots els seg-
ments d’edat durant l’any 2005. Els grups que més creixen són el dels majors de 
45 anys, amb un 10,2%, i el grup de 30-45 anys, amb un 9,5%, i els que menys 
els de 19-24 anys (1,9%) i el grup de menys de 19 anys (3,1%). 

El grup de 30-45 anys és el que acumula un percentatge més gran de nous con-
tractes, 33,7% del total, seguit del grup de 19-24 anys (23,9%) i del de 25-29 
anys (23,5%).

(1) s/total modalitat contracte

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya

(1) s/total modalitat contracte

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya
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Evolució de la contractació a Barcelona, per grups d’edat
 2004 2005 % Variació
 Nombre % s/Total Nombre % s/Total
Menys de 19 58.276 7,0 60.095 6,8 3,12
19-24 anys 207.901 24,9 211.867 23,9 1,91
25-29 anys 198.771 23,8 208.736 23,5 5,01
30-45 anys 272.909 32,7 298.892 33,7 9,52
Més de 45 97.669 11,7 107.679 12,1 10,25
Total 835.526  887.269  6,19

Dins l’apartat de contractació indefinida, les pujades van des del 12,26% del col-
lectiu 30-45 anys, al 5,32% del 19-24 anys, mentre que el col·lectiu de menys de 
19 presenta una reducció de l’1,29%. Els contractes temporals creixen des del 
10,37% del de més de 45 anys fins a l’1,57% del grup de 19-24 anys. 

Evolució de la contractació a Barcelona, per grups d’edat i modalitat 

 2004 2005 % de Variació
 Indefinits Temporals Indefinits Temporals Indefinits Temporals
Menys de 19 4.823 53.453 4.761 55.334 -1,29 3,52
19-24 anys 18.959 188.942 19.968 191.899 5,32 1,57
25-29 anys 27.445 171.326 29.519 179.217 7,56 4,61
30-45 anys 39.394 233.515 44.222 254.670 12,26 9,06
Més de 45 15.567 82.102 17.059 90.620 9,58 10,37
Total 106.188 729.338 115.529 771.740 8,80 5,81

La temporalitat continua sent important el 2005, si bé baixa tres dècimes respec-
te a 2004. El percentatge de contractes temporals en el total és del 87% i és més 
destacat, com ja és habitual, en els grups més joves: 92,1% per als menors de 
19 anys i 90,6% per al grup 19-24 anys. La resta de grups estan per sota de la 
mitjana i van des del 85,9% del col·lectiu 25-29 anys fins al 84,2% dels majors 
de 45 anys. 

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya

Evolució del grau de temporalitat a 
Barcelona, per grups d’edat

 2004 2005
Menys de 19 91,7 92,1
19-24 anys 90,9 90,6
25-29 anys 86,2 85,9
30-45 anys 85,6 85,2
Més de 45 84,1 84,2
Total 87,3 87,0

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya

“El percentatge de 
contractes temporals 
en el total és del 87% i 
és més destacat, com 
ja és habitual, en els 
grups més joves”
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Comparació amb altres àmbits
L’any 2005 s’ha produït un increment en el total del nombre de contractes en tots 
els àmbits: a l’RMB un 5,5%, a la província de Barcelona un 5,6%, a Catalunya 
un 5,9% i a Espanya un 5%.

El percentatge de contractació indefinida torna a ser lleugerament superior a 
Barcelona (13%) que a la resta de l’RMB i Catalunya (12,8%) i se situa a gran 
distància del d’Espanya, que és d’un 9%. La contractació indefinida, però, aug-
menta el seu pes en tots els àmbits respecte a 2004. 

Contractació laboral per àmbits territorials 2005
 Barcelona RMB Província Catalunya Espanya
Contractes indefinits 115.529 240.460 259.104 341.822 1.542.838
Contractes temporals 771.740 1.634.133 1.749.090 2.326.021 15.622.127
Total 887.269 1.874.593 2.008.194 2.667.843 17.164.965
% Variació 2004/2005 6,2 5,5 5,6 5,9 5,0
Indefinits (% stotal) 13,0 12,8 12,9 12,8 9,0

A la regió metropolitana de Barcelona el total de contractes formalitzats ha cres-
cut un 5,5%. Per sexes, en el conjunt de l’RMB els contractes laborals de les 
dones tenen un increment lleugerament superior als dels homes, increment que 
és més intens a la ciutat que a la resta de l’RMB (6,6% i 4,8%, respectivament); 
la contractació masculina, s’incrementa un 5,7% a la ciutat i un 5,1% a la resta 
de l’RMB. 

Contractació laboral per sexe a la RMB 2005

 Barcelona RMB-Barcelona
 Homes Dones Total Homes Dones Total
Contractes indefinits 57.941 57.588 115.529 68.874 56.057 124.931
Contractes temporals 359.892 411.848 771.740 462.339 400.054 862.393
Total 417.833 469.436 887.269 531.213 456.111 987.324
Indefinits (% stotal) 13,87 12,27 13,02 12,97 12,29 12,65
Dones (% s total)   52,9   46,2

A Barcelona el 52,9% dels contractes formalitzats el 2005 van ser per a dones. A 
la resta de l’RMB aquest percentatge baixa fins al 46,2% i al conjunt de Catalunya 
al 52,2%. 

L’any 2005 hi ha importants diferències quant al pes de la contractació indefinida 
sobre el total entre la resta de l’RMB i Barcelona. Mentre que per al col·lectiu 
masculí hi ha un major percentatge de contractes indefinits a la ciutat que a la 
resta de l’RMB (un 13,87% i un 12,97%, respectivament), per a les dones la 
situació és més equilibrada (un 12,27% i un 12,29%, respectivament).

2.5 Prestacions per desocupació

L’import total de les prestacions per desocupació que els serveis de l’INEM van 
pagar a la ciutat de Barcelona al llarg de 2005 va ser de 322,3 milions d’euros, 
amb un total de 487.179 rebuts. Aquesta quantitat suposa el 27,18% de l’import 
que es paga a la província de Barcelona.

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya

“El percentatge 
de contractació 
indefinida torna a ser 
lleugerament superior 
a Barcelona (13%) que 
a la resta de l’RMB i 
Catalunya (12,8%)”  
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Pel que fa a les prestacions abonades pel Servei Públic d’Ocupació de l’Estat a 
Barcelona es van distribuir de la manera següent: 

2.6  Sinistralitat laboral

L’evolució dels accidents al lloc de treball a la província de Barcelona ha anat en 
augment en l’última dècada, tot i que aquest darrer any s’han reduït considera-
blement respecte a anys anteriors i se situen en un nivell similar al de l’any 1998. 
Els accidents mortals també han experimentat una reducció molt important res-
pecte a anys enrere, un 38% respecte a 2004 i un 45% durant l’última dècada. 
En canvi, pel que fa al nombre d’accidents in itinere, han augmentat un 2,2% 
respecte a 2004 i un 113% durant l’ultima dècada.

Distribució de les prestacions per desocupació 
a Barcelona. 2005

Oficines Nombre rebuts Import
Barcelona ciutat 487.179 322.268.853,10  
Barri Gòtic 38.343 25.511.663,06 
Guineueta 65.392 41.479.592,45 
Lesseps 47.047 31.724.519,73 
Sants 45.212 29.824.763,19  
Verneda 31.904 19.985.570,77  
Castilla 45.365 29.548.710,92  
Aragó 34.744 24.609.187,34  
Berlin 29.631  21.617.283,26  
Sant Andreu 38.118 23.934.005,83 
Navas 13.025 10.386.500,28 
Dante 38.136 24.175.860,12 
Zona Franca 26.528 17.008.776,71  
Poble Nou 33.734 22.462.419,44  
Barcelona província 1.803.999 1.185.806.048,27  
% ciutat / província 27,01 27,18

Prestacions abonades pel SSPE a Barcelona. 2005 

Prestació Nombre beneficiaris Import íntegre
Contributives 1.504.617 1.083.098.820,75 
No contributives 469.650 166.144.042,62 
Altres (exportats) 1.077 957.608,82 
Total  1.975.344 1.250.200.472,19 

Nota:
Les Prestacions Contributives 
inclouen l'Atur LPD (Ley de 
Protección al Desempleo) i 
l'Atur agrícola. 
En ambdós casos estan lligats 
a persones que han contribuït 
prèviament, que han estat 
contractades.

Prestacions no Contributives: 
Inclouen el subsidi d'atur, 
el subsidi agrícola i la RAI 
(Renda Activa d'Inserció). 
Es tracta de prestacions a 
determinats col·lectius que 
no han cotitzat o tenen un 
nivell de cotització baix i que, 
per el seu nivell de renda, 
edat o la seva situació familiar 
són candidats a una ajuda 
pública. 

Les Prestacions d'Exportats 
són prestacions d'atur que 
l'INEM paga per delegació 
d'altres països de l'UE a 
persones que han traslladat 
la seva prestació al nostre 
país.

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya
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Sectorialment, la construcció, amb una pujada del 53%, i els serveis, que pre-
senten un increment del 49%, han estat els sectors on més s’ha incrementat el 
nombre d’accidents; la indústria, per contra, ha experimentat un descens del 
10%. És també a la indústria on el nombre d’accidents mortals ha experimentat 
una major reducció (-57%).

Tot i això, la sinistralitat laboral encara és molt elevada comparada amb la situació 
d’altres països europeus i s’han de continuar aprovant mesures que permetin 
consolidar una tendència a la baixa per situar-nos a nivells més propers als de la 
resta d’estats de la UE. 

Les dades disponibles per a la comarca del Barcelonès mostren que la majoria 
d’accidents (més del 71% el 2005) es presenten entre els homes, malgrat que 
el percentatge d’accidents de les dones sobre el total ha pujat gairebé sis punts 
entre el 2000 i el 2005. Del total d’accidents produïts a la comarca l’any 2005, el 
61,2% es van donar entre treballadors amb contracte fix i el 38,8% entre even-
tuals.  

Evolució del nombre d’accidents amb baixa al Barcelonès
Per sexe i modalitat de contracte

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Homes 41.845 42.865 41.282 39.639 34.552 31.860
Dones 12.381 13.300 13.348 13.906 13.284 12.608
Total 54.226 56.165 54.630 53.545 47.836 44.468
% Homes/total 77,2 76,3 75,6 74,0 72,2 71,6
% Dones/total 22,8 23,7 24,4 26,0 27,8 28,4

Fixes 30.002 32.856 35.565 32.416 29.358 27.191
Eventuals 24.224 23.309 19.065 21.127 18.448 17.258
Total 54.226 56.165 54.630 53.543 47.806 44.449
% Fixes 55,3 58,5 65,1 60,5 61,4 61,2
% Eventuals 44,7 41,5 34,9 39,5 38,6 38,8

  
Quant a les dades d’accidents mortals al Barcelonès, cal assenyalar que la inci-
dència entre les dones és menor que si analitzem el total d’accidents amb baixa. 
Només el 6,1% dels accidents mortals produïts a la comarca el 2005 van afectar 
dones, xifra molt inferior al pes de les dones en el total d’accidents (28,4%). 

La distribució entre eventuals i fixos dels accidents mortals al Barcelonès, en 
canvi, és molt similar a la del total d’accidents. 

Sinistralitat laboral a la província de Barcelona 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/1995
Accidents amb baixa* 93.893 94.728 103.037 116.725 131.157 141.198 144.664 139.985 129.677 120.022 114.155 21,58
Construcció 13.379 13.209 14.518 18.553 22.650 24.698 25.858 25.025 23.900 21.321 20.499 53,22
Indústria 42.904 42.055 44.549 48.181 51.296 53.461 52.902 48.650 43.787 41.381 38.446 -10,39
Serveis 36.262 37.867 42.580 48.226 55.444 61.284 64.416 65.011 60.894 56.160 54.088 49,16
Accidents mortals* 112 101 116 110 114 110 108 114 106 99 61 -45,54
Construcció 28 24 30 31 31 33 27 33 28 32 18 -35,71
Indústria 33 34 34 25 30 21 28 25 26 21 14 -57,58
Serveis 49 39 50 52 53 56 51 54 52 44 28 -42,86
Accidents in itinere 6.807 6.347 6.710 7.966 10.094 9.574 9.524 9.666 10.671 14.212 14.531 113,47

(*) Inclou també els 
corresponents al sector 
agrícola

Font: Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya
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2.7 Les polítiques actives d’ocupació i d’empresa

2.7.1 Ajuntament de Barcelona
Obrim aquest capítol de polítiques actives per a l’ocupació gestionades a la ciutat 
de Barcelona amb els programes i les accions portats a terme per l’Ajuntament 
de Barcelona mitjançant Barcelona Activa, el Consell de la Formació Professional 
i l’Institut Municipal de Persones amb Disminució.  

Barcelona Activa 
Barcelona Activa és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
Barcelona, que té com a missió promoure ocupació i empreses de qualitat i amb 
sentit de futur. Durant l’any 2005 ha impulsat més de 64 programes d’ocupació 
i creació d’empreses a través dels quals s’han atès 143.442 usuaris i usuàries. 
Barcelona Activa fa les seves activitats a través dels programes següents:

A) Programes per a la promoció de la iniciativa emprenedora
La iniciativa emprenedora és un bé social, un intangible que és motor de creació 
d’activitat i ocupació. El 2005 ha estat l’any de la consolidació del nou model de 
prestació de serveis a emprenedors, caracteritzat per una major informació, més 
agilitat en la prestació del servei, menys burocràcia i eliminació dels terminis 
d’espera. 

Una de les eines fonamentals per a la promoció de la iniciativa emprenedora és 
el Centre de Recursos per Emprendre, un model mixt amb accions presencials i 
virtuals on les persones emprenedores poden conèixer el que cal saber per em-
prendre, rebre els complements formatius en gestió empresarial i noves tecnolo-
gies que necessiten, disposar de l’assessorament personalitzat i expert de l’equip 
tècnic de Barcelona Activa, accedir als continguts i aplicacions del portal per a 
emprenedors Barcelonanetactiva, elaborar el seu pla d’empresa amb l’aplicació 
Pla d’Empresa On Line, analitzar-ne la viabilitat amb el suport d’experts, contactar 
amb altres emprenedors i trobar resposta, en definitiva, a les seves inquietuds 
emprenedores.

Per aconseguir que l’objectiu d’acostar les darreres novetats i tendències en la 
gestió empresarial, Barcelona Activa organitza les Setmanes del Coneixement, en 
les quals els participants adquireixen, de la mà d’experts i emprenedors amb expe-
riència, coneixements i habilitats per millorar la competitivitat de la seva empresa. 

“Barcelona Activa 
ha impulsat més
de 64 programes 
d’ocupació i creació 
d’empreses”
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Durant l’any 2005 Barcelona Activa va organitzar dues setmanes del coneixement 
per a emprenedors: la Setmana de la Comunicació i la Setmana de les Vendes, 
a les quals van assistir un total de 818 participants. També s’han impulsat tres 
programes a mida: el programa de gestió i creació d’empreses per a persones 
en situació d’atur, el programa Inicia per a dones emprenedores i el programa 
Barcelona Emprèn en Igualtat. Aquest últim, emmarcat en la iniciativa comu-
nitària EQUAL i liderat per Barcelona Activa i la Fundació Un Sol Món de Caixa 
Catalunya, té com a repte impulsar nous mecanismes de suport a la creació 
d’empreses en els col·lectius més desfavorits, com ara dones amb responsabili-
tats familiars, persones amb discapacitat, persones immigrades i persones en el 
llindar de l’exclusió social.

B) Programes per a la consolidació de noves empreses 
Barcelona Activa aposta pels entorns d’innovació on la cooperació empresarial té 
un paper fonamental per a la creació i consolidació de noves empreses de qualitat 
i amb sentit de futur. I així ho demostren els resultats obtinguts en els tres entorns 
d’innovació que Barcelona Activa gestiona: el viver d’empreses Glòries, situat al 
primer equipament 7@ de Barcelona, el Parc Tecnològic Barcelona Nord, la ma-
jor concentració d’empreses de la zona nord de la ciutat i BarcelonaNETactiva, la 
comunitat virtual d’emprenedors. 

Els resultats demostren que aquesta aposta ha estat un èxit: al quart any, el viver 
d’empreses de Barcelona Activa registra un índex de supervivència de les empre-
ses instal·lades del 84%, el doble de la mitjana nacional, mentre que l’índex de 
cooperació empresarial de les empreses instal·lades al viver i al parc tecnològic 
se situa en un 70%, la qual cosa indica que una majoria d’empreses estableix 
relacions comercials amb altres empreses instal·lades al mateix entorn innovador. 
Les empreses acabades de constituir i amb un pla d’empresa viable que s’instal-
len al viver Glòries s’hi poden estar durant un període màxim de tres anys, des-
prés del qual han d’estar preparades per cedir l’espai a altres noves empreses. 
Durant aquest temps, les empreses disposen d’uns espais adaptats a les seves 
necessitats, amb els serveis logístics, administratius i de telecomunicacions que 
necessiten per dur a terme la seva activitat i una sèrie de serveis d’alt valor afegit 
com ara l’assessorament tècnic permanent, l’accés a xarxes de cooperació, la for-
mació contínua i l’accés a la informació més actualitzada, que afegeixen garanties 
d’èxit, qualitat i futur a les empreses que s’instal·len.
 
Durant l’any 2005, el viver d’empreses Glòries va acollir 64 empreses (un 30% de 
les quals es dedicava al sector TIC, seguit d’un 13% dedicat a la consultoria, un 
9% dedicat a publicitat i màrqueting i un 9% als serveis a les persones), que van 
ocupar un total de 281 treballadors i treballadores. 

El segon entorn d’innovació es el Parc Tecnològic Barcelona Nord. Aquest es-
pai forma part de les xarxes catalana Xarxa de Parcs Tecnològics de Catalunya 
(XPCAT), estatal Associació de Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE) i internacio-
nal de parcs científics i tecnològics Internacional Association of Scientific Parcs 

Dades d’activitat dels programes de promoció 
de la Iniciativa Emprenedora

Usuaris atesos 33.353
% participació femenina     46,4
Nous projectes empresarials acompanyats 1.026
Centre de recursos per emprendre: participants 8.747
Nombre de consultes 12.727
Participants accions difusió cultura emprenedora 723
Membres de BarcelonaNetActiva 17.326

“Al quart any, el 
viver d’empreses 
de Barcelona Activa 
registra un índex de 
supervivència de les 
empreses instal·lades 
del 84%”
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(IASP) i disposa d’un teixit de petites empreses de base tecnològica orientades 
a la innovació, serveis avançats de suport a la innovació, infraestructures amb 
serveis comuns per a presentacions, reunions i grans actes, relacions formals i 
operatives amb la universitat, centres d’investigació i altres institucions d’educa-
ció superior.
 
L’any 2005, aquest Parc Tecnològic va acollir 46 empreses, totes dedicades a 
l’àmbit de les noves tecnologies, que van generar llocs de treball per a 484 per-
sones. Durant el 2005 la Xarxactiva d’empreses s’ha consolidat i s’ha erigit en el 
punt de trobada d’emprenedors i emprenedores promotors de petites empreses 
per intercanviar, aprendre i fer negocis, on es generen oportunitats i es facilita el 
procés de consolidació i el futur de les empreses. L’any 2005 destaquen les 385 
empreses membres de la Xarxactiva i les 71 accions que l’agència municipal va 
organitzar amb 1.990 participants de 1.403 empreses.
 
Finalment, cal destacar, entre els itineraris de consolidació que proposa l’agència, 
el programa Eines bàsiques de gestió i el programa Mentoring Ciutat. El primer 
consisteix en un cicle de xerrades pràctiques i de curta durada, amb les quals 
l’agència vol posar a l’abast dels emprenedors i emprenedores de petits negocis 
la informació bàsica que necessiten per gestionar la seva activitat. L’any 2005 va 
organitzar 26 accions amb un total de 309 participants. Mitjançant el programa 
Mentoring Ciutat, empresaris i empresàries amb experiència ofereixen assessora-
ment i acompanyament voluntari a noves i petites empreses. Durant l’any 2005, 
un total de 15 petites empreses es van beneficiar d’aquest sistema dissenyat i 
implementat per facilitar el creixement i la consolidació de noves empreses.

També s’ha de citar l’experiència Dia de l’Emprenedor, en què els governs local, 
autonòmic i estatal, juntament amb la Cambra de Comerç, van sumar els seus 
esforços en favor de la iniciativa emprenedora per impulsar la IV edició del Dia 
de l’Emprenedor, que va tenir lloc el 10 de març al Centre de Convencions In-
ternacional de Barcelona. La IV edició del la iniciativa emprenedora va tenir la 
col·laboració d’Aijec, Barcelona Emprèn, CCOO, EOI, Emprenedor XXI, La Cai-
xa, ESADE, Esfera UAB, FCTC, FESALC, Foment-Cecot, IESE, Parc d’Innovació 
La Salle, Pimec, Programa Innova-UPC, Secot, UB-Fundació Bosch i Gimpera, 
UdG-Trampolí Tecnològic, UGT i UPF. Més de 3.000 participants es van apropar 
al CCIB per participar en càpsules de coneixement sobre els factors clau per crear 
i consolidar una empresa amb èxit, tallers on treballar competències i habilitats 
directives, sessions on identificar noves oportunitats de negoci, fer networking, 
rebre assessorament expert o compartir altres experiències emprenedores.

C) Programes per a l’ocupació
Els programes per a l’ocupació de Barcelona Activa posen a disposició de les 
persones en situació de recerca activa d’ocupació, una completa oferta de mesu-
res per donar resposta a les necessitats d’ocupació dels diferents col·lectius: des 
d’informació i orientació per a l’ocupació fins a la formació i la contractació en 
activitats emergents i serveis d’interès social. Es tracta de programes dissenyats 
de tal manera que conjuguen les necessitats de les persones i també les de les 

Principals resultats de la línia de consolidació de 
noves empreses

Total participants 7.446
Empreses participants 2.630
Empreses acompanyades    258
Empreses instal·lades als entorns d’innovació    110
Membres Xarxactiva d’empreses    385

“L’any 2005 el Parc 
Tecnològic Barcelona 
Nord va acollir 46 
empreses a l’àmbit de 
les noves tecnologies, 
que van generar llocs 
de treball per a 484 
persones.”
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empreses, amb les quals es manté una relació fluida per tal d’aconseguir accions 
eficaces en termes d’inserció en el mercat laboral.
 
L’any 2005, l’agència municipal va atendre 17.103 usuaris i usuàries a través dels 
seus programes d’accés, inclusió i millora de l’ocupació. D’aquests, el 49,3% van 
ser dones, el 25,5% menors de 25 anys i el 34,5% majors de 40. La participació 
de persones immigrants en els programes per a l’ocupació va assolir, el 2005, el 
33,2% del total d’usuaris, la qual cosa indica que identifiquen aquests programes 
com una via per a la inserció en el mercat laboral.

La metodologia de Barcelona Activa està basada en el disseny de programes a 
mida per tal de facilitar la inserció laboral en determinats sectors creadors d’ocu-
pació o bé per qualificar professionalment col·lectius amb dificultats específiques 
per accedir al mercat de treball. En aquesta direcció, destaquen els programes:

Ocupació Pròxima (cofinançat pel Fons Social Europeu - Objectiu 3 i gestionat pel 
Ministeri d’Administracions Públiques), que vol capacitar professionalment per-
sones en situació d’atur per a la prestació de serveis d’atenció a les persones amb 
especials necessitats. Les diferents accions portades a terme a través d’aquest 
programa van tenir una assistència de 972 participants, amb una participació 
femenina del 91%. 
Programa Immigra al Treball (aprovat pel Ministeri d’Administracions Públiques,  
cofinançat per la subvenció Global del Fons Social Europeu - Objectiu 3): té l’ob-
jectiu de qualificar, mitjançant formació i pràctica laboral, persones immigrants 
extracomunitàries per tal de facilitar-los la inserció laboral. Durant l’any 2005, va 
tenir 1.525 usuaris i usuàries, majoritàriament persones menors de 40 anys amb 
baixos nivells formatius.
Aula de Simulació Empresarial SEFED: té com a objectiu incrementar la qualificació 
professional i les oportunitats d’ocupació de persones en procés de recerca de 
feina, especialment de les dones i els joves, en la professió d’administratiu/iva. 
Programes experiencials: en el camp de les polítiques actives d’ocupació també 
destaquen aquells programes que combinen la formació amb l’experiència mit-
jançant la contractació de l’usuari o usuària del programa en la realització d’obres 
o serveis d’interès col·lectiu. Durant 2005, l’agència municipal ha conduït vuit 
escoles taller, una casa d’oficis, sis Tallers d’Ocupació i ha ocupat 236 persones 
a través del programa Plans d’Ocupació. En total, els programes experiencials de 
Barcelona Activa han tingut 1.116 participants.

Però, malgrat l’esforç per aconseguir la màxima cobertura possible dels progra-
mes d’ocupació, hi ha determinats col·lectius que presenten unes dificultats molt 
específiques i persones poc autònomes, que necessiten un acompanyament molt 
personalitzat i una tutoria contínua en les diferents fases del procés d’inclusió la-
boral. Amb aquesta finalitat, durant l’any 2005 l’agència municipal va dur a terme 
programes específics, com el Programa d’inserció sociolaboral per a persones 
derivades dels serveis socials, el pla Jove Formació-Ocupació per afavorir els 
processos de transició escola-treball dels joves que abandonen els sistema edu-
catiu sense haver acreditat aquest nivell acadèmic, el programa Adona’t, adreçat 
a dones víctimes de maltractaments, el programa Kali Activa, per a dones d’ètnia 
gitana, el programa d’accions específiques per a persones amb discapacitat, en 
col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Un total de 
3.813 usuaris i usuàries amb especials dificultats d’accés al mercat laboral es van 
beneficiar de les accions impartides pels programes d’inclusió de Barcelona Ac-
tiva. En conjunt, les dades de perfil ens mostren que el 59% eren dones, el 46% 
joves menors de 25 anys, el 32% majors de 40, el 24% provenia d’altres països i 
el 84% tenia un nivell d’estudis primaris o no tenia estudis.

“L’any 2005, l’agència 
municipal va atendre 
17.103 usuaris i 
usuàries a través 
dels seus programes 
d’accés, inclusió i 
millora de l’ocupació” 
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 D) Programes per a la formació i la millora competencial
Barcelona Activa té diferents programes de formació ocupacional i contínua diri-
gits a persones aturades i treballadors/es en actiu per tal que els primers tinguin 
unes majors possibilitats d’inserció laboral i permanència en el treball i els segons 
mantinguin els coneixements actualitzats per continuar aportant valor al seu lloc 
de treball. A través d’aquesta línia, de marcat caràcter transversal, Barcelona 
Activa va dissenyar i implementar l’any 2005 un total de 140 accions formatives, 
114 de formació ocupacional i 26 de formació contínua.
 
D’una banda, la formació ocupacional de Barcelona Activa està destinada a qua-
lificar professionalment les persones en situació d’atur per tal de facilitar-los la 
inserció o reinserció en el mercat laboral, adequant els perfils professionals a les 
demandes de les empreses per garantir que es mantinguin en el mercat de tre-
ball. Per especialitats, destaca la d’informàtica i noves tecnologies (21%), seguida 
dels serveis a les persones (20%, del total, amb accions com ara auxiliar d’ajut a 
domicili, o d’infermeria en salut mental i toxicomanies, entre d’altres), i de l’espe-
cialitat d’administració i oficines (16%). 

De l’altra, la formació contínua oferta per l’agència es caracteritza per una es-
pecialització de qualitat en noves tecnologies i gestió empresarial. Quant a es-
pecialitats, de les 26 accions impartides, vuit corresponen a l’àmbit de la gestió 
empresarial i les 18 accions restants es van dur a terme en l’àrea de les noves 
tecnologies, amb propostes innovadores que van tenir una acollida excel·lent com 
l’administració bàsica Routers, Oracle, Linux, CATIA V5, edició web amb Dream-
weaver MX o tractament digital d’imatges amb Photoshop.

E) Programes capacitació i divulgació tecnològica. Cibernàrium
Promoure l’accés i l’ús de les noves tecnologies és una condició necessària per 
ampliar les oportunitats d’ocupació, creació d’empreses, innovació i desenvolu-
pament local. Després de sis anys acostant les noves tecnologies als professio-
nals, treballadors i treballadores, persones que busquen feina, joves, majors de 
40 anys, el Cibernàrium és avui el centre de referència per a la divulgació i capa-
citació tecnològica. Les activitats del Cibernàrium es fan en cinc espais:

Resum de dades d’activitat 
dels programes per a l’ocupació 
 

Usuaris atesos 17.103
Programes d’inclusió 3.813
Pla Jove 1.496
Contractes a programes experiencials 1.116
Participants Ocupació Pròxima 972
Participants Immigra al Treball 1.525
Participants programa Kali Activa 285
Usuaris informació i autoús 7.182

 Principals resultats de la línia de formació 
i millora competencial

 Accions formatives Alumnes Hores formació
Formació Ocupacional 114 1.933 31.949
Formació Contínua 26 408 1.638
Total 140 2.341 33.587

“Barcelona Activa 
va dissenyar i 
implementar l’any 
2005 un total de 140 
accions formatives”
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1. Espai Formació, per iniciar els participants en el món d’Internet.
2. Espai Empresa, per aprofundir en Internet, aplicat al món de l’empresa. 
3. Espai Idees: dedicat a la innovació, el disseny web i la creació multimèdia.
4. Sala de Navegació Off Line: espai que presenta un recorregut per més de
    130  elements multimèdia que mostren els serveis i les aplicacions de les  

    noves tecnologies en el món de la formació, el treball i l’empresa.
5. Sala de Navegació On Line: espai per posar en pràctica els coneixements  

    adquirits i navegar lliurement per Internet a alta velocitat.

F) Programes per ampliar les noves oportunitats 
d’ocupació i els sectors emergents. Porta22
Porta22, Espai de Noves Ocupacions és el equipament que l’any 2003 va posar 
en marxa Barcelona Activa per ampliar les oportunitats professionals que les 
noves cultures del treball, les noves ocupacions i els sectors econòmics emergents 
comporten. En aquest espai, els usuaris i les usuàries poden disposar d’un lloc 
de lliure accés, amb 35 punts d’autoconsulta que permeten l’accés a informació 
sobre més de 700 nous perfils professionals i més de 150 vídeos sobre sectors 
emergents i ocupacions amb futur. També disposen d’assessorament personalitzat. 
Durant el 2005 s’han incorporat a la plataforma de continguts 250 noves fitxes 
ocupacionals referents a nous sectors i quatre noves aplicacions multimèdia. 

Porta22 també ofereix un programa d’activitats amb uns continguts i una meto-
dologia absolutament innovadors en l’àmbit de l’orientació professional: tallers, 
conferències, xerrades, col·loquis, seminaris, demostracions on es pot descobrir 
en què consisteixen moltes noves ocupacions o quines competències i habilitats 
requereixen diferents ocupacions i com millorar-les, o com optimitzar la recerca 
de feina. El resultat d’aquesta forta aposta per la millora contínua ha portat a 
l’organització de 252 activitats, més del doble que el 2004 en cada programa 
bimensual. 

G) Promoció de la innovació
La innovació ha d’impregnar l’economia i instaurar-se a la societat. Així es va 
posar de manifest al Consell Europeu de Lisboa, on a la vegada es va fer una 
invitació explícita a les autoritats locals i regionals per impulsar plans de foment 

Principals resultats de la línia 
de divulgació i capacitació tecnològica 

Total participants 50.637
Accions de capacitació tecnològica 2.236
Participants accions de capacitació tecnològica 20.402
Participants accions i espais de divulgació digital 30.235
Visites concertades 159

Resum de dades de participació a Porta22
Espai de Noves Ocupacions

Usuaris individuals 10.886
Consultes ateses  5.180
Grups atesos  564
Participants grups 11.438
Activitats realitzades  252
Participants activitats 4.907
Participants en salons i fires  954
Total participants 33.365
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de la innovació basats en les qualitats específiques del seu territori i una crida als 
estats membres per donar suport a aquestes iniciatives. En aquest marc, per tal 
de contribuir a la posada en valor de la innovació existent a Barcelona i per fer 
de Barcelona una ciutat més innovadora, Barcelona Activa ha impulsat un ampli 
conjunt d’iniciatives entre les quals es poden destacar les següents:

+i+B (més innovació, més Barcelona) amb l’objectiu d’acostar i desenvolupar la 
innovació en sectors madurs i de serveis de la ciutat.
Web d’Innovació, una eina bàsica de difusió de la innovació existent a la ciutat de 
Barcelona.
El programa Innova Passport, per facilitar l’aterratge d’empreses i iniciatives gene-
radores de demanda i promoció directa de la innovació.
L’impuls a la presència d’un centre satèl·lit de disseny de producte, LEGO Concept 
Lab, a Barcelona. LEGO va escollir el viver d’empreses Glòries de Barcelona Acti-
va, en el vessant de viver internacional, com a seu d’aquest centre.
El programa Mestres d’Innovació, per acostar als emprenedors de la ciutat els 
coneixements del director del MIT Entrepreneurship Center, professor Kenneth 
P. Morse, a través de la conferència “Factors clau d’èxit per a emprenedors en 
entorns d’alta tecnologia”, on els més de 300 assistents van aprendre com cana-
litzar el creixement de les empreses de base tecnològica.
El disseny  dels seminaris següents: “Com estar informat per innovar”, “Què és la 
innovació?” i ”Innovar al teu lloc de treball”.
Organització, conjuntament amb la Xarxactiva d’empreses, de dues sessions tèc-
niques: “La innovació en xarxa” i “La importància de les eines integrades de 
gestió per a les petites empreses”.

Consell municipal de la formació professional

El Consell de la Formació Professional de Barcelona és un instrument de ciutat 
que l’Ajuntament de Barcelona promou per fomentar la relació entre la forma-
ció professional i l’entorn productiu, amb l’objectiu de potenciar una formació 
adequada i de facilitar la transició al món del treball i la plena integració laboral. 
El Consell de la Formació Professional de Barcelona està dissenyat amb una 
projecció metropolitana, patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona i obert a la 
participació d’institucions i de tots els agents educatius, econòmics i socials, com 
també a més de 664 empreses i associacions empresarials. 
  
Els serveis que el consell ha prestat al llarg de 2005, en set camps d’acció, són 
els següents:  
 
1. L’Observatori Permanent de la Formació Professional i de la Transició al Món del 
Treball, dins la seva tasca de posar sobre la taula aspectes com les necessitats 
formatives que es detecten a la regió metropolitana, la valoració que fan les em-
preses de la formació professional o la situació de l’alumnat un cop acabats els 
estudis, ha elaborat els informes següents:

• Detecció de necessitats de competències i formació a l’àrea metropolitana de 
Barcelona en el sector de logística i en el sector d’activitats turístiques i hoteleria.
• Formació en centres de treball.
• Formació professional, universitat i treball.
• Avaluació de la formació en centres de treball per part de les empreses.
• La qualitat per a la formació en centres de treball a la ciutat de Barcelona.
• Detecció de necessitats de competències i formació a l’AMB.
• Formació professional estudis i treball - promoció 2003
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2. Dispositiu d’inserció. Aquest servei serveix per donar resposta a les ofertes de 
treball que sorgeixen a les empreses associades al Consell i, a la vegada, dóna al 
jovent que ha participat en accions de formació de qualsevol dels agents adherits 
al Consell la possibilitat d’accedir a les demandes de treball que sorgeixen de les 
empreses associades a aquest. 

Disposa d’una base de dades amb els currículums dels joves en recerca de feina, 
una Intranet específica que gestiona l’oferta i demanda de feina a escala nacional 
i internacional i un servei de selecció d’ofertes de treball adequades als perfils 
professionals dels joves en recerca de feina. A més a més ofereix suport institu-
cional en la presentació de currículums davant d’empreses seleccionades pels 
joves o ofereix a les empreses la possibilitat de contractar-los.
3. Servei de reciclatge de professorat de formació professional, per mitjà d’estades 

en empreses associades al Consell. La finalitat d’aquest servei és facilitar al pro-
fessorat la possibilitat d’exercir la tasca docent d’acord amb les noves tecnologies 
que actualment utilitzen les empreses i ajudar-lo a conèixer la situació real del 
món empresarial actual. Així el professorat incorpora nous coneixements, nous 
valors en el treball i experiències aplicables a l’activitat docent. Al llarg de 2005 
han participat en aquest projecte els IES Lluïsa Cura, Narcís Monturiol i Rubió i 
Tudurí, deu empreses i sis institucions i organismes.  

4. Transició escola-empresa mitjançant pràctiques en empreses. Cal destacar 
dues actuacions. En primer lloc, es fa un procés de planificació de pràctiques a 
l’empresa, durant el qual el Consell s’adreça a les empreses associades amb la 
finalitat de planificar les pràctiques de l’alumnat de formació professional, ocupa-
cional i de garantia social, lliurant fitxes dossier on es consideren totes les possi-
bilitats de pràctiques dels diferents entorns professionals. Al llarg de 2005 es van 
contactar  653 empreses. 
 
En segon lloc, i en funció dels resultats d’aquest primer procés, a través dels cen-
tres de formació associats es dóna resposta a les demandes formulades per les 
empreses. El 2005, les demandes per a la formació reglada que van sorgir d’aquest 
segon nivell del servei van ser 348.   
 
5. Pla Jove Formació-Ocupació. Va ser creat per afavorir els processos de transició 
escola-treball del jovent que ha acabat l’etapa d’educació secundària obligatòria 
i abandona el sistema educatiu sense haver acreditat aquest nivell acadèmic. 
Té com a objectiu facilitar la transició a la vida professional activa dels joves,        
principalment entre els 16 i 18 anys, mitjançant un sistema d’acollida, orientació 
professional, accés als recursos de formació i suport del seu itinerari personal 
d’inserció, amb un procés de tutoria individualitzada. Les dades del Pla Jove de 
l’exercici 2005 són les següents: 2.472 joves adscrits, un 28’60% dels quals són 
immigrants. Un 39’01% del total està en fase d’inserció, mentre que el 22’54% 
s’ha reinserit en el sistema educatiu. S’ha treballat directament amb 64 IES i 26 
centres concertats.

6. Projectes a les empreses. Són un treball en equip en el qual participen l’em-
presa, el centre de formació, l’alumne/a, el tutor/a d’empresa i el tutor/a del cen-
tre de formació, que ofereix l’oportunitat de connectar els elements teòrics que 
s’aprenen al centre amb l’aplicació pràctica que s’assoleix en aquest tipus de 
projectes. Els projectes els proposa l’empresa i participen en l’avaluació el centre 

Situació any 2005

Currículums disponibles  1.340
Demandes de les empreses  2.025

“S’ha treballat  amb 
64 IES i 26 centres 
concertats”
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de formació, l’empresa, el Consell de la Formació Professional de Barcelona i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Al llarg de 2005 
aquest tipus de projectes s’han aplicat a 12 cicles formatius.
 
7. Pràctiques del jovent en formació professional en empreses ubicades en ciutats 
de la Unió Europea. La projecció de les pràctiques en empreses i institucions 
emplaçades en altres ciutats de la Unió Europea s’ha fet a través de l’Associa-
ció Xarxa FP i amb la col·laboració de 22 ciutats que en formen part (Amberes, 
Barcelona, Berlín, Dénia, Gandia, Ginebra, Göteborg, Colònia, Kristiansund, La 
Rochelle, Leeds, Lió, Madrid, Mislata, Moscou, Munic, Pargas, Roma, Rovaniemi, 
Seta, Sheffield, Torí i Tolosa de Llanguedoc), amb l’objectiu de desenvolupar en 
altres països i en altres llengües les capacitats i les experiències que s’aconse-
gueixen en la formació en alternança a les empreses.

Dades any 2005

Alumnes de Barcelona en pràctiques en ciutats de la Unió Europea:   101
Alumnes de diverses ciutats de la UE en pràctiques a Barcelona:     85

Institut Municipal de persones amb discapacitat

Les polítiques actives per a l’ocupació gestionades per l’Institut Municipal de Per-
sones amb discapacitat es pot resumir en el quadre següent: 

Polítiques actives per a l’ocupació gestionades per l’IMPD 

Curs inserció laboral de persones amb disminució. Inici: 6/9/2004 Fin. 10/3/2005
Discapacitat auditiva  2  Contractes  1 
Discapacitat física  2  Contractes  1
Discapacitat psíquica  17  Contractes  9
Discapacitat mental          2  Contractes   -
Total  23              Homes 14 Dones 9

Aula de formació oberta. Inici: 6/9/2004  Fin. 10/3/2005   
Discapacitat auditiva  9  Contractes 4 
Discapacitat física  61  Contractes 26
Discapacitat psíquica   1  Contractes  1
Discapacitat mental        4  Contractes  3
Total: 75    Homes 28 Dones 47

2.7.2 Agents econòmics i socials

Els agents econòmics i socials de Barcelona gestionen diversos programes de forma-
ció i inserció per a les persones actives, les que treballen i les que cerquen feina.

Comissions Obreres del Barcelonès

1. Activitat d’orientació i inserció
L’objectiu general de les oficines d’assessorament a l’ocupació ASSOC, de la Fun-
dació, és contribuir a la millora de l’ocupabilitat i de les possibilitats d’inserció o 
promoció en el mercat de treball de les persones que es troben en pitjors con-
dicions per enfrontar-se al mercat laboral mitjançant entrevistes inicials ocupa-
cionals, accions de millora de l’ocupabilitat en els itineraris personals d’inserció, 
accions d’assessorament legal, tutoria i seguiment individualitzat de les persones 
en el seu procés d’inserció. També es fan activitats com l’organització i dinamit-
zació del club de la feina o  la dinamització de la borsa de treball. 
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Hi ha una major participació d’homes (54%) que de dones (46%), tot i que pot 
semblar una contradicció amb la realitat del mercat de treball actual, on l’atur 
afecta molt més les dones que els homes. Amb tot, cal dir que aquesta circums-
tància s’explica perquè l’ASSOC del Barcelonès atén un percentatge molt alt de 
persones immigrades, la majoria de les quals són homes. Així, del total de perso-
nes ateses, el 57% són homes immigrants i 16% dones immigrants.
 
2. Formació
Pel que fa a la formació, s’han atès 520 persones, de les quals 281 eren homes 
i 238 dones. És important ressaltar la tendència que s’ha anat observant darre-
rament en el sentit que el nivell formatiu de les persones que cerquen orientació 
ocupacional és més elevat. Així mateix, cal destacar que la meitat de les persones 
ateses tenien un nivell equivalent o superior a l’educació secundària.

Quant a la variable edat, gairebé el 61% de les persones que utilitzen els serveis 
d’orientació tenen entre 18 i 44 anys, fet que s’entén en la mesura que és en 
aquestes edats quan s’esdevenen més canvis en la vida laboral de les persones, 
ja sigui d’una ocupació a l’altra, d’una empresa a l’altra o bé de l’ocupació a l’atur 
i viceversa.

L’activitat formativa de la Fundació a la ciutat de Barcelona, tant ocupacional 
com contínua, corresponent a l’any 2005 ha implicat un total de 3.326 alumnes, 
que han participat en 207 cursos, amb un total de més de 10.689 hores. El total 
d’alumnes en formació contínua ha estat de 3.182, mentre que el total de cursos 
ha estat de 198, de 7.252 hores. En la formació ocupacional per a aturats hi va 
hagut 144 alumnes, que han participat en 9 cursos, de 3.437 hores.

Plans de formació

 Cursos Alumnes Hores
Plans sectorials confederals 16 226 635
Pla intersectorial autonòmic 98 1.537 4.013
Pla intersectorial confederal 10 170 589
Pla interadministratiu 56 1.010 1.145
Prevenció de riscos laboral 18 239 870
Formació ocupacional 9 144 3.437
Total 207 3.326 10.689

Formació ocupacional
La major proporció de dones (65%) en els cursos de formació ocupacional es 
deu a la importància que s’ha donat a la formació d’aquest col·lectiu. Així, s’han 

 Nivell de formació dels participants. CCOO
 

    Nombre  % s/total
Sense formació o amb formació bàsica     306    50%
Batxillerat / F.P. 196 32%
Formació superior 110 18%

Distribució per edats dels participants 

 Nombre % s/total
Majors de 45 anys 120 23%
De 36 a 45 anys 166 32%
De 25 a 35 anys 166 33%
Menors de 25 anys 62 12%

“L’activitat formativa 
corresponent a l’any 
2005 ha implicat 
un total de 3.326 
alumnes”
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programat especialitats específiques per a dones en oficis en els quals estan 
subrepresentades. Cal destacar que més del 40% de la formació va ser dirigida 
a baixos nivells formatius, fet que contrasta, com veurem més endavant, amb els 
nivells de formació dels alumnes que participen en la formació contínua. Pel que 
fa a l’edat, cal destacar que el 45% de la formació s’ha dirigit als col·lectius de 
difícil inserció: joves i persones més grans de 45 anys.

Formació contínua
Cal diferenciar entre els plans finançats per la Fundació Tripartita per a la For-
mació i l’Ocupació, els plans finançats sobre la base de l’Acord per a la formació 
contínua en les administracions públiques i els plans finançats per la Generalitat 
de Catalunya.

La distribució entre homes (59%) i dones (41%), tot i no ser equitativa, és un 
reflex de la realitat laboral del nostre mercat de treball, en què la taxa d’ocupació 
masculina supera la femenina. Pel que fa a l’edat, la major part de persones que 
participen en les accions formatives del pla intersectorial és constituït per tots 
aquells treballadors i treballadores d’entre 25 i 44 anys.

Pel que fa al nivell de formació, cal remarcar que més del 50% dels alumnes par-
ticipants en els cursos de formació contínua tenen nivells mitjans o superiors, fet 
que no es correspon amb els nivells generals de formació de la població ocupada. 
En aquest sentit, no hem d’oblidar que el Pla interadministratiu es dirigeix a sectors 
de la Generalitat de Catalunya com ensenyament, sanitat o mossos d’esquadra, 
entre d’altres, on hi ha predomini de professionals amb titulacions de grau mitjà o 
superior, i que, d’altra banda, les persones amb nivells més baixos de formació són 
les que tenen més dificultats per accedir a la formació continuada. CCOO conside-
ra que en certa manera l’actual sistema d’accés a la formació contínua potser no 
és un bon mecanisme per a la compensació de les desigualtats de partida i que els 
col·lectius de baix nivell haurien de fer cursos per ampliar la base.

Foment del Treball Nacional (Centre de formació)
 
El Centre de Formació de FTN, amb més de vint anys d’experiència acumulada, 
és un dels serveis que la patronal catalana posa a disposició de les empreses. Té 
per objecte oferir activitats formatives i serveis a les empreses que facilitin l’adap-
tació dels treballadors als continus canvis que de forma accelerada s’imposen en 
totes les seves àrees d’activitat i que afecten transversalment els llocs de treball 
de tots els sectors d’activitat empresarial. A través del coneixement privilegiat de 
les necessitats formatives de les empreses al llarg dels últims anys, des del punt 
de vista sectorial iterritorial, s’ha pogut elaborar un ampli programa d’activitats 
formatives que dóna resposta a les exigències de millora de la competitivitat i 
la gestió de les empreses, especialment les pimes. Els programes es renoven 
permanentment, adequant-los a les necessitats de les empreses i dels mercats 
i potenciant la vinculació amb altres organitzacions i entitats capdavanteres en 
formació contínua per al desenvolupament de projectes conjunts de caràcter in-
novador, que eleven en nivell de qualitat del Centre de Formació.

A) Activitats de formació 
Formació presencial
Formació continuada: s’ofereixen programes amplis dirigits a treballadors en ac-
tiu, modulars, que cobreixen les àrees següents: economicofinancera, recursos 
humans, comerç exterior, qualitat, gestió de pimes, producció i logística, infor-
màtica, etcètera. També cal remarcar les àrees específiques següents, que per 
les seves característiques són objecte de programació independent: vigilants 
d’explosius i escortes privats, idiomes (anglès), medi ambient (mòduls generals i 
vectorials com ara aigües, residus, atmosfera i sòls), salut laboral (prevenció de 
riscos laborals).



62 Consell Econòmic i Social de Barcelona

2005Memòria Socioeconòmica de Barcelona

Formació ocupacional: programa dirigit a aturats. Comprèn les diferents temà-
tiques que afecten de forma transversal les diferents àrees empresarials, amb 
l’objectiu de facilitar la inserció professional dels participants. L’oferta formativa 
respon a mòduls de certificats de professionalitat que inclouen competències 
específiques de la gestió empresarial: gestió economicofinancera, gestió de re-
cursos humans, gestió comercial, ofimàtica, programació d’aplicacions informà-
tiques. etcètera. 

Formació a distància
És inqüestionable que la introducció de les noves tecnologies en l’entorn formatiu 
ha comportat un desplaçament de la demanda cap al camp de la formació a 
distància. Aquesta tendència, que s’accentua any rere any, s’ha vist igualment 
reflectida en les accions formatives realitzades per Foment, en modalitats supor-
tades per noves tecnologies a través de sistemes telemàtics (ensenyament assistit 
per ordinador i Internet) i disposant d’un important suport tutorial, imprescindible 
per a un total aprofitament de l’alumne.

Formació in company (gestió integral formació a l’empresa)
El Centre de Formació de FTN ofereix solucions específiques i a mida de les 
necessitats de cadascuna de les empreses per possibilitar l’adaptació permanent 
dels seus treballadors a l’entorn de treball. Aquest servei està avalat per una 
àmplia experiència en matèria de formació i per la col·laboració de professionals 
de reconegut prestigi que treballen conjuntament en la definició de programes 
formatius adaptats a cada situació concreta. De la mateixa manera, es dóna as-
sessorament a les empreses i organitzacions per al desenvolupament de plans de 
formació, ja sigui integral o parcialment en qualssevol de les fases requerides.

B) Jornades i seminaris
Els departaments tècnics de Foment, amb el suport d’institucions i entitats eco-
nòmiques i formatives, organitzen seminaris i jornades sobre temes d’actualitat 
econòmica, laboral, mediambiental, logística, noves tecnologies, internacional, 
etcètera, d’interès per a les empreses.

C) Borsa de treball
Com a complement dels programes de formació funciona una Borsa de treball 
interna que permet a les empreses cobrir demandes de determinats perfils pro-
fessionals, adequats a un lloc de treball. Així, oferim un servei d’intermediació 
entre les necessitats de les empreses i els alumnes formats periòdicament en 
diverses especialitats i categories professionals. Els alumnes que participen en la 
programació de formació ocupacional disposen d’aquest servei per tal de facilitar 
la seva inserció professional.

Experiència en formació. Finalitats de les accions formatives
Els resultats que es poden esperar de l’oferta formativa estan en consonància 
amb els objectius assenyalats respecte a les accions formatives proposades i, es-
pecialment, a la formació per a l’adaptació a les noves tecnologies i a les diferents 
normatives en matèria de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

S’espera incidir en el manteniment de la competitivitat de les empreses, promou-
re la incorporació de les innovacions tecnològiques i millorar els perfils profes-
sionals dels treballadors. Es pretén formar professionals en matèries d’aplicació 
específica que afecten de forma transversal diverses àrees d’activitat empresarial, 
per tal d’afavorir que s’adaptin a la incorporació de les noves tecnologies i els 
canvis organitzatius que afecten totes les fases d’activitat productiva. Així mateix, 
es pretén superar la cota del 50% de participació de dones i tenir un rol actiu 
en la formació vinculada als nous jaciments d’ocupació que sorgeixen amb l’ús 
massiu de les TIC, així com en aspectes mediambientals i/o adaptació a noves 
normatives, processos d’homologació, etcètera.
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Un altre objectiu és ampliar i enriquir els llocs de treball incorporant noves realit-
zacions professionals com a competències transversals, tant des del punt de vista 
horitzontal (proveïment, autocontrol de la qualitat, funció comercial, informàtica, 
etcètera), com des del punt de vista vertical (responsabilitat en l’organització de 
la feina, presa de decisions, coresponsabilitat amb el compliment dels objectius, 
etcètera).

Dades de les accions
Les activitats formatives són, en gran part, objecte de finançament per l’Adminis-
tració autonòmica. 

Les activitats s’han anat incrementant en el curs dels anys.

Així mateix, mostrem la distribució de les activitats per modalitats i àrees.

Accions subvencionades per la 
Generalitat de Catalunya. 2005

 Cursos Alumnes Hores
Formació aturats 20 300 5.553
Formació per treballadors                No es va fer
Total 20 300 5.553

 Accions subvencionades pel Consorci per la 
Formació Continua de Catalunya. 2005 

 Cursos Alumnes Hores
Foment del Treball Nacional 163 3.715 9.794
Associacions 696 11.000 44.321
Total 859 14.715 54.115



64 Consell Econòmic i Social de Barcelona

2005Memòria Socioeconòmica de Barcelona

UGT de Catalunya

L’any 2005, la UGT de Catalunya va celebrar el XIIè Congrés, on l’ocupació va 
tenir un lloc important en les resolucions congressuals. Una de les principals 
reivindicacions pel que fa a l’ocupació es refereix a l’aplicació de l’Estratègia de 
Lisboa que insta a “crear més ocupació i de més qualitat: lluitar per la plena 
ocupació, aconseguir un mercat de treball integrador i la creació d’una societat 
basada en el coneixement, que garanteixi el dret universal a una feina de quali-
tat”. Aquestes recomanacions es refereixen a quatre prioritats polítiques que el 
sindicat comparteix i defensa: canvi i adaptabilitat, igualtat de gènere, mobilitat 
laboral i serveis d’ocupació eficaços. 

Un altre aspecte important del passat 2005 va ser la signatura de l’Acord estra-
tègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, sorgit d’un procés de consens i diàleg entre el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, els sindicats majoritaris i el teixit empresarial. Aquest 
acord suposa un pas endavant per a la concertació de les polítiques d’ocupació, 
ja que preveu un seguit de mesures adreçades a la millora de la qualitat de l’ocu-
pació i la cohesió social.

Per a la UGT de Catalunya, aspectes com l’envelliment actiu i l’oferta de mà 
d’obra, la igualtat entre homes i dones, l’aprenentatge permanent, la prevenció 
de l’atur i l’activació condicionen les polítiques actives que necessàriament s’han 
de portar a terme. En aquest sentit, es treballa perquè les polítiques actives se 
centrin en incentius positius quant a formació, acompanyament i orientació de la 
trajectòria professional. 

1. Orientació professional
L’orientació professional és, per a la UGT de Catalunya, una eina necessària per 
tal d’acompanyar els treballadors i treballadores en la recerca de feina i la millora 
professional. En aquest sentit, els itineraris d’orientació professional, mitjançant 
la figura de tutors/res personalitzats, el coneixement de les capacitats i actituds 
pròpies, així com les característiques del mercat de treball i les eines de recerca 
de feina per accedir-hi, són elements oferts pels serveis d’orientació professional.  
Durant l’any 2005, l’organització ha beneficiat amb aquest servei 1.038 usua-
ris/àries de la ciutat de Barcelona. D’aquests un 52,60% han estat dones, i un 
47,40% homes. S’han fet 17.611 d’hores d’atenció, de les quals un 58% han 
estat grupals i un 42% individuals.

2. Formació
Cada vegada més, la formació és un element clau per millorar la competitivitat i 
adaptabilitat dels treballadors i treballadores a l’actual mercat de treball. És per 
aquest motiu que la UGT de Catalunya considera que l’aprenentatge permanent 
és imprescindible per als ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Cursos (per a 
treballadors i treballadores ocupats i desocupats) per obtenir el graduat en ESO, 
accedir a cicles formatius de grau mitjà o superior, o a la universitat, formació 
lingüística en diferents llengües i formació en noves tecnologies a través de l’ordi-
nador i connexió a Internet, formen part de l’ampli ventall de l’oferta formativa de 
la UGT de Catalunya del passat 2005.

2.1 Formació ocupacional per a treballadors i treballadores en situació de deso-
cupació, la UGT de Catalunya, durant l’any 2005 ha fet un total de set cursos, 
amb una durada total de 2.034 hores i 51 alumnes, dels quals 33 (64,7%) eren 
dones i 18 (35,3%) homes. Pel que fa a les famílies professionals dels cursos, 
dos cursos van ser d’informàtica, dos de la branca de sanitat i tres de serveis a 
les empreses. Així mateix, quatre alumnes eren menors de 25 anys i 47 majors 
de 25 anys distribuïts de la manera següent:

“La formació és 
un element clau 
per millorar la 
competitivitat i 
adaptabilitat dels 
treballador(e)s “
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2.2 La UGT de Catalunya, durant l’any 2005, va impartir un total de 182 cursos 
de formació intersectorial per a treballadors i treballadores ocupats, fet que va 
suposar un total de 11.248 hores de docència i 2.239 alumnes. D’aquest total 
d’alumnes, 1.263 eren dones i 976 homes. Així mateix, 151 alumnes eren me-
nors de 25 anys i 2.091 majors de 25 anys distribuïts de la manera següent:

Pel que fa a les famílies professionals dels cursos, la distribució ha estat.

2.3 La UGT de Catalunya porta a terme la formació de persones adultes mitjan-
çant el Centre d’autoformació Maria Rúbies, amb una àmplia oferta formativa: 
des d’ensenyaments inicials i formació bàsica (castellà, català, graduat en edu-
cació secundària), ensenyaments no reglats (reciclatge de coneixements, pre-
paració per a les proves d’accés a CFGM, preparació per a les proves d’accés a 
CFGS, accés a la universitat per a majors de 25 anys, informàtica bàsica d’usuari 
i Internet, anglès i francès) i activitats complementàries (punt ÒMNIA,  intercanvis 
lingüístics i voluntariat lingüístic català). El darrer curs acadèmic 2004-05 s’hi van 
inscriure 926 persones i les inscripcions per oferta formativa es van distribuir de 
la manera següent:

Formació ocupacional UGT. 2005 

Distribució per edats Nombre Percentatge
16 – 25 Anys 4 7,84%
26 – 35 Anys 13 25,49%
36 – 45 Anys 24 47,06%
46 – 55 Anys 6 11,76%
56 – 65 Anys 4 7,84%
Total 51 100

 Formació intersectorial  UGT. 2005

Distribució per edats Nombre Percentatge
16 – 25 anys 151 6,74%
26 – 35 anys 904 40,38%
36 – 45 anys 624 27,87%
46 – 55 anys 400 17,87%
56 – 65 anys 163 7,28%
Total 2.239 100

Formació intersectorial . 2005 
Distribució per famílies

Família professional Núm. cursos
Administració i oficines 15
Comerç 4
Idiomes 21
Indústria alimentació 4
Informàtica 64
Informàtica i programació 4
Manteniment i reparació 1
Prevenció de riscos 21
RRHH i organització empresarial 23
Sanitat 2
Serveis a les empreses 7
Tècniques de gestió emergents 3
Vigilants de seguretat 13
Total cursos 182
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Pel que fa als resultats obtinguts a les proves d’accés als diferents nivells forma-
tius reglats durant aquest darrer any han estat:

Formació per a adults. Resultats

Prova d’accés Presentats Aprovats % aprovats/ presentats
Cicles formatius grau mig 14 9 64,3%
Cicles formatius grau superior 25 16 64%
Accés a la universitat >  25 anys 32 25 78,1%

Així mateix, es poden destacar les activitats relatives a les llengües  que es fan en 
aquest centre: cursos de català i castellà, anglès i francès, intercanvis lingüístics, 
amb 40 parelles, i voluntariat lingüístic. També hi ha la possibilitat de seguir els 
estudis en la modalitat a distància per a aquelles persones que tenen dificultats 
(per raons personals o laborals) per assistir-hi amb freqüència. El centre Maria 
Rúbies també disposa d’una àmplia oferta formativa pel que fa a la formació en 
noves tecnologies, com ara el Punt ÒMNIA en el qual, durant aquest any 2005, 
han participat un total de 378 usuaris/àries. En aquesta línia, el centre ofereix 
cursos d’informàtica per a usuaris i cursos d’Internet.

2.4 La formació sindical adreçada a delegats i delegades de comitès d’empresa, 
delegats i delegades de personal i delegats i delegades sindicals són fonamentals 
per millorar les habilitats que els representants dels treballadors necessiten per 
exercir les seves funcions d’una manera òptima i adequada. L’any 2005, l’oferta 
formativa es va ampliar fins a 25 cursos diferents: des d’acció sindical i negocia-
ció col·lectiva, passant per assessor laboral, tècniques de comunicació, prevenció 
de riscos laborals, funcions dels representants dels treballadors, salari, nòmina i 
seguretat social, eleccions sindicals, etcètera. A Barcelona, durant el darrer any, 
s’han impartit uns 60 cursos, amb un total aproximat d’uns 900 alumnes.

3.Observatori de l’ocupació i la contractació
L’any 2005 s’ha caracteritzat per la incorporació de noves metodologies en el trac-
tament de la informació, tant per mesurar l’atur registrat com l’estimat. Això ha 
suposat que l’Observatori de l’Ocupació i la Contractació de la UGT de Catalunya 
s’ha hagut d’adaptar a aquestes noves metodologies, la qual cosa s’ha reflectit 
en els seus informes. Durant aquest últim any s’ha fet el seguiment de les dades 
d’ocupació i contractació a Catalunya i províncies, per col·lectius i edats, infor-
mant mensualment els òrgans del sindicat de les dades més representatives del 
mercat laboral. Així mateix, s’han elaborat notes de premsa al respecte, a les 
quals s’ha donat una àmplia difusió en els diferents mitjans de comunicació.

Formació per a adults. 2005 
Oferta formativa

Curs Alumnes %
Castellà I, II 226 24,41%
Català I, II, B/C 227 24,51%
Etapa instrumental 5 0,54%
Graduat educació secundària 40 4,32%
Preparació proves CFGM 46 4,97%
Preparació proves CFGS 111 11,99%
Accés universitat >25 anys 118 12,74%
Informàtica bàsica / internet 67 7,24%
Anglès 72 7,78%
Francès 24 2,59%
Total 926 100%
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4. Pacte local de Barcelona
El Pacte local de Barcelona esdevé un instrument de planificació estratègica en el 
territori i una eina de concertació entre l’administració, l’Ajuntament de Barcelona, 
els agents socials, UGT de Catalunya, USCOB, els agents econòmics, la Confede-
ració Empresarial de Barcelona i Pimec-Sefes. El Pacte local de Barcelona té com 
a finalitat de “situar Barcelona entre les ciutats més avançades en benestar i qua-
litat de vida d’Europa, apostant per un creixement econòmic que incorpori més 
valor afegit i innovació i que generi més i millors oportunitats per a tothom i més 
ocupació de qualitat” objectiu que comparteix plenament la UGT de Catalunya, 
per la qual cosa li dóna suport i hi participa activament.

5. Iniciatives comunitàries
La UGT de Catalunya participa i encapçala diferents projectes vinculats a diverses 
administracions (autonòmica i locals), com també amb entitats i organitzacions 
amb les quals comparteix la voluntat de millorar la qualitat de l’ocupació i pro-
moure la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball. Amb aquesta fina-
litat, la UGT de Catalunya participa de manera activa en la Iniciativa Comunitària 
EQUAL, finançada pel Fons Social Europeu, i forma part de les agrupacions de 
desenvolupament de 13 EQUALS arreu del territori català. També volem destacar 
la participació de la UGT de Catalunya com a membre de l’agrupació de desen-
volupament de l’EQUAL  Barcelona emprèn en igualtat, liderada per Barcelona 
Activa. Així mateix, la nostra organització lidera l’EQUAL Vèrtex, que té com a 
objectiu la reducció dels desequilibris de gènere i la segregació.

2.7.3 Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya porta a terme un ampli seguit de polítiques actives a 
la ciutat de Barcelona, tant de promoció de l’ocupació com de suport a les em-
preses que estan instal·lades o es volen instal·lar a la ciutat. Aquestes actuacions 
es canalitzen mitjançant els canals següents:

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Les accions del SOC a la ciutat de Barcelona durant l’any 2005 són:

Programa Beneficiaris Accions Subvenció
   atorgada
1- Qualificació professional:   
    Formació Continua per a treballadors en actiu: 
 Accions complementàries.  38 2.527.455 €

· Formació Continua per a treballadors en actiu: 
 Contractes Programa. 72.213 2.974 58.494.639 €

· Formació Professional ocupacional 
 per a persones aturades. 11.149 930 20.651.299 €

· Formació Professional ocupacional 
 per a persones aturades: 
 Centres propis de formació (CIFOS). 756 51 714.286 €

· Programes de Garantia Social 424 20 857.891 €

2- Orientació professional per a la recerca de feina:   
· Itineraris Personals d’Inserció  12.009 28 5.949.314 €

3- Programes per al foment de la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball: 
· Accions integrades per a col·lectius 
 amb especials dificultats d’inserció sociolaboral. 784 44 2.802.766 €

· Accions adreçades a fomentar la igualtat 
 d’oportunitats entre homes i dones. 694 27 1.923.003 €
· Programa Experimental en matèria d’ocupació (PEMO).  3 615.921 €
· Foment de la contractació de persones 
 amb discapacitat.  456 456 1.497.537 €
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CIDEM

El CIDEM es divideix en quatre eixos estratègics, dos que incideixen sobre la 
gestió del canvi industrial que té lloc a Catalunya i dos que s’ocupen de facilitar el 
trànsit cap a un model productiu on la innovació formi part de l’estratègia compe-
titiva d’un nombre cada vegada més gran d’empreses catalanes. Són:

1. Foment de la Innovació
La finalitat d’aquest programa és fomentar el procés de recerca, desenvolupament 
tecnològic i innovació entre les empreses i aconseguir que aquestes sistematitzin 
la innovació com a procés estratègic, posant al seu abast la informació, els proce-
diments i les eines per gestionar-la.  Principals actuacions: es posen a disposició 
de les empreses cinc línies d’ajuts per a projectes empresarials d’R+D+I: 

Incentius a projectes empresarials en R+D+I per a sectors estratègic
A través d’aquesta línia, es fomenta l’esforç en R+D+I d’aquells sectors estratègics 
amb alts nivells de productivitat i contingut tecnològic, com ara d’aeroespacial, la 
indústria farmacèutica, la biotecnologia i la química fina, el sector agroalimentari 
de segona generació i la producció de maquinària tecnològicament avançada per 
a les energies renovables.

Incentius a projectes empresarials d'R+D+i per a sectors altament exposats a la 
competència internacional
A través d’aquesta línia ajudem determinats sectors amb un pes important a 
Catalunya i que es troben altament exposats a la competència internacional: tèxtil 
i de la confecció, automoció i electrònica de consum. Amb aquest programa es 
pretén millorar la capacitat d’innovació d’aquests sectors i impulsar processos de 
reorientació de les empreses cap a activitats de més valor afegit i cap a mercats 
amb elevat potencial de creixement.

Incentius a projectes conjunts de R+D
A través d’aquesta línia s’afavoreix la realització de projectes conjunts entre em-
preses, amb la participació de centres públics i privats de recerca, per tal de 
fomentar l’obtenció d’una massa crítica suficient per participar en projectes de 
caràcter transnacional.
Incentius per a la subcontractació d’activitats de recerca, desenvolupament i 
innovació
A través d’aquesta línia es fomenta la subcontractació d’activitats de recerca in-
dustrial i de desenvolupament precompetitiu, com també els projectes de sub-
contractació d’activitats d’innovació.

Incentius a projectes del Pla de consolidació i competitivitat de les PIME, coope-
ratives i societats laborals (PCCP)
 Aquesta línia recull diverses mesures de suport destinades a les petites i mitjanes 

4- Programes promoció de l’ocupació    
· Agents Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 21 21 533.539 €
· Foment Desenvolupament Local: estudis i campanyes  1 6.496 €

· Empreses Qualificades d’I+O 97 54 644.662 €

· Nous jaciments d’ocupació 153 95 1.396.881 €
· Pactes territorials per l’Ocupació  25 2.405.293 €

· Plans d’Ocupació 1.116 165 11.853.974 €
· Escoles Taller 335 10 2.247.057 €
· Cases d’Oficis 245 9 1.042.848 €
· Tallers d’Ocupació 573 24 6.695.267 €
· Unitats Promoció i Desenvolupament 23 2 602.933 €

Total 101.048 4.977 123.363.061 €
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empreses en el marc d’una política orientada a consolidar el teixit empresarial 
i augmentar la competitivitat de l’empresa. Els programes existents són els de 
Societat de la Informació, Disseny, Xarxes Interempresarials de Cooperació i d’In-
novació en Processos.

Línies d’ajut per a projectes de R+D+i. Comarques de l’AMB

 Empreses  Empreses Inversió Import ajut %
 presentades  aprovades  induïda   ajut/cost
Alt Penedès 27 13 2.093.217,43 512.217,43 24,47
Baix Llobregat 161 100 14.554.217,32 3.778.984,06 25,96
Barcelonès 439 245 48.893.685,21 12.627.749,15 25,83
Garraf 11 8 815.932,50 193.273,42 23,69
Maresme 70 56 5.827.375,75 1.724.815,68 29,60
Vallès Oriental 155 106 13.787.609,14 3.500.773,38 25,39
Vallès Occidental 241 121 23.860.321,38 5.737.464,27 24,56
Total AMB 1.104 649 109.832.440,35 28.075.277,39 25,56

2. Transferència tecnològica
La finalitat d’aquest programa és dissenyar, coordinar i gestionar un model siste-
màtic de transferència tecnològica a Catalunya, incloent-hi els instruments neces-
saris que permetin fomentar la integració dels coneixements científics i tecnolò-
gics. Durant el 2005 s’ha consolidat i millorat aquest model, que ha servit de guia 
per potenciar la transferència tecnològica a Catalunya.

Xarxa d’assessors tecnològics (XAT)
La XAT, formada per especialistes sectorials en innovació, ofereix a les empreses 
catalanes una xarxa de 12 assessors tecnològics per donar suport al desenvolupa-
ment de projectes d’R+D. L’AMB té nou d’aquests assessors, ubicats en els sec-
tors següents: alimentari i agroalimentari de segona generació; automoció; logísti-
ca; maquinària elèctrica, components electrònics, electrònica de consum i TIC; 
maquinària, equips mecànics i béns d’equipament; aeronàutica; tèxtil i confecció; 
TIC; transformador de cautxú i plàstic, motlles i matrius. 

Xarxa de trampolins tecnològics (XTT) 
La xarxa TT està formada per universitats i escoles de negocis de Catalunya amb 
capacitat per fomentar l’esperit emprenedor i els serveis d’assessorament per a la 
creació d’empreses de base tecnològica. La xarxa TT disposa de nou trampolins 
repartits per tot el territori, set dels quals estan ubicats a l’AMB (ESADE, IESE, 
UB, UAB, La Salle, UPC i UOC). 

Xarxa de centres tecnològics (XCT) 
Aquests centres fan activitats de recerca aplicada, desenvolupament precom-
petitiu i serveis, i estaran especialitzats en un tipus de tecnologia o sector, de 
forma que puguin prestar serveis de suport a la innovació de forma continuada. 
A l’AMB hi ha ubicats sis centres tecnològics: Associació Catalana d’Empreses 
Constructores de Motlles i Matrius, Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró i 
el Maresme, Centre Tecnològic de Manresa, Laboratorio de Ensayos e Investiga-
ciones Textiles del Acondicionamiento Tarrasense, Centre d’Innovació Barcelona 
Mèdia  i Centre Tecnològic de l’Aeronàutica i l’Espai. 

Xarxa de centres de difusió tecnològica (XCDT) 
Aquests centres tenen com a objectiu acostar a les empreses les tecnologies apli-
cables al seu sector, actuant d’una manera complementària entre els diferents 
centres i xarxes de transferència tecnològica i donant cobertura a tot el territori 
català. A Barcelona hi ha ubicats tres centres de difusió tecnològica: Fundació 
Eduard Soler, Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i Fundació Privada CECOT 
Innovació. 
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Xarxa de centres d'innovació tecnològica (XIT)
La Xarxa IT està formada per unitats i grups de recerca que ofereixen a les em-
preses serveis d’R+D. A la comarca del Barcelonès hi ha ubicats 57 centres 
d’innovació tecnològica. 

3. Desenvolupament empresarial
La finalitat d’aquest programa és facilitar la creació d’entorns empresarials i induir 
el canvi estratègic (i estructural posterior) de l’empresa, amb criteris de subsidia-
rietat i coordinació respecte a la resta de departaments del CIDEM i respecte als 
organismes de promoció econòmica i desenvolupament empresarial territorial. 
Els sectors considerats estratègics o emergents són: d’aeroespacial, la indústria 
farmacèutica, incloent-hi la química fina, els productes alimentaris tecnològica-
ment avançats i la producció de maquinària tecnològicament avançada per a les 
energies renovables.

Xarxa de punts d’informació CIDEM (PIC) 
La Xarxa de Punts d’Informació CIDEM es va crear l’any 1999 amb l’objectiu 
d’oferir informació empresarial a totes les empreses i emprenedors de Catalunya. 
Té més de 100 organismes de suport empresarial distribuïts per tot el territori 
català; a la comarca del Barcelonès hi ha ubicats 37 punts d’informació. 

Línia d’ajuts a la reorientació d’activitats productives (RAP)
A través d’aquesta línia s’ofereix suport en el procés de canvi de les empreses 
que veuen amenaçada la seva competitivitat per l’erosió progressiva dels marges, 
l’excessiva dependència d’un o d’uns quants clients, o la invasió de productes de 
l’Extrem Orient. 

D’un total de 71 projectes, 38 estan ubicats a l’àrea metropolitana de Barcelona, 
és a dir un 53% del total. A la comarca del Barcelonès s’ubiquen 9 d’aquests 38 
projectes.  

4. Agència Catalana d’Inversions (ACI)
La finalitat de l’Agència Catalana d’Inversions és promoure la implantació de no-
ves activitats empresarials estratègiques a Catalunya i donar suport a les políti-
ques del Govern en matèria de localització exterior de les empreses catalanes, 
d’acord amb l’organisme que té assignada la funció d’impulsar-les.

  Projectes d’inversió de l’ACI a Catalunya. 2005

 Gestionats Materialitzats Oberts (31/12) Tancats
Nombre de projectes 138 32 66 34
Volum inversió (milions �) 1.066,10 157,85 615,35 256,50
Llocs de treball a crear 6.167 1.509 2.506 1.685
Llocs de treball a mantenir 5.572 2.124 2.258 980
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5. Programes Autoempresa Generalitat
La Sotsdirecció General de Programes d’Autoempresa té com a finalitat difondre la 
cultura emprenedora, fomentar la creació de l’activitat empresarial, donar suport 
a la consolidació de l’empresa, així com als treballadors i treballadores autònoms 
i a les persones emprenedores.

El Servei de Creació d’Empreses de la Subdirecció General de Programes d’Auto-
empresa ofereix informació, orientació, assessorament, formació i ajut per fomen-
tar i donar suport a l’autoempresa i als emprenedors i emprenedores, que són els 
treballadors i treballadores en situació d’ocupació o d’atur que vulguin crear una 
empresa pròpia. Disposa d’una xarxa de més de 300 entitats col·laboradores amb 
experiència en creació d’empreses, que ofereixen un assessorament individualit-
zat a les persones emprenedores, les ajuden a conèixer millor el seu projecte i a 
analitzar-ne la viabilitat, així com a tenir en compte els aspectes més vulnerables. 
També els informen i assessoren sobre els  tràmits, subvencions, ajuts i recursos 
existents en matèria de creació d’empreses, així com sobre condicions de finan-
çament avantatjoses per dur a terme les seves iniciatives empresarials.  Es pot 
accedir al servei mitjançant el telèfon 012 o la web.

També es convoquen subvencions amb caràcter anual per a la promoció de 
l’ocupació autònoma, destinades a donar suport al finançament dels projectes de 
constitució, en treballadors autònoms o per compte propi, de persones en situa-
ció d’atur que figurin inscrites a les oficines d’ocupació. Hi ha tres tipus d’ajuts:

• Subvencions financeres per a la reducció de les quotes dels préstecs concedits 
amb la finalitat de finançar els projectes.

• Subvencions a fons perdut o rendes de subsistència, que contribueixen a ga-
rantir uns ingressos mínims a l’inici de l’activitat (per obtenir aquesta subvenció 
s’ha d’haver obtingut la subvenció financera en el mateix exercici en el qual s’ha 
sol·licitat).

• Ajuts per a assistència tècnica per subvencionar estudis de viabilitat o assesso-
rament que facilitin l’ocupació autònoma.

Dades del servei a la ciutat de Barcelona. Any 2005

Usuaris servei autoempresa
Per sexe
Home  Dona Total
 1.933 1.377 3.310

Per edat
 <25 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 >65 Total
 246 1.477 973 470  132 12 3.310

Per nivell acadèmic
Primaris  Certificat  Graduat  FP BUP - COU Diplomat Llicenciat
inacabats escolar escolar   
 29 122 622 468 767 456 846

Per sectors econòmics
Agricultura Indústria Construcció Serveis 
 20 73 111 3.106

Empreses i llocs de treball creats
Per sexe
 Home Dona Total
 121 111  232
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Per sectors econòmics
 Indústria Construcció Serveis Total 
 13 11 208 232

Llocs de treball per sectors econòmics
 Indústria Construcció Serveis Total 
       36 36  362 434

Subvencions per la Promoció de l’Ocupació Autònoma
 

Sol·licituds per sexe 
 Home Dona Total
  107 33  140

Subvencions concedides
 Nombre Import
 169  33.653,92 €   

2.8 Mediació, negociació col·lectiva i fons estructurals

Aquest apartat presenta tres articles. El primer, elaborat per Foment del Treball 
Nacional, tracta sobre la mediació laboral. El segon, que presenta les dades de 
negociació col·lectiva, ha estat redactat per CCOO del Barcelonès. Finalment, 
s’inclou, com a novetat, un article sobre els fons estructurals europeus, presentat 
per la UGT de Catalunya. 

La mediació laboral
En el marc de les relacions laborals, el conflicte d’interessos entre les parts del 
contracte és continu. Avui, davant el conflicte laboral no només s’han canalitzat 
vies de solució reflectides en els darrers acords dels agents socials (amb exem-
ples com l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC), l’Acord interconfederal per 
a la negociació col·lectiva 2005 o l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana), sinó que també 
hem viscut una clara evolució en el pensament i la filosofia de les organitzacions 
sindicals i empresarials, que han vist en el consens, més que un enfrontament, la 
millor eina per a la defensa dels seus respectius interessos.

La negociació col·lectiva ha regulat, amb evident èxit, aspectes normatius en les 
relacions laborals de determinats sectors o empreses que únicament les repre-
sentacions dels empresaris i dels treballadors, pel seu coneixement i experiència, 
podrien determinar i aplicar posteriorment, valorant en conjunt els precedents i 
les conseqüències que les normes acordades comporten. 

Si, per tant, durant aquest anys, ha tingut gran importància la participació activa 
dels agents socials en l’evolució i l’origen de les normes consensuades (que han 
de regir les relacions laborals), també ha estat molt important la intervenció, igual-
ment directa, dels empresaris i treballadors en la solució de conflictes, mitjançant 
mecanismes com ara la mediació laboral.

En aquest context, i fruit de l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC), que va 
ser subscrit el 7 de novembre de 1990 –i publicat al gener de 1991– va néixer en-
tre d’altres mesures, el Tribunal Laboral de Catalunya, que funciona regularment 
des de maig de 1992, amb la finalitat d’objectivitzar al màxim el conflicte laboral, 
buscant la proporció de raó de les posicions de les parts i oferint solucions ràpides 
i eficaces, concebut com un instrument de resolució de conflictes de treball.

El Tribunal Laboral de Catalunya ha permès, d’una banda, la consecució d’una 
veritable desjudicalització dels conflictes col·lectius. I amb això s’ha aconseguit 
un estalvi de temps considerable i una fórmula positiva d’eludir la crispació que, 
en determinats casos, les discrepàncies laborals produeixen en el si de les em-

“Ha tingut gran 
importància la 
participació activa 
dels agents socials 
en l’evolució i l’origen 
de les normes 
consensuades”
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(*)  No inclou les correspo-
nents a vagues indefinides 
desconvocades

(**) Hores desconvocades 
per 11,56.- /hora. 
Cost salarial mitjà per hora 
efectiva, per Comunitat Autò-
noma, 2003.

Font: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

preses. I de l’altra, les solucions aportades, fruit de l’experiència dels mediadors 
i de la voluntat de diàleg i negociació de les parts, han permès reinstaurar, a les 
empreses mateixes, la normalitat laboral mitjançant l’aportació de fórmules con-
sensuades, coherents i oportunes, únicament assequibles als qui coneixen els 
secrets de l’empresa: treballadors i empresaris.

Dades de l’actuació del Tribunal Laboral de Catalunya l’any 2005
En relació als conflictes col·lectius, s’han desconvocat 26 vagues, fet que ha su-
posat 89.672 hores desconvocades.

Dades dels conflictes desconvocats

  Vagues Conv. indefinides Hores (*) Valor mensual hores  (**)
2004 34 4 124.980 1.444.768,80
2005 26 7 89.672 1.030.828,00

A Catalunya, s’han presentat  786 expedients, entre conciliacions (un 94,7% del 
total) i arbitratges (un 5,3%) i s’han assolit acords en més de la meitat. 

Expedients presentats davant el TLC al 2005. Catalunya

 Nombre Empreses Treballadors
Expedients presentats 786 1.700 118.238
Arbitratges 42 44  4.016
Conciliacions 744 1.656 114.222
Tramitacions efectives 607 1.516 97.930
amb avinença 339 1.103 48.315
avinença parcial 6 6  2.346    
sense avinença 262 407 47.269
Tramitacions no efectives 137 140 16.292
 intentat sense efecte 89  91 11.460
 desistits 30 31 3.927
 arxiu 18 18 905

Com es pot veure, de les 607 tramitacions efectives de conciliacions, el 56% han 
resultat amb avinença. Això ha afectat 1.103 empreses i 48.315 treballadors.

Per províncies, a la de Barcelona s’ha gestionat el 80% del total de procediments, 
amb 632 expedients que afectaven 1.159 empreses i 107.142 treballadors.

Font: TLC
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Per comarques, el Barcelonès ha generat el 31% dels procediments de tot 
Catalunya, amb 246 expedients, per davant del Vallès Occidental (amb un 21%) 
i del Baix Llobregat (amb un 11%).

Quan a la ciutat de Barcelona, de les 140 conciliacions tramitades, el 50% van 
ser amb avinença (l’any 2004 van ser el 63% amb avinença).

Negociació col·lectiva 2005

Marc econòmic
L’escenari econòmic que serveix de context a la negociació col·lectiva de 2005 tor-
na a mostrar l’esgotament i els riscos d’un model econòmic i de competitivitat ba-
sat en activitats econòmiques d’escàs valor afegit, un sistema d’ocupació precària i 
no qualificada i amb estratègies centrades en els costos i la desregulació laboral.

El creixement econòmic arriba en Espanya al 3,5% en el tercer trimestre, mentre 
que la Comissió Europea fa una previsió del 3,4% pel 2005 i del 3,2% per al 2006. 
Al mateix temps, redueix les previsions per a l’Eurozona a l’1,3% i a l’1,6%, res-
pectivament. Les previsions 2005 per a Catalunya són d’un creixement del 3,2% 
per al 2005 i del 3,1% per al 2006, creixement que quasi triplica el de la UE.

Ara bé, ens trobem davant un creixement amb problemes, que continua basant-
se,  excessivament, en la construcció (taxa del 4,8% per al 2005 i previsió del 
4,7% per al 2006). El turisme continua millorant els seus registres, mentre que 
els serveis, amb un increment per a 2005 del 3,7% i del 4,2% de previsió per a 
2006,  i la indústria (previsions del 0,9% per a 2005 i de l’1,1% per a 2006) mi-
lloren les seves expectatives. El sector primari, a causa de l’efecte de la sequera, 
aquest any patirà un decrement del 0,8%, però es preveu una lleugera millora 
per a 2006, del 0,2%.

La productivitat continua millorant molt lentament, tan sols un 0,2% en el segon 
trimestre de 2005, molt lluny dels increments de la UE i dels Estats Units, propers 
al 2% en los darrers anys. Aquest marc de lent increment de la productivitat està 
directament vinculat als recursos dedicats a R+D+I. El 2003, Espanya només va 
destinar a aquest fi un 1,1% del PIB, lluny de la mitjana de la UE, que va ser del 

“Ens trobem davant 
un creixement que 
continua basant-se,  
excessivament, en la 
construcció”

Font: TLC

Expedients presentats davant el TLC. 2005
 Distribució provincial  

 Nombre Empreses Treballadors
Barcelona 632 1.159 107.142
Girona 122 146 7.155
Lleida 8 10 403
Tarragona 24 385 3.538

 Expedients presentats al 2005 a la 
ciutat de Barcelona 

Expedients presentats 180
Arbitratges 6
Conciliacions 174
Tramitacions efectives 140

Amb avinença 70
Sense avinença 70

Tramitacions no efectives   34
Intentat sense efecte 21
Desistits 8
Arxiu 5
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“La productivitat 
continua millorant 
molt lentament”

“L’ocupació 
continua creixent”

2%, i del 3% que s’ha marcat com a objectiu per a 2010. La República Txeca i 
Eslovènia ja estan per damunt de nosaltres, igual que ho van fer amb anterioritat 
Àustria i Irlanda.

L’ocupació continua creixent, tant a Catalunya com a Espanya. Les expectatives 
per a Catalunya són del 3,2% per a 2005 i del 2,1 per a 2006, fenomen lligat a 
un descens de l’atur i dins d’un context de creixement de la població activa. No 
obstant aquesta situació positiva, les dades d’evolució del PIB i la productivitat 
indiquen que la majoria dels nous llocs de treball es generen en sectors de baix 
valor afegit, amb els consegüents riscos de futur.

Evolució de la negociació salarial

Increments salarials
L’increment nominal dels salaris al principi de novembre és del 2,95%, encara 
que falta per computar un nombre important de convenis, i lògicament sense 
comptar el futur impacte de les revisions salarials pactades. Per sectors d’activitat 
destaquen els increments del 4,1% en l’agricultura i del 3,42% en la indústria, 
la moderació dels increments salarials en la construcció (3,11%) i el lleuger as-
cens dels salaris en els serveis, amb un 2,59%. Territorialment, els increments 
són els següents: Barcelona, 2,86%, Girona, 3,33%, Tarragona, 3,17%, i Lleida, 
3,11%.

Clàusules de revisió salarial
Quant a les clàusules de revisió salarial, aquestes protegeixen el 72,39% dels 
treballadors/es, és a dir 418 convenis col·lectius dels 715 computats. Al principi 
de novembre de 2004, la revisió només afectava el 66% dels treballadors/es amb 
conveni. D’altra banda, actualment el 45,66% dels treballadors estan coberts per 
la clàusula de revisió completa i retroactiva, davant el 39% de novembre de 2004. 
Por segon any consecutiu, els convenis sense clàusula de revisió van pactar incre-
ments inicials superiors al conjunt dels convenis amb la clàusula (un 3,17%, per 
un 2,87%, respectivament). Els convenis amb clàusula sense retroactivitat van ser 
els que van pactar increments més alts, d’un 3,64%. Per la seva banda, els conve-
nis amb clàusula retroactiva completa van acordar un augment global del 2,14%.

Temps de treball
El temps de treball, en còmput anual, continua l’evolució descendent. El 2004, la 
jornada va ser de 1.757,57 hores de mitjana, mentre que al novembre de 2005 ja 
és de 1.752,57 hores. En la pràctica majoria dels convenis col·lectius negociats el 
2005 es produeix una disminució de la jornada anual de l’ordre de 3-4 hores.

Mesures socials 
En matèria de previsió social complementària, es continuen estenent els plans de 
pensions d’empresa, que arriben a convertir-se en objecte permanent de nego-
ciació col·lectiva, i es consolida la seva natura de salari diferit. Les dades indiquen 
que a Catalunya hi ha 470 plans que afecten més de 350.000 treballadors/es. 

El procés de negociació col·lectiva d’aquest any ha suposat, seguint la senda de 
l’anterior, un període d’extensió de noves regulacions sobre certes problemàti-
ques d’igualtat de gènere. En aquest sentit, pràcticament en tots els convenis 
col·lectius renovats aquest any, i en tots els sectors, s’inclouen actuacions es-
pecífiques per a l’assetjament sexual, millores en el tractament de la lactància, 
més avantatges per a la compatibilització de permisos de maternitat i vacances, 
i millores en les reduccions de jornada i les excedències. En alguns casos també 
s’obren camí les mesures de promoció dels permisos de paternitat. 

En el mateix sentit, s’han estès regulacions relatives a la conciliació de la vida 
laboral i personal i per al reconeixement de les parelles de fet a tots els efectes.

“El temps de treball, 
en còmput anual, 
continua l’evolució 
descendent”
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Fons estructurals europeus

En els vint anys que Catalunya i Espanya formen part de la UE, hem disposat 
d’uns fons comunitaris que han servit per corregir desequilibris econòmics i que 
han estat fonamentals per impulsar la nostra economia, fer-nos més competitius 
i aconseguir millores socials. Els fons estructurals han permès fer de la cohesió 
econòmica i social un dels pilars fonamentals de la construcció europea, tot i que 
en els primers anys d’integració europea s’ha donat més importància a les actua-
cions econòmiques que no pas a assolir fites en matèria social. 

Durant l’últim període de programació, i amb la intenció de convertir la UE en 
“l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món”, es 
va adoptar un programa de mesures que tenien la finalitat de rellançar el crei-
xement i el desenvolupament sostenible en el conjunt de la UE. Però, cinc anys 
després de l’inici, l’Estratègia de Lisboa no semblava donar els resultats esperats, 
i tot això en un context on la competència internacional va en augment, especial-
ment amb la Xina i l’Índia, i en el qual els Estats Units mantenen l’avantatge sobre 
la UE. A més, l’ampliació a l’Europa dels 25 ha intensificat els problemes d’equitat 
i cohesió i dificulta el compliment dels objectius marcats a Lisboa.

En aquests anys, Catalunya ha rebut una petita part dels fons regionals rebuts per 
al conjunt d’Espanya. Però, de totes maneres, ha estat una partida significativa 
i molt important perquè ha permès emprendre accions que han incidit directa-
ment en la competitivitat de l’economia catalana. I el fet de continuar participant 
d’aquests recursos assegura que amb una bona gestió i programació reforcem 
el creixement futur de la nostra economia, un millor equilibri territorial i un grau 
important de benestar social.

En els pròxims anys, els fons estructurals continuaran sent imprescindibles per 
assegurar el nostre creixement. Tot i així, no hem de dubtar del potencial que té 
Catalunya per ser, a més de motor de l’economia espanyola, motor d’Europa. Val 
a dir, que primerament haurem de corregir deficiències i resoldre mancances, 
i haurem de potenciar un model català de dinamisme econòmic que deixi de 
basar-se en un creixement d’ocupació de baixa qualificació i que disminueixi la 
dependència dels sectors de la construcció i serveis, especialment en activitat de 
baix valor afegit. 

Ara és el moment d’apostar per la creació de llocs de treball en activitats més 
productives i més ben remunerades per basar la nostra competitivitat econòmica 
i empresarial en millores de productivitat i orientar-nos cap a produccions d’alt 
valor afegit i fort contingut tecnològic i de coneixement. Per tant, el paper de 
l’educació, la investigació i la innovació seran essencials per provocar aquest can-
vi de model productiu i, amb treballadors i treballadores més qualificats, superar 
un dels obstacles que més ens limiten la capacitat de millorar.

En aquesta direcció, l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana ha posat els fonaments 
per aconseguir millorar la productivitat i la competitivitat de la nostra economia. 
L’Acord constitueix un punt d’entesa entre els agents socials i el Govern que ha de 
facilitar que puguem establir les bases del canvi de model productiu, crear nous 
llocs de treball de més qualitat, dotar-nos de les infraestructures necessàries per 
afrontar les necessitat del teixit productiu i reforçar l’Estat de benestar.

El paper dels interlocutors socials en el desenvolupament de l’Estratègia de Lisboa 
és essencial, atès que són els representants legítims dels interessos d’empresaris 
i treballadors, amb capacitat d’arribar a acords a partir de la negociació col·lectiva 
i de garantir l’eficàcia dels compromisos adquirits en el procés del diàleg social.
Així doncs, les polítiques finançades pels fons europeus necessiten els interlocu-

Ara és el moment 
d’apostar per la 
creació de llocs de 
treball en activitats 
més productives i més 
ben remunerades
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“El paper dels 
interlocutors socials 
en el desenvolupament 
de l’Estratègia de 
Lisboa és essencial”

tors socials i el seu suport en àmbits clau com les polítiques actives d’ocupació, 
l’educació i la formació al llarg de la vida, les condicions de treball o l’anticipació 
a reestructuracions en els sectors industrials. Per al nou període de programació 
s’ha d’apostar per una col·laboració de més qualitat que permeti millorar la inte-
gració i coordinació de les polítiques de cohesió que es fan a escala comunitària, 
estatal i regional.

Ja coneixem en quins fons podrà participar Catalunya, entre els quals s’ha de 
destacar el Fons Tecnològic (2.000 milions per a Espanya), per reduir l’escletxa 
tecnològica que ens separa d’altres regions europees i millorar així els nivells de 
competitivitat regional. Durant el període 2000-2006, Catalunya es va beneficiar 
del 21’2% del total de les ajudes europees a Espanya per a investigació. Seria 
una bona noticia el fet que poguéssim absorbir més recursos d’R+D+I i aprofitar 
al màxim aquest fons tecnològic.
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Qualitat de vida
3.1 Població

Xifres totals
La xifra oficial de població de Barcelona l’1 de gener de 2005 és de 1.593.075 
habitants, amb un increment del 0,9% respecte a l’any anterior. Ciutat Vella és el 
districte amb l’increment de població més alt, des de l’any 1998, seguit de Sarrià-
Sant Gervasi i Sant Martí. En canvi, la població disminueix a Nou Barris i queda 
molt estable a les Corts i Horta-Guinardó.

Població a Barcelona 1998-2005. Per districtes
 19811 2005 2005/1998
Ciutat Vella 85.398 111.290 30,3%
Eixample 247.418 262.485 6,1%
Sants-Montjuïc 166.983 177.636 6,4%
Les Corts 82.348 82.588 0,3%
Sarrià-Sant Gervasi 130.262 140.461 7,8%
Gràcia 115.198 120.087 4,2%
Horta-Guinardó 168.567 169.920 0,8%
Nou Barris 168.837 164.981 -2,3%
Sant Andreu 135.102 142.598 5,5%
Sant Martí 205.468 221.029 7,6%

La densitat de població mitjana de la ciutat és de 15.779 habitants per quilòmetre 
quadrat, superada àmpliament, però, en alguns districtes, tal com s’aprecia en 
el gràfic següent.

“El creixement de la 
població en els darrers 
anys està lligat al 
fenomen migratori”

1 Any a partir del qual es te-
nen dades anuals de població 
a través del padró continú

Immigració
El creixement de la població en els darrers anys està lligat al fenomen migratori. 
El nombre d’estrangers empadronats és de 260.000 persones, xifra que suposa 
el 15,9% de la població de Barcelona.

Però el ritme d’increment de la població estrangera ha continuat disminuint, tal 
com succeeix des de l’any 2001-2002. Enguany, la taxa de creixement ha estat 
del 12,6%, mentre que l’any anterior va ser del 14,1%.
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Població immigrada a Barcelona 2005-2006
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Població estrangera 53.428 74.019 113.809 163.046 202.489 230.942 260.058
% pobl. estrangera/total 3,5 4,9 7,6 10,7 12,8 14,6 15,9

Per districtes, l’Eixample, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc són les zones amb més 
implantació malgrat que continua l’extensió cap a la resta districtes. En termes 
de pes sobre la població, Ciutat Vella és el districte on el pes dels immigrants és 
més alt, un 38,5% del total de la població. El segueixen Sants-Montjuïc (17,8%) 
i l’Eixample (16,4%). A la resta de districtes el pes dels estrangers és inferior a la 
mitjana de la ciutat (15,9%), tot i que tots superen l’11% de la població.

Distribució de la població immigrada per districtes

 2006 2000
 % s/total immigrants % s/població % s/total immigrants %s/població
Ciutat Vella 15,7 38,5 22,8 15,5
Eixample 17,1 16,4 18,3 4,3
Sants-Montjuïc 12,6 17,8 11,3 3,9
Les Corts 3,6 11,2 5,0 3,6
Sarrià-Sant Gervasi 6,3 11,4 9,0 4,0
Gràcia 6,6 14,0 6,7 3,4
Horta-Guinardó 7,3 11,1 6,2 2,1
Nou Barris 8,8 13,5 6,2 2,1
Sant Andreu 6,3 11,3 5,2 2,2
Sant Martí 11,4 13,2 9,3 2,6
Barcelona 100 15,9 100 3,5

La composició de la població estrangera es caracteritza pel predomini dels llatino-
americans, quasi el 50% del total d’estrangers de Barcelona, seguits pel col·lectiu 
dels europeus de la UE i els asiàtics, tot i que han anat disminuint el seu pes en 
termes relatius, principalment el primer grup. Els immigrants procedents d’Àfrica 
suposen el 8,6% i també han caigut quasi 7 punts respecte a l’any 2000.

La principal nacionalitat és l’equatoriana, amb un col·lectiu de 31.423 persones 
que suposen el 12,8%, tot i que ha disminuït el seu pes amb relació a l’any an-
terior. Els procedents del Perú són el segon grup i representen el 6,2% del total, 
seguits pels originaris del Marroc (6,0%), Colòmbia (5,6%) i Itàlia (5,5%).

L’edat mitjana de la població immigrada continua sent de 32 anys, fet que està 
contribuint al rejoveniment de la població. Així, l’índex d’envelliment, és a dir el 
percentatge de la població més gran de 65 anys sobre la població entre 0-14 
anys, ha passat del 193,8% l’any 2000 al 176,9% actual.

“Ciutat Vella és el 
districte on el pes dels 
immigrants és més alt, 
un 38,5% del total de la 
població”

Nota:Població a l’1 de gener 
de cada any
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Finalment, cal assenyalar l’increment del nombre d’alumnes de nacionalitat es-
trangera entre els matriculats a la ciutat, que arriba al 8,1%. Un 75% del total 
estudien en centres públics.

Procedència de la població immigrada

% s/pob. Estrangera 2000 2006
Europa 25,5 24,3
Unió Europea 21,5 17,1
Central i Oriental 2,9 6,7
Resta 1,1 0,5
Àsia 17,5 16,3
Àfrica 15,3 8,6
Amèrica 42,1 50,6
Central i del Sud 40,2 49,2
Nord 1,9 1,4
Oceania 0,2 0,1
TOTAL 100 100

De 45 a 49

De 50 a 54

De 55 a 59
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Font: Informe sobre 
l’escolarització a la ciutat de 
Barcelona.
Curs 2005-2006. 
Ajuntament de Barcelona
.

3.2 Educació i formació

El creixement demogràfic dels darrers anys s’ha traduït en un increment del nom-
bre d’alumnes matriculats a la ciutat. El curs 2005-2006 hi havia 214.237 alum-
nes matriculats en els ensenyaments de règim general, és a dir entre el parvulari 
(a partir de 3 anys) fins a la formació professional de grau superior que comença 
als 18 anys. El tram de l’ensenyament obligatori, entre 3 i 16 anys, concentra el 
78% del total de l’alumnat, tal com s’aprecia al gràfic.

El 38,4% dels alumnes estudien en centres d’ensenyament públic, el 53,3% ho fa 
en centres privats concertats o subvencionats i el 8,3% restant en centres privats 
sense concert o subvenció. Així, quasi el 62% dels alumnes estudien en centres 
privats, tot i que aquesta distribució varia en funció dels nivells educatius. 

L’ensenyament obligatori, entre 3-16 anys, és el que més reflecteix l’increment 
demogràfic dels darrers anys. Dins d’aquest grup, la distribució entre sector pú-
blic i privat és igual a la del conjunt, és a dir, un 38% al sector públic davant el 
62% al sector privat, però hi ha marcades diferències entre districtes tal com 
s’aprecia al gràfic.

Les ràtios d’alumnes per classe se situen a prop dels màxims establerts que són 
25 en el cas de parvulari i primària i 30 en el de l’ESO. Les del sector privat són 
més altes que les del sector públic.

Ratios alumne/classe
 

 Sector públic Sector privat
Parvulari 22.8 24.2
Primària 22.1 23.9
ESO 27.4 27.6
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3.3 Cultura i oci

L’any 2005 ha estat l’Any del llibre i la lectura i s’han organitzat unes 2.000 activi-
tats relacionades amb aquest tema, a les quals han assistit més de 2,5 milions de 
persones. També hi han participat 8.500 escriptors i 209 institucions.

La producció audiovisual a Barcelona durant el 2005 es va incrementar, amb més 
de 1.200 filmacions: anuncis publicitaris, curtmetratges i llargmetratges, entre 
els quals han destacat els rodatges d’El Perfume i Tirant lo blanc. Tanmateix, les 
produccions més abundants corresponen a curtmetratges de vídeo, reportatges 
i documentals.

Durant el primer any d’obertura, el nou CosmoCaixa de Barcelona ha registrat 1,4 
milions de visites, amb 6.350 grups escolars, que representen una mitjana de 
més de 1.000 alumnes diaris entre setmana. Els altres grans centres cultural de 
la ciutat també han tingut una afluència de visitants considerable. Així, CaixaFò-
rum va rebre un total d’11 milions de persones i la Pedrera gairebé 900.000.

El nombre de visitants als museus municipals i concertats ha estat lleugerament 
per sota de 4 milions, de manera que han disminuït un 4,6% respecte a l’any 
anterior, any de la celebració del Fòrum. També ha estat inferior a l’any anterior 
el nombre d’assistents als teatres, un 4,8%. En canvi, el nombre de lectors de les 
biblioteques municipals i de la Diputació ha crescut un 7,1% el darrer any i ha 
superat els 4,4 milions de lectors.

Dins de l’àmbit de l’esport, l’any 2005 l’Ajuntament de Barcelona ha creat l’Ins-
titut Barcelona Esports, una eina de gestió municipal dedicada exclusivament a 
fomentar l’esport a la ciutat. 

Barcelona disposa d’un Pla estratègic de l’esport des de l’any 2003 i és la primera 
ciutat d’Europa que té un document consensuat per tot el sector esportiu. D’altra 
banda,  al voltant de 300.000 persones estan abonades a equipaments esportius, 
tant públics com privats, xifra que representa un 19% de la població. Al voltant 
de 180.000 abonats pertanyen a equipaments esportius municipals, que consti-
tueixen una xarxa de 131 instal·lacions (poliesportius, camps de futbol, piscines, 
etcètera). 

Tanmateix, la pràctica de l’esport s’estén més enllà del nombre d’abonats i inclou 
els usuaris ocasionals de les instal·lacions esportives. A més, la ciutat ofereix al 
voltant de 350 actes esportius populars cada l’any, amb una alta xifra de parti-
cipants, com per exemple la Cursa d’El Corte Inglés, la Cursa del Bombers o la 

“El nombre de lectors 
de les biblioteques 
municipals i de la 
Diputació ha crescut 
un 7,1%”
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Cursa dels nassos, que ha celebrat la setena edició i ha pujat de la setena a la 
cinquena posició en la classificació de 2005 de les millors curses nacionals sobre 
asfalt en la categoria de 10 quilòmetres.

3.4 Medi ambient i sostenibilitat

Les platges de la ciutat han registrat una afluència d’usuaris superior a 2,2 mi-
lions de persones, una mica més elevada que la de l’any anterior, especialment 
durant els mesos de juliol i agost. Tot i aquesta afluència, el nombre de residus 
recollits a les platges ha estat similar a la de l’any anterior, fet que mostra la col-
laboració ciutadana pel que fa al manteniment de les platges. S’ha incrementat 
considerablement l’ús de les papereres d’envasos i ha disminuït la proporció de 
residus que s’han trobat a la sorra.

La millora del verd urbà i els parcs de la ciutat ha suposat l’inici de programes 
de reforma integral en 11 parcs, entre els quals destaquen el parc Güell, la Ciu-
tadella, els jardins de Mossèn Cinto Verdaguer i els de Mossèn Costa i Llobera. 
La rehabilitació dels jardins de Vil·la Florida, a Sant Gervasi, també ha permès la 
creació d’un nou espai que combina el lleure amb una oferta de medicina natural 
oberta al públic. Al llarg de l’any s’han encetat treballs de millora en 21 interiors 
d’illa de l’Eixample i en quatre d’aquests espais s’ha instal·lat rec  automàtic.
 
El primer trimestre de 2005 l’Ajuntament va posar en marxa el Pla de manteni-
ment integral per millorar els carrers de la ciutat i la qualitat de l’espai públic. Al 
llarg de l’any es van dur a terme obres en 786 carrers que inclouen reparació de 
voreres, paviment sonoreductor, renovació de fanals, xarxa elèctrica soterrada, 
etcètera. Actualment, Barcelona disposa de 2,9 milions de metres quadrats de 
paviment sonoreductor i uns 30.000 guals de vianants per facilitar l’accés a les 
voreres a les persones amb mobilitat reduïda.

El nombre de residus sòlids urbans generats a la ciutat ha crescut un 0,9% men-
tre que el corresponent a la recollida selectiva s’ha incrementat en un 5,2%, de 
manera que la recollida selectiva suposa actualment el 44,4% dels residus gene-
rats, dos punts per sobre de l’any anterior.

“La millora del verd 
urbà i els parcs de 
la ciutat ha suposat 
l’inici de programes de 
reforma integral en 11 
parcs”
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3.5 Mobilitat
La dinàmica econòmica, juntament amb l’increment de la població, ha suposat 
un augment de la mobilitat i del parc de vehicles. Les dades sobre el parc de 
vehicles de 2005 encara són provisionals però indiquen un increment de més 
de 14.000 unitats. El parc de motocicletes és el que més ha pujat (unes 10.000 
unitats). Tot i aquest increment, la intensitat de trànsit en dies feiners ha disminuït 
a les principals vies de la ciutat i s’ha mantingut estable pel que fa als accessos 
a la ciutat.
 
El nombre de viatges en transport públic ha pujat un 2,1% i els augments més 
elevats són els del tramvia (69,6%), però el nombre de viatges que es fan per 
aquest mitjà de transport és petit i només representen l’1,5% del total de viatges 
en transport públic, i el de Renfe rodalies (7,6%).

La sinistralitat a la ciutat ha pujat durant el 2005 atès que el nombre d’accidents 
ha estat un 4,7% superior al de l’any anterior, fet que trenca la tendència decrei-
xent dels darrers anys. També ha pujat el nombre de ferits (4,5%) i especialment 
el de morts que ha passat de 42 a 49 al 2005.

Aquest augment del nombre d’accidents va lligat a l’increment del parc de vehi-
cles, que supera els 950.000 vehicles el 2005 i especialment el de motocicletes, 
gairebé 160.000. De fet, l’increment més important es dóna en els accidents on 
el vehicle implicat ha estat la moto. En el darrer trimestre de 2004 es va introduir 
un canvi normatiu que permet als conductors amb permís de conduir B i amb 
un mínim de 3 anys d’antiguitat conduir motos de fins a 125 cc sense cap més 
formació específica. Aquest fet pot explicar en part l’augment d’aquest tipus de 
motos i es considera que pot ser la causa de l’increment de la sinistralitat atesa la 
manca d’experiència que podrien tenir alguns del nous conductors.

Igualment, creix el nombre de víctimes mortals que anaven amb moto, que ha pas-
sat del 26% al 34% del total de morts, mentre que han disminuït les víctimes entre 
els vianants i els que viatjaven amb ciclomotor. L’accidentalitat ha disminuït a les vies 
d’accés a la ciutat però ha pujat a les Rondes i a la resta d’itineraris de la ciutat.

“El nombre de viatges 
en transport públic ha 
pujat un 2,1%”

“La sinistralitat a la 
ciutat ha pujat durant 
el 2005”
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L’any 2005 s’ha implantat el nou sistema de l’estacionament al carrer en algu-
nes zones de la ciutat (àrea verda), fet que ha suposat l’actuació sobre gairebé 
37.000 places d’aparcament lliures al carrer. Aquestes places, que abans de la 
introducció de l’àrea verda eren lliures, han suposat l’augment de 7.000 places 
destinades a residents, 5.800 places per a aparcament de motos a la calçada, 
3.500 noves places en zona blava i 500 de càrrega i descàrrega. Però l’augment 
més important és el corresponent a places mixtes (25.000), és a dir, per a veïns 
i no residents. Malgrat que la primera fase d’implantació va ser al maig i la se-
gona entre octubre i novembre, ja s’han posat de manifest els primers resultats 
positius. Així, ara els residents tenen més facilitat per estacionar al carrer, a prop 
del seu domicili, i ha disminuït l’estacionament de llarga durada a la calçada (per 
motius de feina) dels no residents a la zona.

La creació de més places per a motos a la calçada ha fet disminuir en un 30% l’es-
tacionament no autoritzat a la vorera. Igualment, ha disminuït en un 50% el nom-
bre de vehicles estacionats il·legalment al carrer i el nombre de cotxes abandonats 
al carrer, perquè aquests es detecten més ràpidament i es poden retirar abans.

3.6 Serveis socials i salut

Al llarg de 2005 s’han aprovat cent nous equipaments a la ciutat, la major part 
dels quals han estat de nova construcció (79). Alguns d’aquests se situen en un 
mateix espai formant una illa d’equipaments, com és el cas dels projectes de les 
antigues cotxeres de Borbó o de les casernes de Sant Andreu, on es combinen 
equipaments escolars, sanitaris i també habitatge dotacional i de protecció oficial, 
entre altres.

El 22% dels equipaments corresponen a la construcció de centres educatius, 
escoles bressol, CEIP i IES, principalment. Els equipaments culturals representen 
el 16%, igual que els equipaments per a la gent gran: casal d’avis, centres de dia 
i residències. Dins dels equipaments per als joves, la meitat correspon a habitatge 
de nova creació i la resta corresponen a residències i altres equipaments.

L’atenció a la gent gran ha suposat un increment de les llars que reben ajut do-
miciliari, un 19% més que el 2004, i han arribat a 5.400. El nombre de persones 
ateses als centres de serveis socials municipals ha superat les 41.000 persones, 
un 9% més que fa un any i també el nombre de dones ateses pels equips d’aten-
ció a les dones (3,5%).

“S’ha implantat el nou 
sistema de regulació 
de l’estacionament 
al carrer (àrea 
verda), fet que ha 
suposat l’actuació 
sobre 37.000 places 
d’aparcament 
lliures al carrer”

“S’han aprovat cent 
nous equipaments 
a la ciutat”
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L’augment del servei públic de transport especial de persones amb disminució 
(22%) i la millora en l’accessibilitat a la via pública faciliten la mobilitat a les per-
sones amb mobilitat reduïda. Actualment, és accessible el 74% de la superfície 
de la ciutat que en pot ser, és a dir un total de 819 quilòmetres de carrer. 

La millora de l’accessibilitat de la ciutat també queda palesa en l’adaptació dels 
edificis municipals a persones amb disminució (29%), mentre que un 19% més 
és accessible amb alguna ajuda. I també en l’accessibilitat a la xarxa de transport 
públic, atès que el 85% de la flota d’autobusos està adaptada; a la xarxa de me-
tro, el 35% de les estacions estan adaptades i el 26% en fase d’adaptació.

Salut
L’esperança de vida de la ciutat es continua incrementant i és de les més altes 
d’Europa, de 83,5 anys en les dones i de 76,8 anys en els homes. La taxa de mor-
talitat ha anat disminuint en els dos sexes i s’ha situat per sota del 10%, però està 
en un nivell molt semblant al d’altres grans ciutats europees. La taxa de natalitat, 
tot i que també mostra una tendència a l’alça, és inferior a la d’aquestes ciutats.

Per districtes, la taxa de natalitat més baixa es registra a les Corts i les més altes 
a Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí, gairebé un punt per sobre de la mitjana de la 
ciutat. A la resta de districtes la taxa és molt semblant a la mitjana. Pel que fa a 
les taxes de mortalitat, les diferències són més acusades. En aquest cas les taxes 
més elevades tenen lloc a l’Eixample i Gràcia i les més baixes a Les Corts i Sant 
Andreu.

Entre les causes de mortalitat destaca l’impacte de les malalties relacionades 
amb el consum de tabac, tant en dones com en homes, i dels accidents de tràn-
sit especialment entre la població més jove. El 17% de les víctimes mortals per 
accident de trànsit eren menors de 30 anys.

“L’atenció a la gent 
gran ha suposat un 
increment de les 
llars que reben ajut 
domiciliari”

“L’esperança de 
vida de la ciutat 
es continua 
incrementant i és 
de les més altes 
d’Europa”
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3.7 Habitatge

La construcció residencial a Barcelona al llarg de 2005 ha tornat a donar mostres 
de dinamisme, tant pel que fa al volum d’obra nova prevista a les llicències con-
cedides –485.000 m2 que suposen un augment de més del 40% amb relació a 
2004– com pel que fa als habitatges iniciats, que han arribat a 5.841 unitats. En-
cara que aquest volum queda per sota dels nivells màxims assolits els anys 1998-
99, es tracta d’un important augment respecte a l’any 2004 (14,8%), semblant 
al del conjunt de Catalunya (14,5%). Amb tot, cal tenir en compte que la manca 
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de sòl fa que Barcelona continuï presentant un dels índexs de construcció més 
baixos de Catalunya, amb només 3,67 habitatges iniciats per 1.000 habitants, 
quan la mitjana de Catalunya se situa en 16 habitatges. 

Pel que fa als habitatges acabats, l’any 2005 experimenten una reducció de més 
del 22%, amb un total de 3.591 unitats i queden lleugerament per sota dels ni-
vells dels anys 1997-99. Al quadre 1 s’analitzen les dades dels dos quinquennis 
anteriors (1996-2000 i 2001-2005) per a Barcelona ciutat i Catalunya, així com 
el percentatge que representen els habitatges de protecció. 

El pes dels habitatges protegits a la ciutat de Barcelona en el període 2001-2005 
ha augmentat de forma important respecte al quinquenni anterior, tant pel que fa 
als habitatges iniciats com als acabats. En el cas dels iniciats, el percentatge de 
protecció ha estat del 25,6%, amb un augment de 5,3 punts respecte al període 
1996-2000, mentre que per als habitatges acabats la quota de protecció repre-
senta el 27,2% en el conjunt del període 2001-2005, amb un augment de 6,8 
punts percentuals. 

Això ha estat possible gràcies a la política de foment de l’habitatge protegit a la 
ciutat, que amb el Pla d’habitatge 2004-2010 ha rebut un nou impuls, de manera 
que el volum d’habitatges amb qualsevol dels tipus de protecció creixi a un ritme 
molt superior al dels habitatges lliures. Així, en el període 2001-2005 s’assoleix 
un volum de prop de 6.000 habitatges protegits acabats, que representa un in-
crement del 57% respecte al quinquenni anterior, mentre que l’augment dels 
d’habitatges lliures és només del 7,7%. 

Aquestes dades contrasten amb les del conjunt de Catalunya, on tot i la lleugera 
recuperació que s’ha donat des de l’any 2003 en el volum d’habitatges protegits 
iniciats, la quota de protecció encara es troba en una de les èpoques de menor 
pes absolut i relatiu, i els increments de producció s’han anat produint gairebé ex-
clusivament en l’àmbit de l’habitatge lliure. Del total d’habitatges protegits iniciats 
i acabats a Catalunya en el període 2001-2005, el 20% i 22% respectivament 
corresponen a Barcelona ciutat. 

“El pes dels habitatges 
protegits en el període 
2001-2005 
ha augmentat de 
forma important”
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Habitatges iniciats i acabats i % d'habitatges protegits

 Habitatges iniciats Habitatges acabats
  1996-2000  2001-2005 % Incr.  1996-2000  2001-2005 % Incr.
Barcelona (ciutat)      
    Total protegits (1) 5.594 6.612 18,2% 3.796 5.958 57,0%
    Total habitatges (2) 27.537 25.866 -6,1% 18.641 21.943 17,7%
   % protegits (1)/(2) 20,3% 25,6% 5,3* 20,4% 27,2% 6,8*
Catalunya      
    Total protegits (1) 33.550 33.108 -1,3% 32.390 27.226 -15,9%
    Total habitatges (2) 333.711 437.935 31,2% 235.264 349.396 48,5%
   % protegits (1)/(2) 10,1% 7,6% -2,5* 13,8% 7,8% -6,0*

Pel que fa als preus del sector immobiliari residencial, la tendència alcista inicia-
da al final de la dècada dels noranta s’ha mantingut un any més. Així, els preus 
de venda dels habitatges lliures de nova construcció a la ciutat se situa en 5.082 
euros/m2  i ha crescut un any més per sobre del 20% en termes corrents, de 
forma molt semblant al conjunt de Catalunya, on l’augment ha estat encara més 
gran (23%).
 
Quant als habitatges de segona mà, el preu se situa en 4.311 euros/m2 a Barcelona 
i l’increment respecte l’any anterior ha estat superior al 17%. El diferencial d’aug-
ment amb el sostre nou obeeix en part a la reducció de la superfície mitjana dels 
habitatges construïts el darrer any a la ciutat. 

La persistència d’aquesta espiral inflacionista en el mercat residencial respon un 
any més a la solidesa de la demanda interna en un escenari de creixement eco-
nòmic i de tipus d’interès hipotecaris molt favorables ja que, tot i haver començat 
a repuntar lleugerament des del final de 2005, es troben en uns nivells encara 
molt atractius, que són negatius en termes reals. 

Al llarg del quinquenni 2000-2005 els preus dels habitatges de nova planta a 
la ciutat gairebé s’han doblat en termes reals, atès que han crescut un 96%, 
mentre que l’augment dels de segona mà ha estat del 75%. Si es té en compte 
tot el període que arrenca el 1996, quan els preus inicien la fase expansiva, els 
creixements són del 165% i 150%, respectivament, per als de nova planta i de 
segona mà. Com es pot veure al quadre 2, el mercat de lloguer ha estat el que ha 
experimentat els augments més moderats. 

(*) Variació  en punts 
percentuals.

(1) Habitatges protegits: 
Qualificacions provisionals i 
definitives de protecció oficial 
de la DGAH i habitatges de 
promoció pública.
 
(2) Habitatges acabats: Visats 
d'obra nova i certificats finals 
d'obra dels col.legis 
d'aparelladors. Habitatges 
lliures i protegits.

Font: Direcció General de 
l'Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya.

“Al quinquenni 
2000-2005 els preus 
dels habitatges de 
nova planta a la ciutat 
gairebé s’han doblat 
en termes reals”
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Font: (1) Tecnigrama. 
(2) Departament d'Estudis 
Fiscals. Ajuntament de 
Barcelona

Preu mitjà dels habitatges a Barcelona

(euros de 2005 m2)                                            euros/m2 construïts   
 1996 2000 2005 Var. 2005/2000 Var.  2005/1996
Nova construcció (1) 1.918,70 2.586,47 5.082,00 96,5% 164,9%
Segona mà (2) 1.728,75 2.462,85 4.311,00 75,0% 149,4%
Lloguer (2) 7,81 8,61 11,71 36,0% 49,9%

Aquest nivell de preus contrasta amb els màxims vigents per als habitatges de 
protecció oficial que, com hem vist, cada cop representen una part més impor-
tant dins l’oferta de nova construcció al mercat residencial de la ciutat. 

Preus màxims de venda dels habitatges de protecció oficial

 Règim especial  Règim  general  Preu concertat 
              euros / m2  euros / m2           euros / m2
Preus del RD 1721/2004 per la zona A 
vigents fins 10/11/2005  1.176,93  1.632,00 
Preus del Decret 244/2005 per la zona A1 
vigents des de l'11/11/2005 1.557,23 1.779,69  2.377,55

La primera fase del Pla de l’habitatge de Barcelona (2004-2007) s’emmarca dins 
el Pla pel dret a l’habitatge de Catalunya 2004-2007, actualitzat el novembre de 
2005 per recollir les noves mesures incloses al Pla estatal 2005-2008 del Minis-
teri de l’Habitatge, entre les quals destaca la creació de la figura de l’habitatge 
de preu concertat. Es tracta d’una nova línia d’oferta amb un preu intermedi 
entre l’habitatge protegit i el preu mitjà del mercat lliure, que  permetrà l’accés a 
l’habitatge a les capes de població amb ingressos fins a 6,5 vegades l’indicador 
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), que no podien ser beneficiàries de 
la protecció oficial tot i tenir  dificultats econòmiques per accedir als preus del 
mercat lliure. 

La millora de l’equilibri entre les diverses formes de tinença dels habitatges, afa-
vorint el lloguer, és un altra de les mesures que preveu el desplegament normatiu 
actualment en marxa, juntament amb el foment de la conservació i la rehabilitació 
dels habitatges, dins un marc més ampli de millora dels escenaris d’habitabilitat i 
qualitat de vida a les àrees urbanes. En aquest sentit, cal fer esment del programa 
d’ajudes que inclou la Llei de barris de la Generalitat, del qual ja s’han començat 
a beneficiar algunes de les zones de Barcelona més requerides d’atenció espe-
cial. L’any 2004 van ser aprovats els projectes de reforma al barri de Roquetes i 
al voltant del mercat de Santa Caterina, als districtes de Nou Barris i Ciutat Vella, 
respectivament, mentre que el 2005 es va aprovar el projecte de reforma pel barri 
del Poble Sec, a Sants-Montjuïc. La Generalitat aporta aproximadament el 50% 
del cost dels projectes i la resta va a càrrec de l’Ajuntament i, en una proporció 
més petita, del sector privat. 

3.8 Percepció de la ciutat

Els ciutadans de Barcelona valoren com a principals valors positius de la ciutat 
el caràcter de ciutat oberta i cosmopolita així com la gent i l’ambient. En canvi, 
entre els problemes que consideren més preocupants es troben la inseguretat, 
que creix força amb relació a la valoració de fa un any, i els problemes associats 
a la immigració, tot i que es manté estable amb relació a l’any anterior.

També pugen com a preocupacions la manca de civisme i el transport públic 
mentre que preocupen menys els problemes de neteja i l’accés a l’habitatge.

Font: Direcció General de 
l'Habitatge. Generalitat de 
Catalunya

“Pugen com a 
preocupacions la 
manca de civisme i el 
transport públic” 
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3.9 Els serveis socials a la ciutat: el paper del CMBS

El Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona i el seu 
compromís per fer de Barcelona una ciutat més inclusiva i solidària

Un cop més, aquest any 2005, el Consell Municipal de Benestar Social de 
Barcelona (CMBS), des dels seus espais de participació (grups de treball sobre 
Acció Comunitària, Dona, Drogodependències, Famílies, Gent Gran, Infància, Po-
bresa i Salut, Comissió Permanent i el Plenari) ha estat un instrument per vehicu-
lar la participació i orientar el treball en xarxa en el camp social .

Del gran ventall de propostes que el Consell va aprovar el mes de juliol de 2005, 
volem ressaltar-ne tres: dur a terme una recerca d’avaluació per conèixer els 
impactes del CMBS en les polítiques públiques de la ciutat (aprofitant que s’han 
complert 18 anys de la constitució del CMBS); demanar la creació i posada en 
marxa el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, així com l’augment d’equipa-
ments socials i del finançament en matèria de serveis socials; i el desplegament 
del Pla municipal per a la inclusió social.

A) Els 18 anys del Consell Municipal de Benestar Social 
Aquest any hem celebrat el 18è aniversari de la constitució del Consell Municipal 
de Benestar Social de Barcelona (CMBS), que vam voler commemorar avaluant 
l’impacte del Consell Municipal de Benestar Social en les polítiques socials a 
Barcelona. Així, es va encarregar un estudi a l’Institut de Govern i Polítiques Pú-
bliques de la Universitat Autònoma de Barcelona, que a partir d’un treball amb 
diferents grups d’anàlisi, entrevistes i qüestionaris als diferents membres del Con-
sell, va elaborar un informe, els resultats del qual van ser presentats el 31 de ge-
ner de 2006 al CCCB,  en una jornada en què van participar 278 persones i que 
tenia com a objectiu posar en comú els resultats de l’avaluació i els nous reptes 
del CMBS. Es va destacar que el CMBS és valorat com un espai que permet refle-
xionar amb certa profunditat sobre els temes socials de la ciutat. En aquest sentit, 
ha tingut capacitat per introduir noves qüestions en l’agenda pública, diagnosti-

“Demanar la creació 
i posada en marxa el 
Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona”
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car la realitat i construir definicions dels problemes, fins a esdevenir un referent 
significatiu en les polítiques socials a la ciutat, especialment les formulades per 
l’Ajuntament de Barcelona. 

També es pot afirmar que el CMBS és valorat com un espai d’aprenentatge per-
sonal per a les persones que en formen part. És especialment ben valorat el seu 
caràcter plural i, per tant, la possibilitat de trobada de persones i organitzacions 
amb perfils molt diversos. El CMBS ha contribuït a millorar les relacions entre 
aquestes persones i els agents socials: ha estat una oportunitat perquè es co-
neguin millor, intercanviïn coneixements i opinions i, fins i tot, en alguns casos, 
emprenguin actuacions conjuntes. 

Pel que fa als reptes que s’ha de plantejar el CMBS s’assenyala que cal:
- Fer més entenedor i millorar el procés pel qual les propostes dels grups de tre-
ball del CMBS es tradueixen en accions de govern.
-Enfortir el pluralisme del CMBS fent un esforç per incorporar la veu d’aquelles 
persones i agents socials que avui són menys presents o tenen més dificultats 
d’incidir-hi, com les entitats més petites o de caràcter alternatiu, les persones no 
associades o els grups objecte de les polítiques socials.
-Generar més capacitat de posar en relació assumptes que, actualment, es pen-
sen de manera segmentada, a través de nous espais d’interrelació entre grups 
de treball.
-Millorar la visibilitat del CMBS en el conjunt de la ciutat i garantir una presència 
més efectiva en els mitjans de difusió pública.

A tall de conclusió, podríem afirmar que allò que hem compartit sobretot durant 
aquests 18 anys en el Consell Municipal de Benestar Social ha estat la voluntat de 
participar decididament en la construcció d’una ciutat més inclusiva i solidària.

B) Acords entre l’Ajuntament i la Generalitat 
L’any 2005, l’Ajuntament i la Generalitat (Departament de Benestar i Família) 
van signar tres acords fonamentals per al futur dels serveis de benestar social a 
Barcelona:
- Creació del Consorci de Serveis Socials
- Acord de construcció d’equipaments de serveis socials
- Conveni marc per al finançament dels serveis socials

B.1 Creació del consorci de serveis socials de Barcelona
El mes de setembre de 2005 l’Ajuntament i la Generalitat van acordar l’aprovació 
dels estatuts i la posada en marxa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 
El Consorci de Serveis Socials, previst a la Carta Municipal, té com a objectiu 
desenvolupar, en l’àmbit de Barcelona, els serveis, establiments, programes i 
activitats de prevenció, atenció i promoció social, per tal de garantir un bon accés 
als serveis i dotar la ciutadania d’una atenció de proximitat. Entre les seves fun-
cions cal destacar la capacitat de proposar la planificació general de tota la xarxa 
de serveis socials a Barcelona, així com la programació i la gestió dels serveis 
socials especialitzats adreçats als col·lectius de dones i infants en risc, persones 
amb discapacitat i persones drogodependents. En el decret de publicació dels 
estatuts s’acorda l’establiment d’una comissió mixta, de creació immediata, per 
tal d’impulsar de forma efectiva la posada en marxa del Consorci.

B.2 Acord d’equipaments de serveis socials
El mes de juliol de 2005, l’Ajuntament i la Generalitat van signar un conveni per 
a la construcció, al llarg del període 2005-2007, de 50 nous equipaments de ser-
veis socials a Barcelona. Aquest acord implica una inversió pública aproximada 
de 100 milions d’euros, la creació d’unes 2.600 noves places d’atenció social 
especialitzada i l’increment de la cobertura fins a unes 4.350 persones. La distri-
bució territorial dels equipaments es fa en els 10 districtes de la ciutat. 

“El Consorci de 
Serveis Socials, 
té com a objectiu 
desenvolupar els 
serveis, establiments, 
programes i activitats 
de prevenció, atenció i 
promoció social”
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 Entre octubre i desembre de 2005, es van formalitzar la cessió de cinc solars                     
–districtes de l’Eixample, les Corts, Sarrià, Nou Barris i Sant Andreu– i la corres-
ponent constitució de drets reals de superfície en favor de la Generalitat, per tal 
que es pugui iniciar el procés de construcció dels equipaments. 

L’acord d’equipaments de serveis socials

1) 35 equipaments públics
 Persones grans:  
 10 residències assistides, 10 centres de dia
 Persones amb discapacitat i malaltia mental:
 2 residències per a persones amb discapacitat psíquica profunda
       2 residències per a persones amb discapacitat psíquica lleugera o mitjana 
 1 residència per a persones amb gran discapacitat física
  1 llar residència per a persones amb malaltia mental
 Infància
 2 o 3 centres residencials de primera acollida
 5 centres residencials d’acció educativa
 1 centre residencial d’acció educativa intensiva
      Total: 2.000 noves places
2) 15 equipaments concertats amb la iniciativa social
Persones amb discapacitat i malaltia mental
2 residències per a persones amb discapacitat psíquica profunda
1 residència per a persones amb discapacitat psíquica lleugera o mitjana 
6 residències per a persones amb gran discapacitat física
2 centres de dia d’atenció especialitzada
4 llars residència per a persones amb malaltia mental
      Total: 600 noves places
3) Compromís d’increment dels ajuts
Ajuts per a acolliment residencial assistit (fins a 1.366 persones)
Ajuts per a llars-residències de persones amb discapacitat (fins a 368 persones)
      Total: 1.734 persones

B.3 Conveni marc per al finançament dels serveis socials 
Cada any l’Ajuntament i la Generalitat signen un conveni marc per mitjà del qual 
la Generalitat aporta un volum determinat de recursos per finançar els serveis 
socials d’atenció primària i especialitzada que gestiona l’Ajuntament. Al llarg del 
període 2001 a 2004, el conveni marc es va incrementar en una mitjana d’un 
7,4%. 

Conveni-marc per al finançament dels serveis socials  

L’any 2005 es van produir tres novetats rellevants:
L’increment de recursos arriba al 26,4% (32,2% a atenció primària i 15,3% a 
atenció especialitzada).
S’inclou per primer cop una aportació d’1,2 milions d’euros destinada de mane-
ra específica a finançar el servei d’atenció domiciliària. S’acorda que durant els 
anys 2006-2008 aquesta aportació tingui continuïtat i es concreti en un percen-
tatge mai inferior al 30% del volum total que la Generalitat destini al conjunt de 
Catalunya.

 Quantitats totals Increments
2001 7.660.020,86 8,0%
2002 8.567.598,80 11,8%
2003 9.175.542,42 7,1%
2004 9.420.086,76 3,0%

“Aportació d’1,2 
milions d’euros 
destinada de 
manera específica 
a finançar el 
servei d’atenció 
domiciliària”
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S’acorda que l’aportació de la Generalitat al finançament dels serveis municipals 
d’atenció primària es concretarà, a partir de 2006, en increments anuals succes-
sius de manera que l’any 2014 l’aportació de l’Ajuntament no superarà el 33% 
del cost total dels serveis. Avui l’aportació municipal se situa al voltant del 80% 
del cost total.

 Aportacions pressupostàries als programes de serveis socials
 

 2004 2005 % increment 
Atenció primària 6.632.703,00 8.772.765,98 32,2%
Atenció especialitzada 2.788.164.60 3.215.116,99 15,3%
       Infància 1.742.499,28   2.007.456,54   15,2% 
      Persones amb discapacitat   1.045.665,32   1.207.660,45   15,4%
Total 9.420.086,76  11.987.882,97 26,4%

C) Principals línies de desplegament del Pla municipal per a la 
inclusió social 

Al llarg de l’any 2005, va començar el procés de desplegament de les línies estra-
tègiques del Pla municipal per a la inclusió social de Barcelona:

C.1  Reforçament dels equips de professionals de serveis socials
L’any 2005 es va produir un important enfortiment dels equips de professionals 
dels serveis socials sota responsabilitat municipal. Com a resultat d’aquesta op-
ció, ja s’ha produït,o està en procés de produir-se, la incorporació d’un mínim 
de 53 nous professionals. A banda de l’ampliació d’aquests equips, cal tenir en 
compte també: a) la incorporació de professionals als nous equipaments d’aten-
ció social oberts a la ciutat al llarg de l’any 2005 (centres d’atenció a persones 
sense sostre, habitatges amb serveis per a gent gran...); b) les ofertes públiques 
d’ocupació que han permès l’accés a la plantilla municipal d’uns 50 professionals 
de serveis socials en situació prèvia d’interins, al llarg dels anys 2004 i 2005. 
Aquest procés d’ampliació dels equips professionals té una clara traducció en el 
camp dels recursos econòmics.
 
C.2 Ampliació del programa d’atenció a persones sense sostre i de cober-
tura de necessitats bàsiques
Al llarg de l’any 2005, el programa municipal d’atenció a persones sense sostre 
ha augmentat la capacitat d’acolliment i ha diversificat la tipologia d’equipaments. 
S’ha passat de 280 places l’any 2004 a 470 al final de l’any 2005, la qual cosa 
implica un increment d’un 67,8%. També, al llarg de 2005, Benestar Social ha 
signat convenis i ha atorgat subvencions que han permès finançar al voltant de 
30 places en programes d’iniciativa social (Llar de Pau, Arrels, 4 Vents, Stella 
Maris, Projecte Sostre, Llars Santa Isabel i Mare Teresa...).
  
Hi ha hagut també una important diversificació de la tipologia d’equipaments:
Nou Centre d’Acolliment Nocturn (Mar Bella)
Nou Equipament d’Atenció Integral (Meridiana)
Nou Servei d’Habitatges d’Inclusió (habitatges compartits per a persones soles i 
per a famílies monoparentals, habitatges no compartits per a famílies nuclears): 
l’any 2005 l’Ajuntament ha posat en marxa el Programa d’habitatges d’inclusió, 
amb la creació d’un primer banc de 23 habitatges: 11 del sector de serveis per-
sonals, 8 cedits per la Generalitat i 4 cedits pel PMH. 

D’altra banda, al llarg de l’any 2005, l’Ajuntament ha reforçat i diversificat la xarxa 
de serveis i recursos socials d’alimentació a Barcelona.

“El programa 
municipal d’atenció 
a persones sense 
sostre ha augmentat 
la capacitat 
d’acolliment i ha 
diversificat la tipologia 
d’equipaments”
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Al llarg de l’any 2005 s’han atès al voltant de 21.000 persones en el conjunt de 
recursos públics d’alimentació i s’han distribuït uns 580.000 àpats. 
El nombre de places en la xarxa de menjadors socials ha passat de 881 (2004) 
a 1.036 (2005): un 17,5% d’increment. El nombre de persones ateses en els 
programes d’àpats a domicili i menjars en companyia ha passat de 813 (2004) 
a 962 (2005): un 18,3% d’increment. El conjunt de serveis i recursos públics 
d’alimentació ha passat d’una oferta global de 1.694 places el 2004 a 1.998 el 
2005: un 17,9% d’increment.
L’any 2005 s’han destinat 2.426.122,19 euros a finançar la xarxa de serveis d’ali-
mentació. S’ha renovat el conveni amb el Banc dels Aliments (2005-2006) per 
valor de 126.000 euros i s’han atorgat 64.000 euros en subvencions a 12 entitats 
distribuïdores d’aliments a persones vulnerables.

C.3 Expansió dels serveis d’atenció a persones grans fràgils 
1/ Servei Municipal d’Atenció Domiciliària
El Servei Municipal d’Atenció Domiciliària incrementa la cobertura un 13,6% el 
2005 i arriba a 7.785 persones. L’increment acumulat al llarg de l’actual mandat 
és d’un 41,1%.

2/ Servei Municipal de Teleassistència
El mes d’abril de 2005, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació Espanyola de 
Municipis i l’IMSERSO signen el conveni que permet multiplicar per sis les perso-
nes ateses a la ciutat en un període de tres anys. De les 4.206 persones ateses al 
principi de 2005 es passarà a 25.000 persones ateses al final de 2007. El 2005 
l’augment ha estat del 58,1%.

3/ Programa Municipal d’Habitatges amb Serveis
Al final de l’any 2005, Barcelona disposa de 491 habitatges amb serveis per a 
gent gran distribuïts en nou equipaments. Al llarg de l’any 2005 s’han posat en 
marxa 199 habitatges amb serveis per a gent gran en tres nous equipaments als 
districtes d’Horta-Guinardó (65 habitatges), Ciutat Vella (59 habitatges) i Nou 
Barris (75 habitatges). Això ha significat un increment del 68,1% en el nombre 
d’habitatges i un 50% en el d’equipaments. 

C.4 Millora dels serveis d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat 
El servei “Porta a porta” de transport públic especial per a persones amb mobilitat 
reduïda severa s’ha ampliat i ha introduït millores substancials al llarg de l’any 
2005: renovació completa i ampliació d’un 90% de la flota d’autobusos (que 
ha passat de 10 vehicles l’any 2004 a 19 vehicles l’any 2005), ampliació de la 
cobertura territorial de prestació del servei (s’hi han incorporat els cinc municipis 
del Barcelonès: l’Hospitalet, Esplugues, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona), 
prolongació de la cobertura horària fins a fer-la coincidir amb la del metro, avís 
telefònic a la persona usuària de l’arribada del vehicle al punt de recollida i am-
pliació de la flota de taxis adaptats en el territori de l’EMT.

C.5 Enfortiment dels serveis d’acollida i integració social 
de les persones immigrants
Al llarg de l’any 2005 es van reforçar els serveis municipals de benestar que 
tenen per objectiu afavorir els processos d’acollida i d’inserció social de les per-
sones immigrants.

1/ La Xarxa Bàsica de Serveis Socials d’Atenció Primària
Al llarg de l’any 2005 els serveis socials d’atenció primària (SSAP) han atès al 
voltant de 45.000 persones a Barcelona, un 24%, aproximadament, d’origen im-
migrant. Com a suport a les tasques d’integració de persones immigrants que 
fan els SSAP, Benestar Social i Càritas mantenen un conveni de col·laboració en 
matèria d’acollida a persones immigrants. L’any 2005 la dotació d’aquest conveni 
ha suposat un increment del 33,24% dels fons municipals.

“El servei 
“Porta a porta”
de transport públic 
especial per a 
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mobilitat reduïda 
severa s’ha ampliat”
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En el marc de l’Estratègia de Millora dels SSAP, impulsada per la Regidoria de 
Benestar Social, s’han protocol·litzat les accions d’acollida i integració de perso-
nes immigrants. S’han posat en marxa un total de 17 protocols d’atenció dividits 
en tres àrees: a) informació i orientació (empadronament, informe d’arrelament, 
targeta sanitària, escolarització i matrícula viva...); b) recursos de suport a la 
intervenció (traducció presencial, telefònica i documental, mediació interperso-
nal...); i c) gestió i derivació a la xarxa de recursos (renda mínima d’inserció, 
menjadors socials, servei de suport per a l’accés a l’habitatge, programa d’inser-
ció sociolaboral...). 

2/ El Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats (SAIER)
L’any 2005, l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de Benestar 
Social, ha renovat el seu compromís de col·laboració amb les entitats gestores 
dels serveis del SAIER. L’acord ratificat enguany ha suposat un increment de 
l’11% en el pressupost assignat a finançar les seves activitats, que ha passat de 
480.956 euros el 2004 a 532.943 euros el 2005. Al llarg dels últims quatre anys, 
la dotació pressupostària del SAIER s’ha duplicat. Des de l’any 2003 l’increment 
de recursos ha estat del 52,8%.   

3/ El Servei de Mediació Intercultural
Al llarg de l’any 2005, el Servei de Mediació Intercultural Interpersonal va fer al 
voltant de 1.000 intervencions. S’han produït al voltant de 60 intervencions en 
els serveis de mediació comunitària i veïnal, corresponents als nou projectes en 
què ha treballat. Pel que fa a l’evolució dels serveis al llarg dels tres últims anys, 
la mediació interpersonal s’ha incrementat un 57% i s’han doblat els projectes 
comunitaris. El pressupost del Servei de Mediació Intercultural per a l’any 2006 
s’incrementarà d’un 19% i arribarà a 382.876 euros. 

C.6 Dinamització de la dimensió participativa i relacional de la inclusió social
1/ Xarxes d’acció en el marc de l’Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva
El Pla municipal per a la inclusió social estableix, en la seva línia estratègica cin-
quena, l’objectiu de signar l’Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva, entès 
com un espai on l’Ajuntament i les entitats participants es comprometen a acor-
dar mecanismes d’intercanvi i impulsar projectes d’acció sobre la base d’objec-
tius compartits i el treball en xarxa. Al llarg de l’any 2005, s’ha impulsat la creació 
de les tres primeres xarxes d’acció:

La xarxa d’atenció a persones sense sostre
La xarxa de centres oberts d’atenció a la infància en risc
La xarxa d’inclusió sociolaboral

Les tres xarxes agrupen al voltant d’unes 50 entitats, les quals, de forma conjunta 
amb Benestar Social i Barcelona Activa –en el cas de la xarxa d’inclusió sociola-
boral– promouran accions i programes per la inclusió social. 

D’altra banda, al llarg de l’any 2005, Benestar Social ha impulsat la signatura 
d’uns vint convenis de col·laboració amb entitats d’acció social i sindicats, amb 
una aportació econòmica global propera a 1,5 milions d’euros, per tal de donar 
suport i posar en marxa de manera conjunta projectes i serveis d’atenció a per-
sones en risc d’exclusió.    
 
2/ Programa B3 de compromís de les empreses amb la inclusió social
El Programa B3 (Barcelona, Beneficis, Benestar) és un programa de Barcelona 
per l’Acció Social (ABAS), plataforma d’entitats presidida per la Regidoria de Be-
nestar Social i emmarcat en el desplegament del Pla municipal per a la inclusió 
social, que té com a objectiu concretar en projectes operatius la responsabilitat 
social de les empreses, així com la col·laboració d’aquestes amb el teixit d’entitats 
d’acció social de la ciutat. Al llarg de l’any 2005, el Programa B3 s’ha consolidat 

“La mediació 
interpersonal s’ha 
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projectes comunitaris” 
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amb més de vint projectes que han incorporat al voltant d’unes trenta empreses i 
han beneficiat unes 75 entitats que treballen per la inclusió social a Barcelona. 

3/ Plans de desenvolupament comunitari
Els plans de desenvolupament comunitari són accions integrades que impulsa el 
teixit social d’un barri, conjuntament amb els serveis públics de proximitat, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de vida i les relacions actives de convivència i 
solidaritat veïnal. Al llarg de l’any 2005, a Barcelona han funcionat onze plans de 
desenvolupament comunitari (cinc de nous i sis de continuïtat) en set districtes 
de la ciutat. El finançament ha estat aportat al 50% per l’Ajuntament (districtes i 
Regidoria de Benestar Social) i la Generalitat (1.077.920 euros), amb un incre-
ment del 24,8% respecte a 2004. Els onze plans han aglutinat 151 entitats i 85 
serveis públics de proximitat. Un total de 24 tècnics comunitaris i 18 tècnics de 
les administracions hi han estat directament vinculats per dinamitzar la gestió de 
95 projectes diferents.

“Els plans de 
desenvolupament 
comunitari són 
accions integrades 
que impulsa el teixit 
social d’un barri, 
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els serveis públics de 
proximitat”
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4. Perspectives

4.1 Cap a una Barcelona inclusiva. 
4.2 22@Barcelona, el districte de la innovació de Barce-
lona: la consolidació dels sectors Media, TIC i Energia  
4.3 Impulsar les infrastructures  
4.4 Can Saladrigas. Centre de cultura industrial de Barcelona  
4.5 La indústria de la moda a Barcelona  



100 Consell Econòmic i Social de Barcelona

2005Memòria Socioeconòmica de Barcelona

4. Perspectives
Cap a una barcelona inclusiva

Ricard Gomà, Regidor Ponent de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
Xavier Godàs, assessor tècnic Regidoria Benestar Social, Ajuntament de 
Barcelona

El fenomen social de l’exclusió
Avui dia és un fet prou conegut que les desigualtats socials ja no es poden mesu-
rar únicament per criteris econòmics, malgrat que aquests continuïn sent crucials 
com a factor explicatiu de les relacions de desigualtat. Resulta evident que més 
enllà de la pobresa tradicional –entesa com a accés insuficient a la renda– aparei-
xen dinàmiques d’exclusió social que impliquen fractures en els vincles d’integra-
ció social i comunitària que fan de la problemàtica social un fenomen molt més 
polièdric que en les velles societats industrials, en què les desigualtats socials 
tenien una casuística essencialment econòmica. Per exemple, un avi o una àvia 
dependents poden no tenir problemes de renda i alhora viure sols i socialment i 
afectivament aïllats en una llar sense ascensor; una persona discapacitada, pel 
fet de ser-ho, pot veure seriosament afectada la seva capacitat de viure en llibertat 
i exercir plenament la seva ciutadania; un immigrant o una immigrant poden patir 
setge juridicopolític o racisme malgrat disposar de liquiditat econòmica. En tots 
aquests exemples el risc d’exclusió resulta evident amb independència relativa de 
les respectives capacitats econòmiques. 

Podem definir l’exclusió social com el procés pel qual determinades persones i 
grups veuen sistemàticament bloquejat el seu accés a posicions que els permetri-
en una vida autònoma i digna. Varia en funció de l’educació que s’hagi pogut re-
bre, de les característiques demogràfiques, dels prejudicis socials discriminatoris, 
del grau de responsabilitat social de les empreses, o de la solvència moral de la 
política, entre d’altres factors que podríem esmentar. La virtut d’aquesta definició 
és que mostra l’exclusió com un fenomen dinàmic –que pot afectar col·lectius 
diferents en diferents moments de la seva trajectòria vital– amb multiplicitat de 
factors explicatius –gènere, edat, origen ètnic, discapacitat, tipus de llar, classe 
social– i d’expressió ben diversa: fracàs escolar, precarietat laboral, debilitat o 
fractures de vincles afectius, infrahabitatge i sobreincidència de malalties, per 
posar uns exemples, tendeixen a presentar-se de forma acumulativa. 

La definició també posa en relleu la importància cabdal de l’acció social i política 
per tal d’assolir societats cohesionades i amb benestar. Sobre aquestes bases 
emergeix el Pla municipal per a la inclusió social, l’instrument de què es dota 
l’Ajuntament per fer front a situacions com les assenyalades més amunt. 

El Pla Municipal per a la Inclusió Social (2005-2010): 
una panoràmica
El Pla municipal per a la inclusió social (2005-2010) fou aprovat en el Ple mu-
nicipal el 4 de març de 2005. Si fem una mica d’història, l’any 2002, el Consell 
Municipal de Benestar Social (CMBS) aprovà la proposta d’elaboració d’un pla 
d’actuació per abordar les situacions de pobresa i exclusió social a Barcelona. 
D’acord amb això, l’any 2004 el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona 
aprovà un Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 que incloïa el compromís 
amb l’elaboració d’un Pla municipal per a la inclusió social. Finalment, ara dis-
posem d’un Pla que, dit genèricament, es compromet a actuar en favor d’una 
ciutat on les persones puguin portar a terme els seus projectes vitals en condi-
cions de màxima llibertat i igualtat, cosa que implica contribuir a generar marcs 
de relacions socials en què es donin les condicions i els valors de l’autonomia, la 
solidaritat, la fraternitat i el reconeixement de les diferències. 

“Les desigualtats 
socials no es poden 
mesurar únicament 
per criteris 
econòmics”
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El Pla d’inclusió parteix d’una anàlisi prou exhaustiva de les diverses realitats d’ex-
clusió a la ciutat. Alguns dels vectors més rellevants han de ser abordats des de 
polítiques supramunicipals (des de pensions dignes fins a l’ocupació de qualitat, 
passant pel dret a l’habitatge). Ara bé, això no exclou que l’aportació del govern 
local sigui crucial en l’horitzó d’una ciutat i una societat inclusives. Els municipis, 
pel fet d’estar permanentment connectats a la realitat social, constitueixen els 
espais de la inclusió malgrat que no disposin de diverses competències clau per 
encarar-la, per la qual cosa cal concretar una política municipal al respecte que 
també contempli la relació amb els nivells autonòmic i estatal com a eix estratègic 
d’actuació. 

El Pla estructura un conjunt de sis línies estratègiques com a eixos normatius: 
1. Impulsar el debat per afavorir un procés polític general que articuli un sistema 
públic i universal de serveis socials i d’atenció a la dependència. 
2. Situar l’atenció social primària com a dispositiu bàsic d’inclusió en el territori i 
dotar-la d’una millor infraestructura, més formació i més equips humans. 
3. Concebre l’atenció social especialitzada com a mecanisme d’inclusió de col-
lectius vulnerables (persones grans fràgils, persones amb discapacitats, famílies 
vulnerables i infància en risc, col·lectius de persones immigrants). 
4. Desenvolupar programes d’inclusió transversals, especialment en els camps 
de l’habitatge, la inserció laboral i el treball en xarxa dels equips socials, sanitaris 
i educatius. 
5. Enfortir la participació i l’acció comunitària com la dimensió relacional de les 
polítiques d’inclusió. 
6. Afavorir el coneixement, l’intercanvi d’experiències i la cooperació, a fi de dotar 
de més consistència i capacitat d’impacte l’acció política i social. D’aquest con-
junt de línies estratègiques emergeixen 12 objectius operatius que es concreten 
en 37 accions. L’article del Consell Municipal de Benestar Social editat en aques-
ta mateixa publicació dóna bona mostra del grau de compliment del Pla. Aquí 
només n’assenyalarem algunes dades rellevants: 

Fins avui, 115.000 persones han estat ateses en els serveis vinculats al Pla d’in-
clusió, i 60 nous professionals s’han incorporat als equips de treball de la xar-
xa de serveis socials; des de 2003, el pressupost associat al Pla ha passat de 
43.680.649 euros a 65.659.926, cosa que significa un 50% d’increment; els 
acords signats amb la Generalitat impliquen la construcció de cinquanta nous 
equipaments d’atenció social i la constitució del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona; les persones sense sostre disposen avui d’una xarxa integrada per 
quatre centres d’acolliment nocturn, tres equipaments integrals i habitatges d’in-
clusió social, cosa que permet l’existència de 470 places que s’ampliaran en un 
futur immediat, gràcies a la posada en marxa de dos centres més d’atenció inte-
gral (a hores d’ara 400 persones sense sostre es troben en itineraris d’inserció); 
16.500 persones, majoritàriament grans, reben serveis d’atenció domiciliària i te-
leassistència; gairebé s’ha duplicat el nombre d’usuaris del transport porta a porta 
per a persones amb discapacitat (de 1.179 el 2003 a 2.263 el 2005); 3.314 joves 
en risc d’exclusió estan vinculats al programa socioeducatiu A partir del carrer; 
26.520 persones nouvingudes són ateses pels serveis específics d’immigració, el 
Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats (SAIER), les quals represen-
ten un 24% de les 40.000 persones ateses per la xarxa bàsica de serveis socials; 
als barris de Barcelona s’estan portant a terme onze plans de desenvolupament 
comunitari en més de 50 projectes de treball social comunitari. 

L’eix de la participació
La participació i la transversalitat han estat característiques constitutives de prin-
cipi en el procés d’elaboració del Pla. La participació ha permès incorporar les 
opinions i les propostes del conjunt d’actors institucionals, associatius i comuni-
taris que operen en el terreny de la inclusió. La transversalitat ha facilitat integrar 

“Els municipis, en 
estar permanentment 
connectats amb 
la realitat social 
constitueixen els 
espais de la inclusió”



102 Consell Econòmic i Social de Barcelona

2005Memòria Socioeconòmica de Barcelona

les accions que des dels diferents sectors i districtes de l’Ajuntament s’impulsen 
per esmenar les situacions d’exclusió. 

Ara, el Pla ha fet un pas molt significatiu en la línia de la participació i la corres-
ponsabilització, impulsant un conjunt d’accions que s’articulen més enllà dels 
límits de l’Administració municipal. Això és possible gràcies a la constitució de 
l’Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva, signat per més de 340 entitats el 
passat 5 d’abril. 

Aquest acord constitueix la primera acció prevista en la línia estratègica cinquena 
del Pla, que enfoca la dimensió participativa i comunitària. Es tracta d’un espai de 
diàleg, intercanvi i compromís de treball compartit entre l’Ajuntament i el conjunt 
d’entitats, xarxes comunitàries i agents econòmics que operen a Barcelona en 
l’àmbit de la inclusió. Hi ha dos objectius generals que el qualifiquen:

a) Generar sinergies de relació que enforteixin les dinàmiques d’inclusió sobre 
la base d’objectius comuns. Això implica exercir un paper actiu en la creació i 
consolidació de xarxes d’acció, d’acord amb la pluralitat d’agents que actuen al 
territori. L’articulació de noves estructures per al treball horitzontal i instersectorial 
implica passar de la coordinació d’actors a un treball centrat en la col·laboració 
mútua. Entenem la xarxa com l’articulació d’actors dotats d’autonomia en el de-
senvolupament d’un projecte concret, fet que implica concretar accions conjun-
tes a partir de l’especificitat funcional i identitària de cadascun dels actors.

b) Establir un compromís profund amb la participació. La promoció de les dinà-
miques comunitàries, l’enfortiment de les xarxes socials i la implicació de nous 
actors en l’acció constitueixen criteris de relació que comporten entendre la par-
ticipació com a corresponsabilització en les decisions i les accions que s’hagin 
de prendre.  

Per aquest motiu, l’Acord aprofundeix en la pràctica de la democràcia participati-
va a partir d’una coalició ciutadana que, pel fet de compartir valors, coneixements 
i iniciatives, s’orienta a la transformació social. Gràcies a aquestes aliances dis-
posarem de l’oportunitat de conèixer millor els problemes que ens preocupen, 
perfilar amb més precisió les respostes que se n’hagin de derivar, guanyar amb 
això en eficàcia i eficiència, multiplicar, en síntesi, la capacitat d’impacte social 
de les polítiques socials. 

De l’Acord ja han sorgit tres xarxes d’acció: la d’atenció a persones sense sostre, 
la de centres oberts d’atenció a la infància en risc i la d’inclusió sociolaboral. 
Totes tres conjuguen en l’acció al voltant de cinquanta entitats diferents. Els com-
promisos generals es concreten a: fer una diagnosi compartida dels serveis que 
ofereixen les entitats a través d’una dinàmica participativa; compartir informació 
sobre les activitats mitjançant el treball en xarxa que permet la disposició d’un 
portal temàtic per a cadascun dels aspectes abordats; establir un catàleg de ser-
veis que optimitzi millor els recursos que s’ofereixen per tal de garantir el millor 
servei al ciutadà. L’Ajuntament de Barcelona es compromet, per la seva banda, 
a establir vincles de caràcter econòmic a través de convenis amb cadascuna de 
les entitats per tal d’implicar-se en el finançament dels serveis que es presten a 
la ciutadania. 

Per concloure
Per acabar, tres simples idees que cal retenir amb relació a tot allò que hem ex-
posat: el Pla municipal per a la inclusió social ens situa en un escenari diferent 
del que ha estat la política habitual de l’Ajuntament de Barcelona en aquesta 
matèria. D’entrada, hem canviat la visió de la realitat social: ara les persones, les 
seves vides, les seves capacitats i els seus problemes han reviscolat en l’imaginari 

“Estem formulant una 
política de benestar 
que es defineix per 
promoure l’autonomia 
de les persones i els 
vincles socials en 
llibertat”
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del Consistori i constitueixen el referent fonamental de la nostra política; estem 
formulant una política de benestar que es defineix per promoure l’autonomia de 
les persones i els vincles socials en llibertat, ben allunyada de les pràctiques as-
sistencialistes d’antuvi; treballem prenent com a àmbit d’acció la ciutat en aliança 
amb el ric i divers teixit associatiu que opera en l’àmbit de la inclusió. El Pla i 
l’Acord ciutadà que se’n deriva constitueixen l’exemple més evident d’aquesta 
nova perspectiva de treball.
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22@Barcelona, el districte de la innovació de Barcelona
La consolidació dels sectors Media, TIC i Energia rellancen el nou projecte

Miquel Barceló, president de 22@Barcelona 

Situat a l’eix de la nova centralitat de Barcelona i en el territori històricament 
definit com el “Manchester català”, el projecte 22@Barcelona constitueix una 
oportunitat única per recuperar la vocació productiva del Poblenou i crear una 
important polaritat científica, tecnològica i cultural que converteixi Barcelona en 
una de les principals plataformes d’innovació i economia del coneixement d’àm-
bit internacional.

Amb aquest projecte, Barcelona està transformant el barri industrial que durant 
més de cent anys fou el seu principal motor econòmic, en un nou model d’espai 
de coneixement que promou la col·laboració i les sinergies entre la universitat, la 
tecnologia i l’empresa amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de la cultura 
innovadora i del talent.

Des de l’inici del projecte, l’any 2000, fins al 2005, la societat municipal 
22@Barcelona ha portat a terme una renovació urbana que ha suposat la creació 
d’un entorn divers i equilibrat on les empreses més innovadores conviuen tant 
amb centres de recerca, de formació i de transferència de tecnologia com amb 
comerços, habitatges i zones verdes, que afavoreixen el dinamisme social i em-
presarial. En aquest període de cinc anys, s’ha aconseguit la renovació de més 
del 50% de sòl en transformació. 

Aquesta transformació permet crear fins a 3.200.000 m2 de nous espais flexibles, 
singulars i tecnològics per a empreses innovadores, així com més de 300.000 
m2 de nou sostre per a equipaments, 4.000 habitatges protegits i 111.440 m2 de 
zones verdes que garanteixen la qualitat urbana i mediambiental del nou centre 
econòmic de Barcelona. 

Renovació econòmica i cultural
Després d’aquesta fase d’impuls de la renovació urbana, el projecte 22@Barcelona 
ha iniciat una nova etapa d’intensa renovació econòmica i cultural. S’hi estan duent 
a terme prop de quaranta projectes dirigits a crear àrees d’excel·lència europea en 
diversos sectors en què Barcelona pot assolir un lideratge internacional. 

Amb la finalitat d’articular aquest conjunt d’actuacions es parteix de dos eixos. 
D’una banda, es posa l’accent en diferents sectors estratègics d’activitat: media, 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), biosanitari, energia i, amb 
un caràcter molt més ampli, en totes les iniciatives @, és a dir, aquelles que són 
intensives en coneixement. De l’altra, en cadascun d’aquests camps es pretén 
assegurar iniciatives clau: la presència d’empreses i institucions rellevants, l’exis-
tència d’espais per a petites i mitjanes empreses, la instal·lació d’universitats, 
el funcionament de centres tecnològics, la creació d’incubadores empresarials 
específiques, la construcció de residències i la prestació d’un conjunt de serveis, 
entre d’altres. 

226 noves empreses i més de 21.000 nous llocs de treball
En aquesta nova etapa, el districte 22@Barcelona s’està consolidant com una  
plataforma d’innovació empresarial, científica i cultural, on ja s’han instal·lat 226 
noves empreses i que consta de 21.218 nous llocs de treball en tot l’àmbit. A 
més, el 2005, el 95% dels espais d’oficines disponibles estan ocupats i s’ha expe-
rimentat un increment del 60% en el nombre de llicències tramitades al districte, 
amb un creixement molt important de les d’habitatge. Més concretament, dels 
21.218 nous llocs de treball, 15.269 són d’empreses que ja s’hi han traslladat i 
5.949 són de companyies que estan pendents de fer-ho. Aquestes dades no in-

“S’han tancat 
acords importants 
que asseguren l’èxit 
dels projectes”
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clouen els llocs de treball de grans empreses, com Telefónica, que han anunciat 
la instal·lació al districte. 

Les empreses de les tecnologies de la informació i la comunicació centren la nova 
ocupació, amb 68 companyies que donen feina a 7.480 treballadors, seguides 
pel sector dels media, el màrqueting i la comunicació amb 28 empreses i 777 
treballadors. A continuació, el sector de l’alimentació i l’hostaleria, amb 24 com-
panyies i 2.064 treballadors, i el de les finances i assegurances, amb 20 empre-
ses i 2.258 persones, són els àmbits que han experimentat una major presència 
al districte de la innovació. Altres sectors que s’han instal·lat al 22@Barcelona són 
el de l’energia, el biosanitari i els de la formació, la moda i els transports.

Consolidació dels sectors media, TIC i energia
L’any 2005 també ha representat la consolidació dels sectors media, TIC i ener-
gia. En aquest sentit, s’han tancat acords importants que asseguren l’èxit dels 
projectes i que ajudaran a enfortir els entorns especialitzats en aquestes àrees 
d’excel·lència com a referència internacional.

Pel que fa al sector media, el districte 22@Barcelona potencia el Parc Barcelona 
Media, una conjunt d’equipaments i serveis al voltant del sector de l’audiovisual i 
la comunicació, que està esdevenint un espai de referència per al sector dins del 
districte de la innovació. 

El Parc Barcelona Media disposa d’un ampli territori inicial d’expansió que ofereix 
un potencial d’uns 115.000 m2 de sostre per a activitats productives i 60.000 m2 
de sostre addicional per a equipaments vinculats al sector audiovisual. 

Els principals agents públics i privats d’aquest àmbit hi estan implicats amb l’ob-
jectiu de millorar la competitivitat i la projecció internacional. 

Així, més concretament, dins del Parc Barcelona Media, la Universitat Pompeu 
Fabra concentrarà a Ca l’Aranyó, a partir del curs 2007-2008, les activitats de 
formació, recerca i producció vinculades a la comunicació, que agrupen prop 
de 3.000 estudiants, professors i investigadors, dels estudis de Periodisme, Co-
municació Audiovisual, Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, Teleco-
municacions i Informàtica. Per a això, la UPF disposarà d’un total de 19.000 
m2 distribuïts en diversos edificis. Les obres de consolidació de la fàbrica estan 
enllestides i els treballs continuaran amb la construcció dels edificis de nova 
planta previstos. 

En aquest espai, 22@Barcelona i MediaPro han iniciat les obres de construcció 
d’un gran centre de producció audiovisual dotat de platós, sales tècniques i ser-
veis avançats, així com l’Edifici Mediacomplex, de prop de 12.000 m2, destinat a 
empreses i institucions vinculades al sector audiovisual, com són MediaPro, l’Es-
cola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), Barcelona Plató-Catalunya Film Comission 
i, en un edifici proper, la Fundació de les Audiències de la Cultura i la Comunica-
ció (FUNDAC), entre d’altres. 

Centre d’Innovació
També s’hi ubicarà el nou Centre d’Innovació Barcelona Media (CIBM), inicia-
tiva de la Universitat Pompeu Fabra de forma conjunta amb l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i altres universitats, així com empreses 
privades com ara Telefónica I+D, T-Systems, TVC Multimedia, Grup Godó, Alca-
tel, Anima Graphics, Plataforma TIC, Fairpley Films, Gaelco, Lavinia, Mediapro 
i Tasmania Films, entre d’altres. El CIBM s’integra dins de la xarxa de Centres 
Tecnològics del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de 
la Generalitat de Catalunya i representa una peça clau per al desenvolupament de 
projectes d’innovació que reuneix el conjunt del sector media. 

“Empreses de 
referència com 
Telefònica o Indra han 
optat per 
ubicar-se al districte 
de la innovació”
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Aquest nou centre, que potenciarà la recerca, la innovació i la producció expe-
rimental en el sector de la comunicació i l’audiovisual, és el primer de tot l’Estat 
que dóna servei exclusiu a totes les àrees que integren la indústria dels media. En 
aquest sentit, farà tasques tan diverses com les relacionades amb l’animació, el 
cinema, les editorials, els jocs, la música i la discografia, la premsa i la ràdio, els 
parcs temàtics, la publicitat o la televisió. Precisament, algunes de les empreses 
que ja han anunciat que s’instal·laran al voltant del Centre d’Innovació Barcelona 
Media són Yahoo Research, que hi ubicarà el seu centre de recerca a Europa, o 
l’Art Center de Pasadena.

Empreses audiovisuals
En aquesta àrea d’excel·lència s’han instal·lat diverses empreses audiovisuals en 
els últims mesos, com és el cas de Barcelona TV o Lavinia TC, que s’uneixen a 
les empreses del sector ja existents, com ara Cromosoma o Sonoblock.  Una àrea 
que es veurà ampliada amb altres noves empreses que ja han anunciat que s’hi 
instal·laran, com ara el Consell de l’Audiovisual de Catalunya o Ràdio Nacional 
d’Espanya, entre d’altres.  

Per la seva banda, la UB acaba de traslladar a l’antiga fàbrica de Can Canela, 
situada al carrer Ciutat de Granada, l’IL3, la seva formació continuada que ofereix 
a través de la Fundació Bosch Gimpera-Les Heures, així com l’oferta formativa de 
la UB virtual.  La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) també ha iniciat recent-
ment la seva activitat al districte 22@Barcelona. La UOC disposa d’un edifici de 
quatre plantes de més de 6.214 m2 on treballen 394 persones, agrupades tant en 
personal docent (Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, Informà-
tica i Multimèdia, Psicologia i Ciències de l’Educació) com personal de gestió. 

Sector TIC
Durant l’any 2005 també s’han establert acords clau per a la consolidació del sec-
tor de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Ha tingut especial 
importància l’acord amb el promotor Castellví per construir l’edifici 22@Interface, 
dissenyat exclusivament per a empreses petites i mitjanes del sector on podran 
disposar d’espais i serveis específics. D’altra banda, empreses de referència com 
ara Telefònica o Indra han optat per ubicar-se al districte de la innovació i se su-
men a d’altres ja existents, com T-Systems o Ono. 

Aquest teixit empresarial divers crearà un entorn privilegiat per al sector, que es 
veurà beneficiat per nombroses externalitats pròpies dels clústers. Pel que fa a 
activitats de recerca i desenvolupament, cal destacar el centre d’R+D de Telefò-
nica, que triplica el seu volum d’activitat i serà una peça clau d’un sistema de 
centres de recerca públics i privats del districte de la innovació. 

També s’ha arribat a un acord amb el Consorci de la Zona Franca per construir un 
edifici d’equipaments de 16.000 m2 destinat al futur Centre Tecnològic TIC de la 
xarxa de Centres Tecnològics del CIDEM i entitats de referència com la Fundació 
Barcelona Digital. També s’ubicarà en aquest edifici la Casa de les TIC que, a 
través de l’ús i l’experiència, permetrà que les empreses i els ciutadans entenguin 
les implicacions que es deriven de les innovacions tecnològiques i n’aprofitin les 
oportunitats.

Espai MediaTIC, confluència de dos sectors claus
L’activitat d’aquests dos sectors es concretarà d’una forma molt destacada a l’es-
pai que s’anomena MediaTIC, ubicat a l’illa formada per Almogàvers, avinguda 
Diagonal, Badajoz i Llacuna. Aquest espai, d’una gran visibilitat com a conse-
qüència de la proximitat a Glòries i a la torre Agbar, es convertirà en els pro-
pers anys en l’aparador del model de ciutat compacta que promou el projecte 
22@Barcelona, on coexisteixen espais residencials i activitats empresarials, de 
formació, investigació i lleure, entre d’altres. 

“S’ha fet un esforç 
especial en iniciar les 
relacions amb països 
asiàtics”
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Energia al Campus Interuniversitari del Besòs
El tercer clúster consolidat durant el 2005 és el de l’energia, que es concentra 
principalment a la zona del Campus del Besòs, on naixerà en els propers anys el 
Parc Barcelona Tecnologia (b_TEC), que suposa l’establiment progressiu de les 
bases per convertir la zona del Fòrum, ja molt rica en infraestructures d’energia, 
en una referència mundial d’activitat en docència, investigació i activitat d’inno-
vació empresarial. 

L’Escola Industrial, que disposa d’una aportació econòmica rellevant de la Dipu-
tació de Barcelona, es traslladarà pròximament a aquest espai i el Consorci de 
la Zona Franca construirà el primer edifici dedicat a universitat-empresa que, 
juntament amb l’edifici Campus, ja s’ha contractat a l’equip internacional de l’ar-
quitecta Zaha Hadid. 

El Parc de l’Energia ha tingut el finançament del Ministeri d’Educació i Ciència. 
Finalment, durant aquest any s’han iniciat els acords amb universitats internacio-
nals per preparar una reunió internacional d’estiu durant l’any 2006 relacionada 
amb l’energia.
 
Així mateix, durant el 2005 s’ha instal·lat en aquest espai l’Agència Europea de 
Fusió, oficina europea responsable de la gestió del projecte ITER, reactor experi-
mental de fusió que es construirà a Cadarache (França). Aquesta oficina  concen-
trarà més de 60 investigadors en una de les línies d’investigació més importants 
avui dia.

Atracció d’empreses internacionals: Programa Landing i Accel
Com a accions transversals per a l’impuls dels entorns sectorials, durant l’any 
2005 s’han portat a terme diverses actuacions rellevants. 

En el camp de l’atracció d’empreses internacionals, s’ha fet un esforç especial 
per iniciar les relacions amb països asiàtics (la Xina, l’Índia i Corea) mitjançant 
actuacions que se centren, d’una banda, en l’atracció d’empreses i inversions i, 
de l’altra, en l’establiment d’acords amb parcs científics i tecnològics per facilitar 
l’aterratge d’empreses internacionals (programa Landing). En aquest sentit, s’ha 
iniciat un principi d’acord perquè la International Cooperation Agency (ICA) for 
Korea IT obri una seu al districte 22@Barcelona. 

En el del suport al desenvolupament empresarial, durant el 2005 s’ha col·laborat 
en la preparació del programa ACCEL, impulsat per la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i La Salle per a l’ajut al creixement d’empreses, del qual es farà 
la prova pilot durant el 2006. Pel que fa activitats d’R+D, cal mencionar la prope-
ra inauguració d’un centre d’R+D de la multinacional Alstom en tecnologies per al 
manteniment de trens. També s’ha de destacar la consolidació d’un projecte per 
construir una residència a la confluència dels carrers Almogàvers i Zamora, que 
podrà donar servei a estudiants, investigadors i emprenedors internacionals que 
s’estableixin al districte 22@Barcelona. 

Així mateix, durant el 2005 també s’ha endegat el Pla de patrimoni, clar exem-
ple del respecte i de la singularitat del projecte 22@Barcelona per la història del 
Poblenou. 

Tot un conjunt de projectes que es faran realitat en els propers anys amb la 
finalitat de convertir el districte 22@Barcelona en el nou centre econòmic de 
Barcelona i en el districte de la innovació de la ciutat. 

S’ha instal·lat en 
aquest espai l’Agència 
Europea de Fusió, 
oficina europea 
responsable de la 
gestió del projecte 
ITER
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Impulsar les infrastructures

Joaquim Gay de Montellà Ferrer-Vidal, president de Foment Infraestructures

Aquest article recull les principals aportacions i reflexions referides a l’àmbit de 
les infraestructures de transport realitzades al si de Foment Infraestructures, fruit 
d’un intens debat intern i que es van recollir en el document Impulsar les Infra-
estructures, que a més a més va tractar sobre les infraestructures hidràuliques, 
energètiques i de telecomunicacions.

Les infraestructures són prioritàries per a Catalunya i per a l’economia espanyola, 
ja que es tracta d’una de les principals àrees dinàmiques d’Espanya, amb un fort 
procés d’internacionalització, i per on transita un volum important de mercaderies 
amb origen en altres zones d’Espanya i amb destinació als principals mercats 
europeus. Així, pel pas de la Jonquera passa més del 55% del trànsit per carre-
tera entre Espanya i la resta d’Europa, i en l’àmbit ferroviari Portbou té una quota 
superior al 65%.

Catalunya pateix un dèficit d’infraestructures, alhora que cal donar un caràcter 
més proactiu que no pas reactiu a la planificació i execució de les infraestructu-
res, ja que la manca d’aquestes provoca importants costos de congestió, la qual 
cosa debilita enormement la capacitat competitiva de les empreses. 

Malgrat que hi ha un ampli consens a l’escenari polític i social sobre la necessitat 
de construir noves infraestructures amb l’objectiu de cobrir el dèficit existent, es 
presenten contínuament dificultats polítiques en l’execució de cada infraestruc-
tura singularitzada al territori, fet que n’endarrereix enormement i fins i tot en 
paralitza indefinidament el desplegament i que resulta incoherent amb l’objectiu 
defensat. Resulta greu que moltes d’aquestes infraestructures, que fins i tot dis-
posen de finançament, no es puguin fer actualment. Requereixen un exercici de 
responsabilitat per part del conjunt de les administracions públiques i els partits 
polítics. En aquest sentit, cal fer un pas endavant i passar de la protesta a la pro-
posta, raonada en els vessants econòmic, social i mediambiental. 

Cal reforçar, en benefici del conjunt,  les connexions de Catalunya amb les co-
munitats de l’Euroregió amb les quals hi ha una forta i intensa relació comercial i 
econòmica; cal reforçar les connexions al corredor de l’Ebre i de la Mediterrània 
i, de forma especial, amb França. 

En un marc competitiu internacional, cal prioritzar el criteri d’eficiència econòmi-
ca en el desenvolupament de les infraestructures si no es vol llastrar el potencial 
de creixement econòmic a mitjà termini. Per tant, s’han d’impulsar amb més 
força aquelles infraestructures que tenen una major interconnectivitat econòmica 
i que normalment tenen un retorn econòmic més elevat. És a dir, cal aprofundir 
en el desenvolupament infraestructural associat als eixos econòmics i de comu-
nicacions, que mostren encara importants dèficits que no permeten aprofitar les 
potencialitats de creixement. Aquests eixos són el corredor mediterrani, l’eix de 
l’Ebre i la Mediterrània, amb la potenciació del concepte europeu d’autopistes del 
mar a través dels ports de Barcelona i Tarragona, tots els quals s’han de com-
plementar a través d’una xarxa secundària que faciliti la capil·laritat al territori i 
el vertebri.

La manca d’aquest conjunt d’actuacions i, fins i tot, el retard, suposa un impor-
tant fre a la capacitat competitiva de les empreses, que es veu agreujada per la 
pressió competitiva que es deriva de l’important procés de liberalització del co-
merç internacional i per l’ampliació de la Unió Europea, l’any 2004, amb l’entrada 
de deu nous països.

“Cal donar un 
caire més proactiu 
a la planificació 
i execució de les 
infraestructures”

“Cal prioritzar el 
criteri d’eficiència 
econòmica”
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El disseny i la determinació de les xarxes d’infraestructures han d’estar integrats 
en la planificació urbanística, que cal establir en els plans territorials de Catalunya, 
per tal de permetre una millor ordenació del territori.

El respecte al medi ambient i tenir-ne cura són valors presents en la nostra socie-
tat. Aquest ha de ser, doncs, un element destacat en el disseny i la planificació de 
la nostra xarxa d’infraestructures. Aquesta perspectiva mediambiental ha de ser 
valorada relativament i de forma conjunta amb els impactes econòmics, socials i 
d’equilibri territorial.

Les principals línies prioritàries que cal  reforçar, entre d’altres, són:

1.  Infrastructures viàries
• El fort grau de congestió que es fa palès a la xarxa viària catalana, d’una ban-

da, i el creixement que experimentarà el transport per carretera en els propers 
anys, de l’altra, requereixen un conjunt d’actuacions encaminades a desen-
volupar les xarxes viàries al corredor mediterrani i a l’eix de l’Ebre, alhora que 
caldrà potenciar la mobilitat interna i, de forma especial, a l’àmbit de la regió 
metropolitana de Barcelona.

• Dins els nous projectes d’infraestructura viària, cal assenyalar de forma prio-
ritària i destacada: el quart cinturó, B-40 (com a via orbital de Barcelona, 
que permetrà reforçar l’eix del Mediterrani i descongestionar la regió metro-
politana de Barcelona); el desdoblament de l’eix transversal (C-25) i de  l’eix 
del Llobregat (C-16); i el desenvolupament de les autovies A-7 (N-340) des 
de Castelló a Barcelona, l’eix pirinenc Figueres-Olot (N-260); les autovies de 
Lleida a la frontera francesa i de Tarragona-Lleida-Osca; el desdoblament de 
l’A-2 (N-II) entre Tordera i la frontera francesa; els accessos a la Costa Brava 
i, especialment, els accessos viaris al Port de Barcelona, així com el túnel 
d’Horta.

2. Infrastructures portuàries
Cal potenciar el desenvolupament de les autopistes del mar. En aquest sentit, 
s’han d’assenyalar les propostes de la Comissió Europea que estableixen 29 
xarxes prioritàries transeuropees de transport i on es potencien les autopistes 
del mar. En aquest sentit, cal endegar accions tant en l’àmbit de la gestió com 
en el de les infraestructures, per tal de poder establir les autopistes del mar a 
Catalunya. 

Accions com la creació d’un interport, com una gran plataforma logística amb 
connexions viàries, ferroviàries i aeroportuàries, que doni servei als ports de 
Tarragona i Barcelona, ja que encara que quedi capacitat d’expansió a les zones 
d’activitats logístiques (ZAL) dels dos ports, aquestes quedaran absorbides en els 
pròxims anys. També cal reforçar el trànsit entre els principals ports del Mediter-
rani, entre d’altres, amb Civitavecchia (Roma), Gènova, Livorno, Nàpols, Koper i 
el nord d’Àfrica, a més de fomentar un major nombre d’operacions entre els ports 
peninsulars a través de les autopistes del mar. 

Cal aprofitar estratègicament per als ports de Barcelona i Tarragona les noves 
possibilitats de pas que es donen al canal de Suez per al comerç marítim amb 
Àsia, amb relació als ports del nord d’Europa,  que permeten un estalvi mitjà de 
tres dies de navegació amb relació a la ruta que passa pel sud d’Àfrica i que es 
dirigeix als principals ports del nord d’Europa. 

S’ha de potenciar la connectivitat amb el territori interior al qual donen servei els 
ports, especialment reforçant la infraestructura terrestre del front del litoral del 
port de Barcelona. En aquest sentit, cal desplegar el programa d’accessibilitat 

“El respecte i la cura 
pel medi ambient 
és vector destacat 
en dissenyar 
i planificar 
la nostra xarxa 
d’infraestructures”

“Cal potenciar el 
desenvolupament 
de les autopistes del 
mar”
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ferroviària i viària presentat pel port de Barcelona i el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya amb el concurs del GTI-4, 
per tal que l’any 2009 els nous accessos puguin ser operatius i donar servei al 
procés d’ampliació del port de Barcelona.

L’actual marc portuari limita la capacitat competitiva dels ports, atesa, d’una ban-
da, la major competència que hi ha a l’escenari internacional i, de l’altra, l’exis-
tència d’un model excessivament rígid, que no permet aprofitar les potencialitats 
de cada port. En aquest sentit, cal una major autonomia en la gestió portuària, a 
partir d’un model de les autoritats portuàries que separi les funcions estrictament 
públiques de les privades. I és en el vessant de les activitats privades on cal una 
gestió més àgil i eficient, mitjançant una empresa mixta que permeti aprofitar les 
oportunitats i el desenvolupament d’unes estratègies de creixement orientades al 
mercat internacional. 

Es necessita millorar l’aprofitament actual de les infraestructures portuàries i espe-
cialment dels seus accessos –que mostren un fort grau de saturació– mitjançant 
l’ampliació d’horaris, especialment els nocturns. Inicialment caldria desenvolupar 
un programa pilot per tal de poder valorar econòmicament aquesta proposta, i 
especialment, per al  trànsit de llarga distància.

3. Infrastructura ferroviària
El fort grau d’utilització del transport viari en el cas espanyol en comparació amb 
Europa, d’una banda, i el fort creixement del moviment de mercaderies i l’incre-
ment que experimentarà en el futur, de l’altra, poden provocar importants creixe-
ments de costos associats a una major congestió de la xarxa viària que dificultari-
en la competitivitat de les empreses. Per tot això, cal construir línies de ferrocarril 
d’ample europeu orientades al transport de mercaderies o mixtes, si escau, cap a 
la frontera francesa per potenciar l’eix ferroviari entre Duisburg, Metz i Algesires, 
com a infraestructura transeuropea que promou Ferrmed.

En aquest sentit és indispensable que, com abans millor, es disposi d’un accés 
amb ample europeu i sense restriccions entre Barcelona, el port i la resta de la 
xarxa europea. La posada en servei de la línia d’alta velocitat fins a la frontera 
francesa serà un primer pas (tot i que arriba amb molt de retard), però les res-
triccions operatives la faran insuficient per absorbir tot el flux de trànsit ferroviari 
necessari ja a curt termini.

Cal que les capacitats de transport alliberades a la xarxa existent com a con-
seqüència de la posada en servei de les noves línies de viatgers d’alta velocitat 
puguin ser aprofitades per al transport ferroviari de mercaderies. 

Per tal d’aconseguir que el transport de mercaderies per ferrocarril esdevingui 
eficient, caldrà adaptar les instal·lacions actuals, especialment els seus mètodes 
operatius, i que els cànons d’accés el facin competitiu. Això resulta indispensable 
per promoure un mercat que faci viable l’entrada de nous operadors i permeti la 
competència. Paral·lelament, cal potenciar la creació de nusos ferroviaris de mer-
caderies entre França i Espanya, ja que la diferencia d’amples no desapareixerà 
a mitjà termini. Vistes les limitacions de Portbou/Cerbera, cal crear àrees d’inter-
canvi alternatives com a centres centrals intermodals de mercaderies.
 
El procés de construcció de la línia d’alta velocitat entre Madrid, Barcelona i la 
frontera francesa s’està fent en un període excessivament dilatat en el temps, 
que no permet més retards i que cal accelerar, sense obviar el cinturó ferroviari 
d’ample internacional i altres prestacions del Vallès (Mollet-Papiol).

En les noves línies d’alta velocitat, cal que la velocitat de circulació dels trens cor-
respongui a les necessitats comercials que assegurin el temps de recorregut més 

“S’hauria de 
traspassar els serveis 
de rodalies i regionals 
de la tutela de l’Estat 
a la Generalitat de 
Catalunya”

“Cal desenvolupar vies 
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cap a la frontera 
francesa”
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“Potenciar el 
desenvolupament 
integrat de la xarxa 
d'aeroports catalans”

convenient i la màxima rendibilitat social de cada línia, més enllà de la velocitat 
punta a què es pugui circular per un tram determinat. 

Cal incrementar el transport de rodalies de passatgers per tal de reduir els nivells 
de congestió viària, especialment a les comarques pròximes a Barcelona, i es ne-
cessita una gestió més propera al territori, que apliqui el principi de subsidiarietat, 
per a la qual cosa s’haurien de traspassar els serveis de rodalies i regionals de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya, administració que ha de poder dur a terme 
una provisió o gestió integral del conjunt de molalitats de transport col·lectiu dins 
del territori.

L’actual model dels contractes programa i convenis infraestructurals, negociats 
cas per cas,  provoca una casuística destacada i diversa, que fins i tot pot veure’s 
influïda per les circumstàncies polítiques conjunturals i per la titularitat administra-
tiva del servei. Per això, cal un marc estable de finançament del transport col·lectiu 
que s’hauria d’establir en una llei estatal de finançament del transport col·lectiu. 
Aquest finançament hauria de recollir tant el vessant de dotació d’infraestructures i 
d’equipament (per al ferrocarril i per al metro), com el de la prestació del servei per 
garantir uns recursos adequats i donar un bon servei públic al ciutadà, observant 
alhora el principi constitucional de suficiència financera de les hisendes locals.

4. Infraestructures aeroportuàries
S’ha d’aprofitar el procés d’ampliació de la infraestructura derivada del Pla direc-
tor de l’aeroport de Barcelona per situar-lo com un aeroport de referència  del sud 
d’Europa, és a dir:
• Atractiu per a les companyes aèries, amb presència de tots els grans grups 
aeris.
• Amb una diversificada xarxa de serveis aeris de curta, mitjana i llarga distància.
• Amb una àmplia base d’oferta de serveis estructurats al voltant de la ciutat 
aeroportuària.
• Que doni servei a una societat i a una economia que es caracteritza pel fort grau 
d’internacionalització.

Els principals eixos d’acció haurien de ser:
• Potenciar encara més la xarxa domèstica i europea de Barcelona, afegint-hi no-
ves freqüències, destinacions i companyies aèries, per tal que Barcelona disposi 
d’un dels aeroports més accessibles des de qualsevol punt d’Europa, la qual cosa 
li permetrà una major centralitat.

• Aprofitar l’estructura de xarxa a Barcelona a través de les seves finestres de 
connexió i, lligada a aquestes, la configuració de Barcelona com a porta (gate) 
ibèrica per a l’operació amb els mercats emergents de l’Europa de l’Est, l’Orient 
Mitjà i l’establiment de vols intercontinentals.

• Potenciar el desenvolupament de serveis intercontinentals per tal de connectar 
Barcelona amb els centres econòmics mundials dels altres continents. En aquest 
sentit, són destinacions amb una demanda contrastada: els Estats Units, Mèxic, 
l’Argentina, el Brasil i l’Extrem Orient.

• Promoure i facilitar la implantació de nous operadors de serveis aeroportuaris i 
noves activitats econòmiques al servei de la indústria i de les companyies aèries, 
de logística, turístiques i de passatgers.

• Cal que la infraestructura ferroviària arribi a la nova terminal i que la freqüència 
de trens sigui sensiblement millor que l’actual. A més, cal que també hi arribi la 
xarxa del ferrocarril metropolità a través de la línia 9.

“Cal que els aeroports 
gaudeixin d’una major 
autonomia”
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• Potenciar el desenvolupament integrat de la xarxa d'aeroports catalans a 
Barcelona, Girona i Reus, aprofitant els diferents nínxols de mercat i la comple-
mentarietat entre ells, com també preveure les potencialitats de creixement i els 
requeriments infraestructurals a mitjà termini. En aquest sentit, tant Girona com 
Tarragona han aprofitat els nous mercats que han originat les companyies de baix 
cost, que han suposat un salt quantitatiu i qualitatiu, fet que ha estat estratègic 
en la millora del seu posicionament, amb un espectacular creixement del nombre 
d’operacions.

• Per tal de millorar la gestió comercial de l’activitat aeroportuària, cal que els ae-
roports tinguin més autonomia, que cal estructurar a partir de societats aeropor-
tuàries de caràcter mixt amb el concurs del sector privat i en les quals hi també 
hagi participació dels ens territorials. 

• Implantar les determinacions del Pla d’aeroports i heliports de Catalunya, en 
particular l’actualització dels aeròdroms actuals, incloent-hi l’aeròdrom de Lleida 
i l’aeroport complementari de Barcelona per a l’aviació general.

5. Infraestructures Logístiques: la xarxa de Catalunya
Catalunya, per la seva vocació i voluntat empresarial, així com per les condicions 
objectives que presenta, ha d’esdevenir el principal centre logístic del sud d’Eu-
ropa. Catalunya ofereix un marc infraestructural per al desenvolupament d’aquest 
important centre logístic, basat en la seva xarxa viària, amb vies d’alta capacitat, 
les autopistes (AP7 i AP2) i les autovies (A2), com a eix vertebral de les comuni-
cacions terrestres; una posició estratègica al mar Mediterrani (autopistes del mar 
de la Unió Europea) i els importants ports de Barcelona i Tarragona; la disposició 
dels principals aeroports (Barcelona, Girona, Reus); i la propera connexió ferrovi-
ària amb Europa mitjançant l’ample de via europeu. Però per poder aprofitar les 
potencialitats logístiques, cal que es faciliti la intermodalitat entre aquests mitjans 
de transport.

Amb independència dels centres logístics que es creïn en diferents punts del ter-
ritori català, cal disposar d’una gran plataforma logística que permeti a Catalunya 
esdevenir l’eix del desenvolupament del sud d’Europa, de caràcter intermodal, 
com s’ha fet en altres comunitats autònomes, entre d’altres Aragó (Pla-za), Madrid 
(corredor de l’Henares) o el País Basc (Vitòria).

“És necessari 
disposar d’una gran 
plataforma logística 
que permeti ser l’eix 
del desenvolupament 
sud-europeu”
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“Centre de recursos, 
documentació i 
informació sobre la 
cultura de l’energia i 
el centre museístic”

Can Saladrigas. Centre de cultura industrial de Barcelona

Antoni Nicolau, Director del MHC

1. Localització i trajectòria històrica 
Can Saladrigas és una antiga fàbrica tèxtil situada al Poblenou, entre el carrers 
Joncar i Llull. L’edifici està cobert per una teulada a doble vessant i respon al tipus 
de fàbrica de pisos, amb dos cossos verticals de planta baixa i tres pisos. Els murs 
de tancament són de maó vist al pati interior i estan arrebossats i pintats amb 
esgrafiats senzills a la façana principal del carrer Joncar, amb una seqüència de 
grans finestrals. L’estructura interior és metàl·lica i amb voltes o revoltons, sobre 
les plantes, sostinguts per columnes i capitells prefabricats i cavalls metàl·lics als 
dos espais de la coberta.

La data de construcció del recinte fabril de Can Saladrigas cal situar-la abans 
de 1873, moment en què es produeix la primera ampliació documentada de la 
fàbrica. Aquesta remodelació correspon a un procés de modernització i creixe-
ment paradigmàtic del procés d’implantació de la indústria tèxtil a Barcelona. 
Uns anys després es coneix la construcció de diversos habitatges i locals dins el 
recinte fabril, en principi destinats als treballadors de la fàbrica, tot i que no de 
manera exclusiva. Ja el 1884, després d’haver patit un greu incendi, la fàbrica es 
reconstrueix seguint l’encàrrec que la societat  Rafael Saladrigas y Hermanos fa 
a l’enginyer Francesc Pascual. En aquest moment es defineix el recinte tal i com 
el coneixem avui: dos cossos verticals de planta baixa i tres pisos, amb coberta 
a dues aigües i grans finestrals que permetien el pas de la llum. Ens trobem ja 
en una de les èpoques daurades de la fàbrica, que el 1886 figura en el setzè lloc 
entre les cinquanta empreses amb una quota fiscal més elevada. Les reformes i 
ampliacions es continuen produint en els primers anys del segle XX i són paral·le-
les a les modificacions en la composició de la societat propietària de la fàbrica: a 
partir de 1903, l’únic propietari serà Manel Saladrigas Freixa. 

Aquest desmembrament de la societat va donar lloc a una diversificació d’acti-
vitats i al lloguer de diferents espais a petits tallers. En un primer moment, tots 
pertanyen al ram del tèxtil, però la tipologia s’anirà diversificant i a partir dels anys 
cinquanta del segle XX n’hi trobem algunes de destinades al treball del plàstic o al 
tractament del metall. Fins a la dècada dels noranta, Can Saladrigas s’ha fet servir 
de magatzem i els locals de les plantes baixes han tingut un ús comercial. 

Els diferents projectes urbanístics que implicaven l’obertura del carrer Bilbao i 
l’enderroc del complex fabril de Can Saladrigas van fer que l’Arxiu Històric del 
Poblenou i diverses entitats associatives iniciessin una campanya de sensibilit-
zació pública per evitar la pèrdua d’aquest espai que, amb el temps, ha esde-
vingut patrimonial. Com a resultat, el febrer de 1999 es va signar una acord per 
conservar-lo, destinar-lo a equipaments culturals i incloure’l en el pla especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic. 

2. El projecte arquitectònic
El projecte arquitectònic de rehabilitació de l’edifici de Can Saladrigas ha estat dut 
a terme per l’estudi de Moisès Gallego i Tomàs Morató, arquitectes. Es tracta d’un 
projecte respectuós amb l’edifici, que en guarda la forma original i que adapta el 
contenidor a un nou ús cultural. Es tracta d’un equipament on hi haurà diferents 
elements, alguns de vinculats directament al barri (un casal d’avis, l’espai d’imat-
geria festiva, la biblioteca), mentre que d’altres tenen una vocació de servei per 
a tota la ciutat: centre de recursos, documentació i informació sobre la cultura 
de l’energia i el centre museístic. Aquesta dualitat no és contradictòria, ja que 
els serveis no funcionaran de manera independent sinó articulada i permetran 
identificar un equipament únic, amb un projecte comú. 
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El pla d’usos del Can Saladrigas concentra un casal d’avis, ja en funcionament, i 
el centre d’imatgeria festiva, així com la recepció de la biblioteca, a la planta baixa 
de l’edifici, en una superfície aproximada de 1.500 m2, mentre que el primer pis 
acollirà el gruix principal dels serveis de la biblioteca.

Les altres dues plantes, d’una superfície similar, es reserven per al Centre de 
Cultura Industrial de Barcelona: en una hi haurà l’exposició permanent, mentre 
que l’altra acollirà la temporal i d’altres activitats (tallers, etcètera). El 2007 es 
preveu tenir enllestida la restauració arquitectònica de tot l’edifici i emprendre la 
implantació del museu un cop se n’aprovi el finançament. 

3. El Centre de Cultura Industrial de Barcelona
El nou Centre de Cultura Industrial de Barcelona formarà part de la xarxa de cen-
tres del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (MHCB), seguint la seva polí-
tica d’explicar diferents moments de la història de la ciutat en espais patrimonials 
congruents amb el període tractat. En aquest sentit, Can Saladrigas és un espai 
idoni per explicar la industrialització de Barcelona, tant per les característiques 
industrials de l’edifici, que permet posar en relació continent i contingut, com pel 
fet que es troba al barri del Poblenou, un dels que tenen més tradició fabril de 
la ciutat i que està esdevenint una nova àrea de centralitat de la ciutat gràcies a 
iniciatives com, per exemple, el pla 22@. 

El Museu d’Història de la Ciutat té ja una llarga tradició de treball en l’àmbit del 
patrimoni industrial. En els darrers anys ha organitzat, conjuntament amb d’al-
tres entitats, com els districtes de Sant Andreu i Sant Martí o Barcelona Activa, 
diverses iniciatives relacionades amb aquest patrimoni. En alguns casos es tracta 
d’estudis d’edificis que han estat remodelats: els magatzems generals del Port 
de Barcelona, seu actual del Museu d’Història de Catalunya, o els Tallers de la 
Nueva Vulcano, també al port. En altres casos, l’estudi ha tingut un abast més 
ampli perquè s’ha tractat de grans àrees afectades per diferents reformes: el 
perímetre afectat per l’aplicació del PERI a la zona de la Diagonal-Poblenou, la 
zona de Diagonal Mar i el front marítim o la de Sant Andreu-Sagrera. El resultat 
d’aquesta recerca ha quedat recollit en diferents estudis i publicacions; les dar-
reres han estat l’edició dels itineraris industrials del districte de Sant Martí1 o un 
catàleg de les diferents fàbriques del Poblenou.2

D’altres iniciatives han estat el disseny de diferents exposicions a la Farinera del 
Clot, “La ciutat de les fàbriques. El patrimoni industrial del Poblenou” (2001-
2002) o “1890. El primer 1 de maig i la reivindicació de la jornada de 8 hores” 
(2002-2003) que posteriorment han itinerat per diferents centres de Catalunya.

Els objectius del nou centre són diversos: alguns fan referència al context en què 
es troba l’equipament, d’altres es refereixen al centre mateix. Entre els primers, 
cal destacar la voluntat d’oferir un nou producte cultural a la ciutat que sigui, al 
mateix temps, un punt de referència del Poblenou. En aquest sentit, cal que el 
centre mostri un contingut que el diferenciï clarament d’altres propostes museo-
gràfiques similars. 

Com a objectius del centre, el CCIB vol ser un instrument que serveixi per reva-
lorar els elements del patrimoni industrial, incidint en la divulgació dels referents 
socioeconòmics de la societat industrial i destacant la transcendència del fet in-
dustrial barceloní en el desenvolupament del conjunt de Catalunya. 

Can Saladrigas articularà l’actuació al voltant del patrimoni industrial en tres eixos. 
En l’àmbit del patrimoni material, estudiarà i preservarà els béns immobles alhora 
que definirà criteris de conservació, pràctics i rigorosos, per als béns mobles. 
L’àmbit de difusió és un dels aspectes fonamentals del projecte i les diferents acti-
vitats programades s’adreçaran tant al públic adult com a l’escolar. Finalment, en 

“El nou Centre de 
Cultura Industrial de 
Barcelona formarà 
part de la xarxa de 
centres del Museu 
d’Història de la Ciutat 
de Barcelona”

1 Mercè TATJER i Antoni 
VILANOVA, La ciutat de les 
fàbriques. Itineraris industri-
als de Sant Martí. Col·lecció 
Conèixer Barcelona. Ajunta-
ment de Barcelona, 2002

2  DDAA, Poblenou: la fàbrica 
de Barcelona. Ajuntament de 
Barcelona, Sector d’Urbanis-
me, Barcelona, 2002
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“Oferir un nou 
producte cultural a 
la ciutat que sigui, 
al mateix temps, un 
punt de referència del 
Poblenou”

l’àmbit de la investigació, fomentarà el treball de recerca de totes les disciplines 
relacionades amb la industrialització: història econòmica, història de la ciència i 
de la tècnica, arqueologia industrial, història del moviment obrer, etcètera. 

L’exposició permanent del CCIB haurà d’explicar la industrialització de Barcelona, 
de manera molt didàctica, insistint en tres temes clau. El primer, que la industria-
lització va suposar un canvi molt profund en les maneres de viure i de pensar de 
les persones. El segon, que la ciutat es va transformar radicalment en un període 
molt curt de temps i es va convertir en l’escenari de la ciutat industrial i, tercer, 
que el patrimoni industrial forma part de la nostra identitat i és el testimoni materi-
al d’una manera de fer col·lectiva. L’exposició estarà més enfocada cap al vessant 
social, urbà i econòmic que cap al purament tècnic o històric. Cronològicament, 
es proposa tractar el període 1833-1973, tot i que hi haurà un pròleg que parlarà 
de les indianes i altres sectors protoindustrials des de mitjan segle XVIII, i un 
epíleg dedicat a les deslocalitzacions i la reconversió industrial urbana lligant-les 
a iniciatives com el 22@. 

El projecte museogràfic tindrà quatres aspectes. En primer lloc, una cronologia 
de la implementació industrial a Barcelona, que indiqui els sectors capdavanters 
de cada moment i que mostri una topografia de la indústria barcelonina. Després, 
una caracterització de les transformacions operades en els formes de vida en di-
ferents àmbits: demografia, espai domèstic, el carrer, el conflicte, les expressions 
culturals... En resum, s’intentarà identificar l’impacte de la industrialització en la 
vida quotidiana de les persones. Un tercer aspecte, fonamental, girarà al voltant 
dels protagonistes d’aquests processos: singulars i col·lectius, anònims i identi-
ficats, obrers i empresaris, per tal de donar veu a tots els agents implicats en la 
industrialització. Finalment, es treballarà el procés de transformació urbana i la 
construcció de la ciutat. 

Per transmetre tots aquests conceptes es pensa en una exposició equilibrada, 
sense excés d’elements audiovisuals ni interactius, però suficients per expressar 
conceptes complexos de manera amena. També s’ha previst introduir peces ori-
ginals (pintures, fullets, maquinària, etcètera) i altres elements de suport disse-
nyats expressament per a l’exposició: mapes, gràfiques, etcètera. Es vol dissenyar 
una exposició lúdica i didàctica, però fonamentada en el coneixement científic.
 
La mostra permanent s’hauria de poder visitar en una hora, ja que també es po-
dran fer altres activitats (tallers, conferències, rutes...) relacionades amb la temà-
tica industrial. A més, en una de les plantes es faran les exposicions temporals, 
que seran de llarga durada, de sis mesos a un any, i serviran per explicar amb 
més detall els diferents temes tractats a la permanent.

El projecte museològic del CCIB es troba en fase de definició. Actualment s’està 
treballant amb un grup d’assessors científics i especialistes de reconegut prestigi 
per configurar-ne el contingut. Els membres d’aquest consell són els professors i 
doctors Àlex Sánchez, Isabel Segura, Jordi Maluquer de Motes, Jordi Nadal Oller, 
José Luis Oyón, Mary Nash, Mercè Tatjer, Pere Gabriel, Susanna Tavera i Xavier 
Moreno, juntament amb diferents tècnics de l’MHCB. El treball es farà en dife-
rents fases per poder presentar, ja el 2007, el projecte definitiu. 
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La indústria de la moda a Barcelona

Josep M. Donat, president de Passarel·la Barcelona

Barcelona és una ciutat cosmopolita, viva, receptora i generadora de noves ten-
dències i nous estils de vida. Barcelona continua a l’avantguarda de l’estil i del 
disseny i, una vegada més, Barcelona es convertirà en el punt de referència de la 
moda al nostre país. Barcelona ha estat, és i serà més que mai: moda.
 
En els darrers anys, la Fashion Week ha agrupat a més de la fira comercial Moda 
Barcelona, diferents passarel·les i manifestacions de moda amb diverses organit-
zacions independents, característiques peculiars  i públics concrets.

Passarel·la Gaudí ha presentat durant molts anys desfilades de firmes consolida-
des, tant de Catalunya com d’Espanya, més alguna firma internacional. Circuit es 
va caracteritzar per ser un esdeveniment multidisciplinari d’art, moda emergent 
i música itinerant per Barcelona. I, a aquestes  cites imprescindibles, s’hi van 
afegir ModaFAD, la passarel·la organitzada al voltant del FAD i adreçada ales més 
joves dissenyadors acabats de sortir de les escoles., i també Merkafad, el mercat 
de roba i complements de nous dissenyadors.

El novembre de 2006, després de la dimissió de Paco Flaqué,  la celebració de la 
Fashion Week corresponent al mes de gener es va suspendre i el futur de la moda 
de Barcelona va quedar en l’aire. En aquell moment, la Generalitat de Catalunya 
va decidir prendre’s un temps per replantejar-se la promoció de la moda catalana 
i, consegüentment, el repartiment de les ajudes. Davant aquesta nova situació, 
Circuit i Moda Fad van anul·lar la seva edició al·legant manca de temps. 

En aquesta situació, amb un gran esforç i en un temps rècord, el passat mes 
de gener l’Associació de Dissenyadors de Gaudí va aconseguir celebrar la nova 
Passarel·la Barcelona i va impedir així que Barcelona perdés el seu aparador 
internacional de la moda.

Passarel.la Barcelona, neix una nova era
En aquest context de contemporaneïtat, neix Passarel·la Barcelona, recollint  el 
testimoni de Passarel·la Gaudí, que durant molts anys ha estat la impulsora de la 
moda al nostre país. Sota el paraigua del Gaudí han nascut i han crescut alguns 
dels nostres millors dissenyadors. Passarel·la Barcelona prové d’aquesta tradició, 
però neix també amb la voluntat de continuar acollint els nostres creadors més 
consagrats i potenciar els nous talents en el seu camí vers la consagració. En 
definitiva, és una passarel·la conscient del present, que coneix el moment actual 
de la moda al nostre país i en el context internacional, però que des del present 
es projecta cap al futur creant una nova identitat, assentant las bases del que serà 
la moda en uns anys.

Visió, subtilitat, cultura, avantguarda, estil, tendència, estètica, art... així és 
Passarel·la Barcelona, un nou concepte de passarel·la. Les fronteres entre la 
moda, la cultura o l’art són cada vegada més difuses i els nostres creadors són 
conscients d’aquest canvi. Per això, Passarel·la Barcelona sintonitza amb aquest 
nou esperit de creació en tota l’extensió del terme, on tot influeix en tot, en un 
exercici de subtil retroalimentació. La subtilitat pren terreny en totes les seves 
manifestacions i crea una nova filosofia de treball, de comunicació, d’imatge... 
Passarel·la Barcelona serà a partir d’ara un aparador que mostrarà aquesta nova 
era, el baròmetre de la moda que reflectirà tots els canvis del món, de la societat, 
per convertir-se en un referent a escala internacional.

Ha canviat el nom, de Passarel·la Gaudí a Passarel·la Barcelona; d’ubicació, de 
la Fira a la sala annexa del Palau San Jordi, i fins i tot de president, Josep Maria 

“Barcelona segueix a 
l’avantguarda de l’estil 
i del disseny”

“Passarel·la Barcelona  
neix  amb la voluntat 
de seguir donant 
cabuda als nostres 
creadores més 
consagrats i potenciar 
als nous talents “
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“Passarel·la Barcelona 
proposa una nova 
forma de comunicar”

Donat, en substitució de Paco Flaqué, s’ha fet càrrec de les desfilades, sabent 
que aquesta primera edició és una autèntica prova de foc. 

El conseller de Comerç, Turisme i Consum, Josep Huguet, va aprovar la decisió 
de l’Associació de Dissenyadors Gaudí de crear la nova Passarel·la Barcelona 
perquè el projecte continua la línia marcada por la Conselleria en la promoció 
de la moda catalana i ha ofert un milió d’euros de subvenció per organitzar la 
passarel·la de gener. 

El Conseller creu que aquest nou model “és més adequat que l’anterior”, ja que 
corregeix la quantitat de diners públics que es destinen a la promoció de les fir-
mes de moda, que abans era de més del 80% del total i arribava a tres milions 
d’euros por edició.

L’Associació de Dissenyadors considera que la iniciativa de la nova Passarel·la 
Barcelona ha de sorgir directament del sector i per això decideix que la nova eta-
pa serà el fruit de la proposta generada i protagonitzada pel mateix col·lectiu.

Passarel·la  Barcelona no ha fet altra cosa que començar. La primera edició, el 
gener de 2006, va ser tan sols l’inici d’una nova era, d’un nou concepte, que 
culminarà en l’edició següent de juliol de 2006. El futur ja és aquí. El futur és a 
Passarel·la Barcelona.

Perspectives futures
Passarel·la Barcelona es un cúmul de novetats. Tots els elements que la confi-
guren denoten un nou estil, començant per l’organització, que està formada per 
un comitè de dissenyadors que s’encarrega de consensuar totes les decisions 
relatives a l’organització de la passarel·la. Aquest comitè, que te com a president 
Josep M. Donat, està format por Antonio Miró, Juste de Nin, Josep M. Donat, Sita 
Murt, Mireya Ruiz, Josep Abril, Antoni Morral, Joaquim Verdú, Txell Miras, Javier 
Simorra, Peter Aedo i Guillermina Baeza.

El comitè de dissenyadors i el seu president tenen com a principal objectiu fer 
que les seves decisions ajudin a construir aquest nou projecte. Malgrat la singula-
ritat de cadascun dels creadors que formen part d’aquest comitè, a tots els uneix 
el mateix esperit avantguardista, la mateixa inabastable curiositat i una mateixa 
il·lusió il·limitada por convertir la nova Passarel·la Barcelona en molt més que una 
passarel·la, en tot un referent de l’avantguarda internacional.

I com que una imatge val més que mil paraules, el primer impacte és una imatge 
corporativa contundent. Impactant i amb personalitat, el logotip de Passarel·la 
Barcelona transmet modernitat, avantguarda i austeritat. La P de Passarel·la i la 
B de Barcelona es fonen en una signe bicolor, com si fos una projecció, com si 
d’una passarel·la real es tractés. Els colors triats són el negre i el groc, dos colors 
molt vinculats a Barcelona, ja que són els colors dels taxis de la Ciutat Comtal. 
Aquesta nova estètica reflecteix de forma simbòlica tota la complexitat d’aquest 
projecte. 

És el nou concepte de passarel·la de moda sintetitzat, que s’acabarà convertint 
en un símbol que es reconegui, perfectament identificable i diferenciat, buscant 
aconseguir que el simple fet de veure’l provoqui un torrent de sensacions.

Passarel·la Barcelona proposa una nova forma de comunicar, molt més directa, 
molt d’acord amb els temps, per satisfer totes les necessitats informatives dels 
líders d’opinió, la premsa i la societat en general. Amb aquesta finalitat s’ha creat 
una pàgina web,on es pot trobar tota la informació relativa a la passarel·la. Aquest 
website es convertirà en una eina de comunicació imprescindible per seguir de 
forma immediata tots els impactes relatius a l’esdeveniment.
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Valor afegit
Amb el temps, Passarel·la Barcelona es convertirà en una marca inconfusible, 
sinònim de prestigi i modernitat. Perquè sigui així, cal que aquest projecte faci ús 
de tots els seus recursos propis, de forma que es converteixi en una trobada de 
referència perdurable en el temps. És a dir, la seva voluntat és construir unes es-
tructures i uns mecanismes de funcionament que s’adaptin a cada circumstància 
i a cada conjuntura temporal, política o organitzativa. És per això que el principal 
objectiu en aquest apartat és l’obtenció de recursos propis que contribueixen a 
fer realitat aquesta il·lusió col·lectiva. 

La continuïtat al juliol està garantida por part del Departament de Comerç, Tu-
risme i Consum de la Generalitat de Catalunya, que té com a principal objectiu 
donar impuls tant a la creació i innovació a Catalunya, com a la projecció interna-
cional dels dissenyadors catalans més consolidats.

El president de l’Associació de Dissenyadors Gaudí, Josep Maria Donat, està se-
gur que els veritables canvis de la nova passarel·la es veuran en l’edició de juliol, 
en la qual regnaran estil i identitat. Els dissenyadors tornaran a posar en qüestió 
els paràmetres establerts del patronatge i indagaran en la relació del vestit amb 
el cos i la sexualitat femenina. Les col·leccions que es presentaran tornaran a 
sorprendre, amb una posada en escena més dinàmica i més lluminosa. Cosmo-
polita i amb ganes de sentir-se be, la dona de Passarel·la Barcelona es vestirà per 
marcar tendència. 

La llista de dissenyadors de la versió de gener es mantindrà pràcticament intacta 
en la de juliol: Antonio Miró, TCN, Konrad Muhr, Joaquim Verdú, Armand Basi, 
Hannibal Laguna, Luxoir, Txell Miras, Sita Murt, La Casita de Wendy, Mireya Ruiz, 
Josep Abril i Javier Simorra continuaran desfilant al juliol, acompanyats aquesta 
vegada de nous dissenyadors que s’incorporen: Gori de Palma, Parnasse, Bambi, 
José Castro, Miriam Ponsa i Julie  Sohn.

La nova Passarel·la Barcelona invita a més a més Cibeles a superar definitivament 
les diferències del passat, les rivalitats provincianes tan passades de moda. Pel 
bé del sector, l’organització de PB expressa públicament el seu desig d’acabar 
amb els problemes històrics amb la mostra madrilenya, per tal d’evolucionar i 
portar la moda espanyola a l’èxit.

La versió de juliol de Passarel·la Barcelona obrirà el calendari internacional avan-
çant-se un mes a les altres passarel·les per ser la capital de moda i disseny d’Europa 
amb l’ajuda del Bread&Butter, el certamen de moda urbana més important i concor-
regut d’Europa, amb el qual tornarà a coincidir en dates (5, 6 i 7 de juliol de 2006). 

La nova Passarel·la Barcelona manté la seva voluntat trencadora i el repte de 
consagrar-se en un futur proper, plenament emancipada de les ajudes públi-
ques. L’aportació econòmica de la Generalitat s’anirà reduint  progressivament a 
mesura que s’incrementi l’aportació de capital privat. L’autogestió és l’objectiu de 
la nova Passarel·la Barcelona. El nou model de gestió consisteix a treballar amb 
recursos propis dels dissenyadors i dels patrocinadors de la cita, que convertiran 
l’esdeveniment en una plataforma empresarial que promogui la vocació interna-
cional de la moda catalana i l’explotació del mercat estatal.

L’objectiu del projecte és organitzar per al juliol una passarel·la que inclourà crea-
dors consagrats i talents emergents amb experiència en el camp i que ja han 
establert les bases d’una petita empresa.

L’única relació existent amb Bread&Butter es reflecteix en la coincidència de da-
tes dels dos esdeveniments, un fet que el Comitè de Dissenyadors de Passarel·la 
Barcelona considera com una oportunitat i no com una amenaça.

“L’única relació 
amb Bread&Butter 
es reflecteix en 
la coincidència 
de dates dels dos 
esdeveniments”
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5. Prospectives 

Sobre l’activitat econòmica

El context econòmic que es presenta a Barcelona és relativament positiu, inserit 
dins d’un context europeu d’escàs creixement econòmic en els darrers anys i 
d’un escenari internacional més dinàmic. La manca de millora de l’economia eu-
ropea pel que fa a competitivitat i la necessitat de posar en pràctica mesures per 
assolir els objectius de l’Agenda de Lisboa plantegen la necessitat d'afavorir una 
major penetració de l’economia del coneixement en el nostre sistema productiu, 
atès que aquesta constitueix un element clau per millorar la qualitat i el posicio-
nament de la nostra economia en general i, per tant, de l’ocupació. 

En el cas del nostre país, a diferència del que succeeix en altres països europeus, 
l'atonia en el creixement econòmic ha estat compensada en gran part, en termes 
conjunturals,  pel fort ritme de creixement de la demanda interna, però això no 
amaga una pèrdua de posicions pel que fa a competitivitat, com es reflecteix en 
un dèficit exterior molt significatiu que depassa en més del 7% el PIB i que sos-
treu al nostre creixement econòmic aproximadament 1,5 punt de PIB per any. 

És en aquesta línia on cal avançar més ràpidament per enfortir els pilars d’un 
creixement econòmic sòlid i sostenible, que s’ha de fonamentar en unes bases 
que ens permetin tenir una perspectiva més enriquidora i ambiciosa en una eco-
nomia internacionalitzada i competitiva. En aquest context, tant les empreses 
com el conjunt de la societat han de tenir una participació activa. 

En el cas de les empreses, potenciant la cadena de valor, la diferenciació del seu 
producte i la millora de la qualitat, en un procés d'innovació contínua però que 
cal inserir dins d’un escenari de millora d'aquelles qüestions que inexorablement 
han de resoldre els agents públics, com ara el desplegament de noves infraes-
tructures, que eixuguin el dèficit actual, i la potenciació de centres tecnològics 
i de transferència tecnològica que permetin aprofitar per al sistema productiu 
el capital intel·lectual present a les nostres universitats. Alhora, caldrà introduir 
canvis substancials per  acabar amb l’elevadíssim nivell de fracàs escolar, l’aban-
donament prematur dels estudis i una major orientació cap a una formació pro-
fessional més integrada i d’excel·lència, en una societat del coneixement en la 
qual el capital humà de les empreses constitueix cada cop més un actiu en alça, 
i en moltes el més important, i en la qual el trilingüisme  sigui una realitat.  

Aquestes i altres qüestions han estat abordades en l’acord estratègic signat entre 
els agents socials i el Govern de la Generalitat, en què cal destacar una diagnosi 
comuna, que marca uns instruments i unes mesures per assolir millores a mitjà 
termini, que caldrà revitalitzar i, fins i tot, accelerar, atesos els canvis que es po-
den donar en el escenari econòmic. Aquest nou escenari considera, entre altres 
elements, una perspectiva de pujada de tipus d’interès que pot afectar el creixe-
ment de la demanda interna  –com a conseqüència de l’alt nivell d’endeutament 
de les famílies– i una major tensió dels preus induïda, en gran part, pel fort enca-
riment del preu del petroli, i en general de l’energia, que en el nostre cas encara 
es veu més agreujat per l’elevat grau de dependència energètica. Tot això, en un 
context de major competència entre les diferents àrees metropolitanes i entre els 
països, i no només en l’àmbit de les manufactures, sinó en el àmbit dels serveis 
com, per exemple, el turisme i d’altres i, fins i tot, en àmbits com la ubicació de 
centres de recerca en determinats països en vies de desenvolupament en els 
quals es disposa d’un nombre destacat de professionals d‘alta qualificació tècni-
ca i científica i on el procés de difusió tecnològica, gràcies a les noves tecnologies 
de la informació, va adquirint un empenta més forta.

“El context econòmic 
que es presenta 
a Barcelona és 
relativament positiu”

“Cal avançar més 
ràpidament per 
enfortir els pilars d’un 
creixement econòmic 
sòlid i sostenible”
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És dins d’aquest escenari on cal actuar mitjançant la recerca d'oportunitats i no 
només assenyalant les pors i les amenaces. Hem de saber aprofitar el nostre 
avantatge competitiu, com ha fet sempre Catalunya, que ha estat un territori sen-
se grans riqueses naturals, llevat de la gent, que ha estat el seu principal actiu 
–per tal de fer del comerç, i desprès de la indústria, el seu mitjà econòmic–, però 
que sobretot ha estat una societat que sempre ha tingut el neguit de veure’s re-
flectida en els països més avançats. Una societat europeista, atenta als canvis i 
amb capacitat d'adaptació, cosa que resulta cabdal en un món de canvis forts i 
accelerats i d’una forta empenta de la societat de la informació i del coneixement 
que cal saber aprofitar adequadament. 

Sobre el mercat de treball

En primer lloc, cal destacar algunes peculiaritats d’aquest any 2005. D'una ban-
da, ens trobem que a partir del primer trimestre de 2005 l’INE ha tornat a modifi-
car la metodologia de l’Enquesta de població activa i ha refet la sèrie des de 2001 
fins a 2004, canvi que s’ha de tenir en compte. I, de l'altra, el procés extraordinari 
de normalització de treballadors estrangers s’ha reflectit en moltes de les dades 
del mercat de treball.

Volem subratllar també que aquest any 2005 ha resultat especialment intens en 
l’àmbit dels acords signats pels agents socials dins del marc del diàleg social: 
l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la Qualitat en l’Ocupació i la Com-
petitivitat de l’Economia Catalana, pactat entre el Govern de la Generalitat i els 
agents socials  catalans, l’Acord Interconfederal de Negociació Col·lectiva 2005, 
subscrit entre la CEOE, CEPYME, CCOO i UGT, d'àmbit estatal, i l'Acord Interpro-
fessional de Catalunya 2005-2007, subscrit per Foment del Treball Nacional, la 
Comissions Obreres de Catalunya i la UGT de Catalunya.

A la ciutat de Barcelona, durant l’any 2005, podem apreciar que el mercat de treball 
mostra alguns aspectes certament positius, com ara la taxa de població ocupada 
que se situa per sobre de la mitjana estatal, l’evolució decreixent de la taxa d’atur 
(tant la registrada com l'estimada), l’increment significatiu d’afiliats a la Seguretat 
Social, l’augment, un any més, de la taxa d’activitat per sobre de la mitjana estatal 
(encara que una mica per sota de la catalana), l’increment de la contractació i, 
finalment, una reducció, encara que no suficient, de la sinistralitat laboral.

Això no obstant, des del CESB volem expressar determinades preocupacions so-
bre altres aspectes del nostre mercat de treball. Així, podem apreciar que la in-
dústria ha perdut pes en el conjunt de l'ocupació, cosa que ens preocupa, raó per 
la qual hem de concentrar esforços per potenciar una indústria amb més valor 
afegit i més competitiva davant de l’actual situació de globalització de l’economia. 
A la ciutat, el sector serveis ja representa el 78% de l’ocupació. 

La ciutat de Barcelona necessita avançar decididament cap a la modernització 
de la seva ocupació sobre la base de compatibilitzar les necessitats objectives del 
projecte empresarial (flexibilitat, inversions, tecnologia, innovació, recerca, gestió 
del coneixement i de l’organització del treball per obtenir més valor afegit), amb 
les necessitats dels treballadors/es de conciliar la vida laboral amb la personal, 
actualitzar i ampliar la formació i millorar les expectatives professionals i de pro-
moció. Òbviament, aquest escenari és incompatible amb els treballs repetitius 
i estandarditzats. Per aconseguir aquests objectius, la negociació col·lectiva es 
perfila com l’instrument idoni per facilitar la capacitat d’adaptació de les empre-
ses, millorar la competitivitat i incrementar l’ocupació. Caldrà veure com es por-
ten a terme algunes de les mesures de l’Acord Estratègic, com ara la creació de 
la  Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya, que te per objectiu l’anàlisi i 
la millora dels diferents elements que intervenen en la negociació col·lectiva, per 
tal d’impulsar-la i orientar-la.

“2005 ha resultat 
especialment intens 
en l’àmbit dels acords 
signats pels agents 
socials”

“La indústria ha perdut 
pes en el conjunt de 
l'ocupació”
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La creació d’ocupació estable és un element que beneficia tant les empreses 
(pel que fa a costos de selecció, recursos humans, pèrdua d’experiència adquiri-
da pel treballador, inversió en formació, fidelització del treballador i productivitat, 
entre d’altres), com els treballadors (creació, seguretat i millora de l’ocupació 
de qualitat). En aquest sentit, la temporalitat ha continuat sent important l'any 
2005, si bé baixa respecte a l’any 2004. L’Acord per a la Millora de l’Ocupació i la 
Qualitat signat pels agents socials i el Govern s’ha de configurar, a més de la ne-
gociació col·lectiva, com un dels instruments que han de possibilitar la reducció 
de la temporalitat i, alhora, donar estabilitat als llocs de treball per tal d’acostar-la 
als nivells de temporalitat de la UE.

Respecte a la sinistralitat laboral, qualsevol anàlisi estadística és especialment 
enutjosa per la gravetat de les situacions personals que hi ha darrere de les da-
des. En aquest sentit, encara que apreciem una reducció de la sinistralitat l'any 
2005, hem de concentrar esforços per reduir-la. És especialment preocupant 
l’augment dels accidents in itinere respecte a l’any 2004 i sobretot dins l’ultima 
dècada. Per això cal millorar les condicions de mobilitat i el transport públic, 
com també analitzar i fer el seguiment del desenvolupament del Pla d’accés 
sostenible als principals polígons industrials, agrupacions d’empreses i grans 
equipaments previst a l’Acord Estratègic.

Sobre la qualitat de vida

Durant l’any 2005, la ciutat de Barcelona ha continuat progressant en termes de 
generació d’oportunitats, reforçament de la cohesió social i millora de la sosteni-
bilitat ambiental. Aquests avenços es plasmen en el desenvolupament de serveis 
a les persones, en la realització d’inversions per a la millora de l’espai públic i en 
l’impuls a la programació i construcció d’habitatge protegit. 

S’ha produït un important increment de l’oferta pública d’escoles bressol en els 
darrers anys, però encara resulta insuficient per atendre la creixent demanda. 
Amb tot, valorem positivament que en la política d’ajuts per a escoles bressol de 
titularitat municipal es consideri el fet de pertànyer a una família monoparental. 
D’altra banda, constatem que l’escola pública continua suportant la major part 
del pes de la integració de l’alumnat nouvingut malgrat la seva posició en l’oferta 
educativa de la ciutat. Finalment, valorem positivament els objectius del Pacte 
Nacional per a l’Educació i del Mapa Escolar de Barcelona 2006-2010 i confiem 
que aquests dos instruments s'apliquin amb el compromís ferm de les adminis-
tracions i els sectors implicats. 

Constatem la continuïtat de la tendència iniciada el 2004 vers un alentiment dels 
fluxos d’entrada de població, d’una banda, i d'una major dispersió arreu del 
territori, de l’altra. El dinamisme dels residents estrangers s’ha posat de manifest 
en l’emergència del teixit comercial regentat per aquest col·lectiu, així com la crei-
xent concertació d’operacions de crèdit, ja sigui per a la compra d’habitatge o per 
a l’inici d’alguna activitat econòmica. Tanmateix, reiterem la posició del CESB fa-
vorable al desenvolupament de plataformes d’intercanvi cultural i econòmic amb 
els països o regions d’origen dels residents estrangers de la nostra ciutat. 

En el terreny de les polítiques de cohesió social, l’any 2005 s’ha caracteritzat per 
un renovat impuls a la col·laboració entre administracions, que ha permès avan-
çar en la constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSB), d’una 
banda, i l’assoliment d’un acord per a la construcció d’equipaments socials que 
incrementaran significativament el nivell de cobertura públic/privat. En aquest 
sentit, cal emfasitzar l’esforç que ha fet l’Administració local per atendre noves 
demandes de serveis socials i que en els propers anys hauria d'anar acompanyat 
d’una creixent coresponsabilització de l’Administració autonòmica per finançar-
los. D'altra banda, hem de remarcar l'abast que han adquirit algunes d'aquestes 

“La creació d’ocupació 
estable és un element 
que beneficia tant les 
empreses com els 
treballadors”

“L’escola pública 
continua suportant 
la major part del pes 
de la integració de 
l’alumnat nouvingut”
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iniciatives, com el servei de teleassistència, que a Barcelona és a prop d’assolir 
caràcter universal. 

La dificultat per accedir a un habitatge assequible continua sent una de les prin-
cipals preocupacions de la nostra societat i un dels factors que més distorsiona 
determinades pautes de comportament social (edat d’emancipació, de matrimoni 
i de naixement del primer fill). En aquest sentit, constatem que el compromís 
de les administracions públiques amb la programació i construcció d’habitatge 
protegit s’ha vist considerablement reforçat en els darrers anys, la qual cosa s’ha 
traduït en un important creixement de la ràtio d’habitatge protegit sobre habitatge 
nou iniciat i acabat. Això no obstant, el sosteniment de la demanada –alimentat 
pel baix cost del diner i els canvis sociodemogràfics– i la insuficiència de l’oferta 
–limitada per l’escassetat de sòl disponible– fan que el volum d’habitatge protegit 
sigui insuficient per atendre la part de la demanda que no pot optar a l’habitatge 
lliure. 

Hem de destacar l’important esforç fet en els darrers anys quant a la millora de 
l’accessibilitat de l’espai públic i el transport públic a Barcelona, si bé queden 
pendents de transformació alguns nodes centrals de la xarxa de metro. La cons-
trucció de guals i escales mecàniques a la via pública i d’ascensors i rampes en 
els accessos al transport públic no beneficia únicament les persones amb mo-
bilitat reduïda, sinó que facilita els desplaçaments quotidians de la població en 
general (gent gran, cotxets, etcètera). 

En l’àmbit de la mobilitat, diverses auditories han contrastat l’eficàcia de l’àrea 
verda en la consecució dels objectius de facilitar l’estacionament dels residents, 
reduir el trànsit de vehicles particulars i alliberar l’espai públic d’usos irregulars. 
No obstant això, entenem urgent i necessari un esforç inversor per part de les 
administracions competents a fi de millorar la xarxa de ferrocarrils de rodalia per 
tal que el transport públic sigui una alternativa real al vehicle privat en els despla-
çaments entre municipis. 

“La dificultat 
per accedir a un 
habitatge assequible 
continua sent una 
de les principals 
preocupacions de la 
nostra societat”
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