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Síntesi de la conjuntura

L’economia mundial és a punt de tancar 2010 creixent a bon
ritme. L’objectiu prioritari d’escapar el més aviat possible de la
recessió sembla aconseguit.

Si ara fa tot just un any que una de les principals preocupacions
de les autoritats polítiques de les nacions més influents era en-
certar en l’aplicació de mesures de política econòmica capaces
d’allunyar l’espectre d’una gran depressió i recuperar la trajectò-
ria expansiva de l’activitat econòmica, ara preocupa com evitar
que els grans desequilibris que acompanyen aquest creixement
s’enquistin i acabin per dinamitar-lo abans no es consolidi. Són
nombroses les veus autoritzades que es plantegen la necessitat
de començar a corregir els insostenibles desequilibris de les
balances de pagaments i de no baixar la guàrdia en el control
dels dèficits públics per tal de contenir l’augment del deute.
Òbviament, en aquesta etapa d’immediata post-crisi, els inte-
ressos de les principals potències i àrees econòmiques no tenen
perquè ser coincidents i fins i tot poden ser antagònics. Un fet
que allunya en el temps l’adopció de solucions i genera encara
més incertesa.

Les dades disponibles en el moment de tancar aquesta edició,
primeres estimacions corresponents al tercer trimestre en el mil-
lor dels casos, avancen una taxa de creixement interanual de
l’economia mundial clarament per sobre del 4%. Una taxa en la
línia del que s’esperava però que alhora deixa entreveure sen-
yals d’esgotament a més de grans diferències entres països. El
cert és que durant la primera meitat de 2010 la recuperació de
la producció i del comerç mundial va assolir un ritme que fins
i tot va superar les previsions com a conseqüència, bàsicament,
de l’aplicació de polítiques d’estímul de la despesa.
Com ja és habitual, el creixement econòmic està sent molt més
intens en les principals economies emergents asiàtiques i sud-
americanes que no pas en les més avançades. Així, mentre que
el conjunt de la UE i el Japó creixen a un ritme anual de poc
més del 2% i els Estats Units a un 3%, Xina, Índia i altres paï-
sos asiàtics d’industrialització recent mantenen un ritme de
creixement al voltant del 8%. Brasil i Argentina, les dues grans
economies exportadores de l’hemisferi sud avancen a ritmes
que superen el 6%. En el cas de la UE, la reactivació de l’acti-
vitat econòmica la lidera Alemanya i, en segon terme, França i
Gran Bretanya. Mentre la primera, recolzant-se en les exporta-
cions, creix a una taxa de més del 3%, el ritme de creixement
de les dues altres grans economies europees no arriba al 2%.

1 Dades corresponents al darrer mes del trimestre. 2 Per Estats Units, l’indicador compost avançat substitueix l’indicador de clima econòmic.
Fonts: Banco de España, Eurostat, INE y Ministerio de Economía y Hacienda.

Principals indicadors econòmics

Estats Units Unió Europea Espanya
IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010

PIB 0,2 2,4 3,0 3,1 –2,2 0,7 2,0 2,1 –3,0 –1,4 0,0 0,2
taxa de variació interanual en termes reals (%)

Demanda nacional –0,9 2,0 3,8 4,1 –3,0 0,5 2,3 –5,3 –2,9 –0,3 –0,8
aportació al creixement del PIB (p.p.)

Demanda externa 1,1 0,4 –0,8 –1,0 0,8 0,2 –0,3 2,3 1,5 0,3 1,0
aportació al creixement del PIB (p.p.)

Indicador de clima econòmic2 98,9 101,5 102,4 102,3 92,2 98,2 100,8 102,9 87,6 90,2 90,7 89,7
Índex: 1990-2008=100

Producció industrial –3,8 2,7 7,3 6,5 –6,7 4,1 8,1 6,9 –5,7 0,2 2,5 0,1
Taxa de variació anual (%)

Població activa ocupada –4,0 –2,0 –0,7 –0,1 –2,1 –1,5 –0,6 –6,0 –3,7 –2,5 –1,7
taxa de variació anual (%)

Taxa d’atur 10,0 9,7 9,7 9,6 9,4 9,6 9,6 9,6 18,8 20 20,1 19,8
en % de la població activa

Preus de consum1 2,7 2,3 1,1 1,1 1,5 1,9 1,9 2,2 0,8 1,4 1,5 2,1
taxa de variació anual (%)

Tipus d’interès a curt termini1 0,31 0,29 0,66 0,33 0,67 0,61 0,74 0,84 0,70 0,61 1,07 0,93
Interbancari a 3 mesos/Euribor a 3 mesos

Tipus d’interès a llarg termini1 3,59 3,76 3,24 2,65 3,65 3,65 3,49 3,21 3,80 3,83 4,56 4,09
Rendiment deute públic a 10 anys

Tipus de canvi del dòlar1 — — — — 1,461 1,357 1,221 1,307 — — — —
Unitats de $ per Euro
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L’economia espanyola recupera la trajectòria alcista després de
set trimestres consecutius de descens del PIB.

Segons el primer avanç de la Comptabilitat Nacional correspo-
nent al tercer trimestre, el PIB espanyol, malgrat estancar-se en
relació amb el trimestre anterior, acaba creixent un 0,2% en rela-
ció amb un any abans. Una taxa que manté l’economia espanyo-
la entre les menys dinàmiques de la zona euro i ens allunya, per
primera vegada en molts anys, del grup de països que lideren el
creixement europeu. Ha estat relativament inesperada la inter-
rupció del procés de convergència de la contribució dels dife-
rents components de la demanda al creixement del PIB. Mentre
que la interna, afectada previsiblement per l’avançament de
compres per esquivar l’augment de l’IVA, s’allunya novament
de l’objectiu d’assolir taxes de variació positives, la demanda
externa veu reforçat el seu paper de suport bàsic del creixement
de l’economia.

L’afebliment previsiblement puntual de la recuperació de la
demanda interna s’explica per la contenció del consum privat i
de la inversió en béns d’equipament i, en menor mesura, pel
manteniment del procés de contracció de l’activitat constructo-
ra. La despesa corrent del sector públic, afectada per la neces-
sitat de contenir el dèficit, ha contribuït també a refredar el
dinamisme de la demanda interna. En el cas de la reactivació de
la demanda externa el protagonisme correspon més a la mode-
ració de les importacions que no pas a una accentuació del cre-
ixement de les exportacions de béns i serveis. Una evolució, la
de les exportacions, que sent positiva s’ha de relativitzar per-
què de moment no va més enllà de recuperar una part del que
s’havia perdut un any abans. Per la seva banda, la contenció del
creixement de les importacions, que noten la feblesa de la de-
manda interna, genera la major part del repunt de la contribu-
ció de la demanda externa al creixement del PIB.
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L’activitat industrial i els serveis de mercat expliquen el to
positiu de la variació del PIB.

Des de l’òptica de l’oferta, tots els sectors mostren variacions
positives llevat del primari i la construcció, que continua el seu
calvari particular. L’aspecte més remarcable possiblement sigui
la consolidació del procés de recuperació de l’activitat indus-
trial. Un fet imputable tant a l’activitat exportadora com a la
intensitat de la davallada del període de referència. L’evolució
alcista del terciari no ha deparat sorpreses i ha tancat el tercer
trimestre de 2010 en positiu tant en el segment dels serveis de
mercat –l’activitat turística ha estat determinant– com en els de
no mercat. L’evolució d’aquests dos segments en el que va d’any
apunta a una progressiva pèrdua de pes relatiu dels serveis de
no mercat a favor dels de mercat. Una evolució en consonància
amb les polítiques de contenció de la despesa pública.

On no s’acaben de concretar les bones notícies és en el mercat
de treball. El creixement de l’activitat és encara tan feble que
no ha requerit d’una ampliació significativa de la capacitat pro-
ductiva instal·lada i, en conseqüència, de més mà d’obra. És lò-
gic que les empreses aprofitin els primers moments de la reac-
tivació per millorar i consolidar les seves taxes de productivitat
i esperin a que els senyals de represa es consolidin per aug-
mentar plantilles. En tot cas, una lectura superficial de les da-
des de l’EPA del tercer trimestre posa de relleu que l’atur s’ha
estabilitzat per segon trimestre consecutiu alhora que l’ocupa-
ció es recupera lleument però sense assolir els volums d’un any
abans. De moment, la creació neta d’ocupació és insuficient per
absorbir l’augment de la població activa. Una diagnosi que, sal-
vant les distàncies en termes absoluts, es pot fer extensible a
Catalunya.
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Serveis
Avanç variació PIB sectorial (Catalunya) 3r.tr.10 — 0,1 — — –1,1
Ocupació sectorial (afiliats Seg.Social) 3r.tr.10 849.477 0,7 — — –2,7
Atur registrat sectorial st.10 73.689 6,7 — — 34,2
Viatgers per l’aeroport (milers) 3r.tr.10 8.855 7,6 28.325 3,5 –9,4
Viatgers per l’aeroport (internac., milers) 3r.tr.10 5.668 11,1 16.870 3,8 –8,2
Nombre de viatgers pel port (milers) 3r.tr.10 1.458 10,8 3.451 8,3 –0,7
Tràfic portuari de mercaderies (m. tones) 3r.tr.10 11.222 2,8 42.273 0,1 –17,3
Viatges en transport públic urbà (milers) 3r.tr.10 138.843 4,0 611.991 0,4 –2,3

El terciari concentra la majoria dels senyals de canvi de tendència. Tot i que els indicadors del mercat
de treball es mostren dividits, la variació del PIB tomba del cantó positiu gràcies als avanços de subsec-
tors com ara el turístic, el transport aeroportuari i els serveis fora de mercat.
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Construcció
Avanç variació PIB sectorial (Catalunya) 3r.tr.10 — –5,4 — — –8,3
Obra pública licitada (Cat.) (milions d’€) jl–ag.10 902 12,6 2.798 –24,1 –8,0
Habitatges iniciats 3r.tr.10 510 93,9 2.137 47,5 –52,0
Llicències d’obres aprovades
— superfície prevista (m2) 3r.tr.10 95.972 –41,3 495.607 –35,5 –34,2
— habitatges nous previstos 3r.tr.10 246 –49,9 1.365 –16,7 –27,2
Ocupació sectorial (afiliats Seg. Social) 3r.tr.10 48.203 –14,6 — — –13,3
Atur registrat sectorial st.10 11.776 4,2 — — 80,6
Els registres del tercer trimestre no aporten millores significatives a l’activitat del sector. L’obra pública,
condicionada per les restriccions pressupostàries, no pot compensar la contracción de la promoció pri-
vada, endeutada i sense accés a crèdit nou. L’ocupació i el PIB sectorial continuen perdent pes absolut
i relatiu sobre el total.

Indústria, construcció i serveis

Valor absolut i taxa interanual (%)
Indicadors Darrer període Darrers 12 mesos 09/08
Indústria
Avanç variació PIB sectorial (Catalunya) 3r.tr.10 — 1,4 — — –5,8
Índex de producció (Catalunya) 3r.tr.10 — 4,6 — — –1,7
Exportacions (Catalunya) (milions €) gn-ag.10 30.973 17,0 — — –18,7
Preus industrials (Catalunya) st.10 — 3,2 — — –1,4
Ocupació sectorial (afiliats Seg. Social) 3r.tr.10 73.403 –6,2 — — –12,1
Atur registrat sectorial st.10 11.525 –0,9 — — 23,1
El repunt de l’activitat productiva passa majoritàriament per les exportacions. La reducció de plantilles
encara no ha tocat fons però l’atur es comença a estabilitzar. Els costos de fabricació tendeixen a l’alça.
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L’activitat industrial emergeix com un dels motors que
impulsen l’economia catalana per la via del creixement.

S’ha necessitat una crisi global i de conseqüències gegantines
perquè l’activitat industrial torni a jugar un paper destacat en el
creixement de l’economia catalana i espanyola. Amb la construc-
ció purgant els excessos d’anys d’expansió aprofitant l’abun-
dància de recursos i un context demogràfic alcista, l’activitat
industrial, juntament amb una part del terciari, es reivindiquen
com els fonaments sobre els que s’ha d’edificar un nou model
econòmic centrat més en la qualitat dels productes i serveis que
no pas en la quantitat. De moment, i malgrat el llarg procés de
destrucció de teixit fabril que s’ha viscut al llarg dels darrers
anys d’expansió, la indústria catalana està posant de manifest
com evidencia la seva vocació exportadora, que encara conser-
va una certa capacitat de regeneració.

Hom podria resumir els trets més rellevants de la conjuntura
industrial recordant que el PIB sectorial acumula dos trimestres
consecutius d’expansió en els que ha liderat el creixement inte-
ranual del conjunt de l’economia. Segons els índexs de pro-
ducció, la represa de l’activitat iniciada a final de l’any passat
en el segment dels béns intermedis s’ha generalitzat a la resta
de segments al llarg d’enguany. Els fluxos comercials amb
l’exterior han crescut a taxes de dos dígits. Fins i tot les xifres
d’atur sectorial comencen a millorar. Alhora però, l’índex de
preus industrials mostra un clar repunt per l’augment dels preus
de l’energia i primeres matèries i modera la trajectòria alcista
de l’índex de clima industrial. L’impacte sobre els volums d’o-
cupació no és encara prou potent com per poder reorientar
novament la tendència a l’alça.
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Preus de consum (IPC) i salaris
Barcelona (província) st.10 — 2,3 — — 1,3
Catalunya st.10 — 2,4 — — 1,2
Espanya st.10 — 2,1 — — 0,8
Subjacent st.10 — 1,1 — — 0,3
Zona euro st.10 — 1,8 — — 0,9
Salaris pactats en acords col·lectius gn-st.10 — 1,6 — — 2,5
Les tensions de preus als mercats internacionals de l’energia i primeres matèries i l’augment de la
imposició indirecta per ajudar a corregir el dèficit dels comptes públics expliquen la major part del
repunt dels preus de consum en un context d’atonia de la demanda interna i de retallada de la renda
mitjana dels consumidors.

Preus del mercat immobiliari
Compravenda sostre residencial
— Habitatges nous (€/m2) 1r.sem.10 5.457 –6,8 — — –8,0
— Habitatges de segona mà (€/m2) 1r.sem.10 — –2,4 — — –9,6
— Places d’aparcament (€) 1r.sem.10 29.866 2,4 — — 2,2
Lloguer (€/mes)
— Sostre residencial 2n.tr.10 1.028 –0,7 — — –3,8
Els preus del mercat immobiliari residencial han continuat baixant forçats per la necessitat de fer
atractiva l’abundant oferta existent a una demanda potencial que la crisi ha reduït sensiblement i que
mira amb desconfiança els compromisos d’inversió a llarg termini. Una demanda que es manté a
l’espera de que el mercat laboral millori i que es normalitzi l’accés al crèdit. El lloguer va guanyant
quota de mercat.

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Lloguer
sostre residencial

Habitatges
segona mà

Habitatges nous

Va
ria

ció
(%

)

2009/2008 2010/2009

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

SalarisSubjacentEspanyaBarcelona

Va
ria

ció
(%

)

2009/2008 darrers 12 mesos

Turisme, consum i preus

Valor absolut i taxa interanual (%)
Indicadors Darrer període Darrers 12 mesos 09/08
Consum, crèdit i turisme
Matriculació de vehicles 3r.tr.10 8.737 –15,7 45.189 20,0 –25,5
Ocupació sectorial (afiliats Seg. Social) 3r.tr.10 268.687 –0,6 — — –4,7
Saldo viu del crèdit bancari (província) jn.10 278.911 –1,7 — — 1,8
Pernoctacions hoteleres (milers) gn-ag.10 9.166 7,5 14.453 8,6 2,7
Visitants que pernocten a la ciutat (milers) gn-ag.10 4.694 8,5 6.843 6,2 –2,7
Passatgers de creuers (milers) 3r.tr.10 920 12,2 2.361 10,9 3,7
El creixement de l’activitat hotelera i del nombre de passatgers de creuers confirma el dinamisme del
turisme a la ciutat. Una situació que conviu amb l’atonia d’altres indicadors de consum i renda com ara
el crèdit bancari i l’ocupació sectorial.
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La lleu represa de l’activitat terciària es recolza bàsicament en
l’activitat turística i en alguns segments dels serveis a les
empreses.

Segons el primer avanç oficial, el PIB dels serveis a Catalunya
ha crescut un 0,1%. Una lleu millora imputable a l’activitat es-
tacional de l’estiu. A Barcelona, el sector hoteler està recupe-
rant volums i taxes d’ocupació a molt bon ritme gràcies al revi-
fament de la demanda dels mercats tradicionals europeus i als
primers resultats de l’obertura a mercats més llunyans. Queda
definitivament enrere el bienni 2008-2009 marcat per la pèrdua
de visitants en un context d’expansió de l’oferta hotelera. El trà-
fic aeri internacional i el segment dels creuers també han regis-
trat creixements d’activitat molt notables. Una dinàmica que ha
repercutit positivament en el sector comercial i de restauració i
lleure de les zones més visitades de la ciutat.
Hi ha altres segments rellevants del terciari de mercat que no han
registrat el mateix dinamisme. Ni a la ciutat central ni al conjunt
del país. És el cas del sector comercial, afectat per la contrac-
ció de la despesa privada derivada de la pujada de l’IVA. Tam-
poc el sector financer passa per un bon moment, immers en pro-
cessos de concentració i de reducció del nombre d’oficines i
plantilles i amb les xifres del negoci d’intermediació estancades.
El transport de mercaderies i les activitats logístiques es comen-
cen a beneficiar de la reactivació del comerç internacional però
els volums són encara minsos.

Pel que fa al sector de la construcció, els diversos indicadors
disponibles no permeten una única valoració de la conjuntura.
Els habitatges iniciats augmenten des de cotes mínimes però les
corresponents llicències d’obres continuen a la baixa. L’escas-
setat de recursos tant públics com privats herència de la crisi i
l’endeutament acumulat condiciona l’activitat del sector. El
mercat immobiliari residencial ha fet una revifada aprofitant un
parèntesi similar a lo que en termes financers s’anomena una
finestra de liquidesa. Tancat el parèntesi i assumit que la cons-
trucció no tornarà a ser el motor bàsic del creixement econòmic,
la reactivació del sector passa per una millora prèvia i consis-
tent del mercat de treball i una adequació dels preus immobi-
liaris a la capacitat adquisitiva de la població en un context
d’accés al crèdit més selectiu i car.
La reacció del mercat laboral metropolità a la tímida millora
del PIB ha estat molt tèbia. S’ha limitat a un augment de la con-
tractació temporal i a una contenció més decidida del creixement
de l’atur i del ritme de destrucció de llocs de treball. Seguint el
guió, les taxes d’atur s’han reduït lleument durant els trimestres
centrals de l’any.
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2009/2008 darrers 12 mesos

Atur registrat
Total atur registrat st.10 101.972 5,9 — — 36,0
Atur masculí st.10 52.618 5,0 — — 40,0
Atur femení st.10 49.354 7,0 — — 31,7
Atur juvenil st.10 6.760 –11,9 — — 26,9
Taxa d’atur registrat st.10 12,9 8,4 — — 38,5
Total atur registrat (RMB) st.10 378.659 4,5 — — 33,3
Taxa d’atur registrat (RMB) st.10 14,9 3,5 — — 35,1
Després de més de dos anys de creixement sostingut, l’atur registrat enceta una fase de variació
continguda prèvia al canvi de tendència. La major part del procés d’ajustament de capacitat productiva
de les empreses ja s’ha produït. La reducció de les xifres d’atur juvenil respon tant a la contractació
estacional com a la decisió d’ajornar la seva incorporaciió al mercat de treball per la feblesa de les
expectatives de trobar feina.
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Mercat de treball

Valor absolut i taxa Interanual (%)
Indicadors Darrer període Darrers 12 mesos 09/08
Ocupació
Població activa estimada 3r.tr.10 791.200 –2,5 — — –0,5
Població activa estimada (RMB) 3r.tr.10 2.538.200 0,8 — — –0,9
Taxa d’ocupació (16–64 anys) 3r.tr.10 66,1 –3,4 — — –6,5
Ocupats afiliats a la Seguretat Social st.10 1.010.570 –0,7 — — –3,9
Ocupats afiliats a la Seg. Social (RMB) st.10 2.159.620 –0,8 — — –4,5
Contractes laborals registrats 3r.tr.10 196.419 4,5 780.306 2,5 –15,0
El repunt de la contractació laboral durant la major part de l’any ha estat insuficient per tenyir de positiu
la variació del nombre d’ocupats. La població activa perd efectius a la ciutat central i els guanya a
l’entorn metropolità.
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Conjuntura industrial

* Variacions interanuals. 1 Variació anual. 2 Saldos. 3 Dades de final de període.
Font: Idescat, INE, INEM, Banco de España. Elaboració pròpia.

Indicadors d’activitat industrial*
3r.tr.09 4t.tr.09 1r.tr.10 2n.tr.10 3r.tr.10

Catalunya
PIB (Variació real) –13,0 –5,8 –1,0 2,1 1,4
Índex Producció (IPI)
—Total indústria –12,3 –1,7 2,9 8,0 4,6
—Energia 4,6 6,9 11,7 15,5 9,5
—Intermedis –16,5 0,5 3,7 8,6 2,7
—Equipament –22,1 –7,7 5,0 7,6 3,3
—Consum –6,7 –2,1 –0,9 6,0 5,7

Exportacions de béns –17,5 –8,8 16,6 16,6
Importacions de béns –22,6 –9,5 5,3 26,2
Índex Clima (ICI)2 –30,7 –26,9 –22,3 –17,8 –18,7
Índex Preus (IPRI)3 –5,3 –1,4 0,7 2,2 3,2
Cost laboral/treballador 3,2 4,5 3,1 1,8
Afiliats Seguretat Social3 n.d. n.d. –7,8 –5,7 –4,4
Aturats registrats3 38,9 20,9 13,4 2,6 –4,7

Espanya
PIB (Variació real) –13,5 –10,2 –1,9 1,8 2,5
Índex Producció (IPI)
—Total indústria –13,4 –6,1 0,0 3,8 0,1
—Energia –6,8 –8,8 –0,5 1,9 4,2
—Intermedis –18,4 –4,6 1,9 7,6 1,6
—Equipament –17,9 –10,9 –2,8 –0,7 –6,5
—Consum –7,2 –2,5 0,1 3,5 0,7

Exportacions de béns –17,5 –5,3 14,4 17,7
Importacions de béns –25,9 –12,5 7,7 21,6
Índex Clima (ICI)2 –26,5 –23,7 –20,7 –16,3 –15,4
Índex Preus (IPRI)3 –5,4 0,4 2,3 3,2 3,4
Cost laboral/treballador 2,9 2,7 2,1 2,5
Afiliats Seguretat Social3 n.d. n.d. –6,4 –4,3 –3,6
Aturats registrats3 48,3 27,2 7,6 1,8 –0,7
Crèdit (Saldo viu)3 –1,6 –2,5 –6,0 –4,1

Si anem al detall dels diversos indicadors, el primer avanç d’e-
volució del PIB sectorial corresponent al tercer trimestre d’en-
guany estima un creixement interanual de l’1,4%. Una variació
que, igual que la també positiva del trimestre precedent s’ex-
plica, a més de pels factors ja esmentats, per la típica reacció
tècnica al daltabaix del 13% que va registrar el PIB industrial de
Catalunya el 2009. Un retrocés possiblement amplificat per l’im-
pacte difús de la crisi financera i la impossibilitat d’accedir a
nou crèdit. Amesura que s’ha disposat de més informació i s’ha
acotat millor l’abast del problema, l’activitat manufacturera ha
començat a recuperar lentament els volums de producció d’a-
bans de la crisi.
Tant l’índex de producció com el de clima industrial són uns
bons indicadors avançats de l’evolució del PIB del sector. Tant
l’un com l’altre, però especialment el del clima, apunten a una
conjuntura feble pel que fa a l’activitat industrial al llarg del
segon semestre de 2010. La variació continuarà sent positiva si
es compara amb la d’un any abans però la represa va perdent
intensitat a mesura que el sector privat ha d’assumir la major
part del protagonisme. De l’evolució del clima industrial al llarg
del darrer any es desprèn que l’activitat manufacturera catalana
i espanyola es recupera més lentament que la de la resta de la
Unió Europea.

El repunt de l’activitat industrial del primer semestre es
modera durant els mesos d’estiu i començament de tardor.

Una simple ullada als darrers resultats dels indicadors exposats
en la taula adjunta permet constatar el canvi a millor que ha
registrat la indústria catalana en el que va d’any. La forta dava-
llada que durant la major part de 2009 va caracteritzar l’evolu-
ció del PIB sectorial, els índexs de producció, les exportacions
i el nombre d’ocupats ha donat pas a un moviment clarament
expansiu durant els primers nou mesos de 2010. Un canvi sig-
nificatiu com posen de manifest els diferents gràfics però que
és aventurat qualificar de definitiu en la superació de la crisi.
Sent realistes, la represa de l’activitat industrial durant els pri-
mers nou mesos d’enguany ha servit de moment per redreçar la
tendència fortament recessiva iniciada durant la segona meitat
de 2008. La demanda externa i els subsidis públics orientats a
incentivar la compra d’automòbils i altres béns de consum du-
rador han estat determinants en aquest canvi de conjuntura.
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Nota: Mitjana dels saldos de les opinions empresarials referides a la cartera de comandes
total, als estocs canviats de signe i a la tendència de la producció (mitjanes mòbils de tres
mesos).

Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Exportacions de productes industrials (Catalunya)

Segons contingut tecnològic (Milions d’€)
Període Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
1998 26.154 2.782 13.667 3.501 6.204
1999 26.908 3.448 13.362 3.174 6.924
2000 32.614 4.531 16.148 3.965 7.969
2001 35.438 4.567 17.926 4.190 8.756
2002 35.897 4.991 17.752 4.248 8.906

2003 36.269 4.966 18.008 4.362 8.933
2004 38.166 4.908 19.323 4.857 9.078
2005 41.393 6.207 20.732 5.298 9.156
2006 45.618 6.945 22.361 6.610 9.702
2007 47.932 6.509 24.315 6.670 10.438

2008 48.333 6.617 23.246 7.070 11.400
1r.tr. 12.465 1.643 6.440 1.618 2.764
2n.tr. 12.659 1.716 6.282 1.888 2.773
3r.tr. 11.894 1.534 5.472 1.909 2.979
4t.tr. 11.319 1.725 5.053 1.656 2.885

2009 39.302 5.081 18.068 5.559 10.594
1r.tr. 9.253 1.274 4.048 1.276 2.655
2n.tr. 9.829 1.229 4.685 1.410 2.505
3r.tr. 9.750 1.181 4.482 1.371 2.717
4t.tr. 10.470 1.398 4.853 1.503 2.717

2010
1r.tr. 10.777 1.300 5.114 1.613 2.750
2n.tr. 11.454 1.393 5.326 1.886 2.849

Alt i mitjà Baix i mitjà
Variació (%) Total alt baix

2n.tr.2010/2n.tr.2009 16,5 13,6 20,9
1r.sem.2010/1r.sem.09 16,5 16,9 16,0
2009/2008 –18,7 –22,5 –12,5
2008/2007 0,8 –3,1 8,0

L’augment de les exportacions d’ençà el darrer trimestre de
2009 ha estat cabdal per capgirar l’evolució de la producció
industrial.

A la davallada dels primers nou mesos de 2009 l’ha seguit un
període d’expansió de les exportacions de productes manufac-
turats a Catalunya. Períodes relativament equivalents per ara,
en la durada, però no en la intensitat de les variacions. A una
davallada del 22%, especialment accentuada en els productes
de més valor afegit, s’hi ha contraposat un augment de poc més
del 13%. L’aspecte positiu és que tot apunta a que aquesta ten-
dència a l’alça de les exportacions es mantindrà durant la sego-
na meitat de 2010 encara que amb un ritme de creixement més
moderat.

L’anàlisi detallada dels resultats de l’índex de producció indus-
trial obliga a ser molt curós en la valoració del repunt que reflec-
teixen. A banda de l’impacte sobre l’índex general de l’augment
de la producció d’energia, la trajectòria alcista de la producció
industrial catalana es recolza en primera instància en el segment
de béns intermedis i en darrera instància, en els de consum. La
producció de béns d’equipament, poc significativa en termes
absoluts, repunta amb força i de manera sobtada. Una reacció
que possiblement no s’hauria donat amb tanta intensitat sense
els dos anys previs de retrocés intens. D’altra banda, continua
la contracció del saldo viu del crèdit bancari en mans del sec-
tor manufacturer, un reflex de la pèrdua de teixit productiu i
també de la poca confiança de l’empresari en una recuperació
ferma a curt termini.
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Nota: A partir de 2008, els gràfics sectorials s’elaboren amb dades estimades a partir de
les de Catalunya.
Font (per a tot l’apartat): Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació. Elaboració
pròpia

Enquesta industrial (província)

3r.tr.09 4t.tr.09 1r.tr.10 2n.tr.10 3r.tr.10
Valoració del període

Marxa del negoci Normal 32 35 47 46 45
Saldo –48 –32 –20 –5 –3

Volum de comandes Normal 30 33 45 46 45
Saldo –61 –42 –32 –21 –17

Volum d’estocs Normal 44 61 63 69 63
Saldo –7 –12 –9 –6 –7

Grau d’utilització de la
capacitat productiva % 64 66 69 71 71

Variació sobre trimestre anterior
Marxa del negoci Igual 42 43 40 45 42

Saldo –12 2 13 19 –3
Facturació total Igual 35 33 29 35 35

Saldo –21 –1 7 21 –14
Facturació a l’estranger Igual 50 39 45 43 44

Saldo –11 9 10 25 9
Preus de venda Igual 78 76 68 73 76

Saldo –15 –19 –5 –7 –9
Nombre de treballadors Igual 69 64 63 67 74

Saldo –17 –24 –21 –6 –6
Inversió realitzada Igual 72 68 67 72 72

Saldo –12 –11 –12 0 –4
Perspectives a curt termini

Marxa del negoci Igual 51 58 57 59 54
Saldo 2 6 27 0 9

Volum de comandes Igual 49 54 51 60 53
Saldo 1 6 24 –8 8

Compres a proveïdors Igual 52 57 54 59 57
Saldo –9 3 20 –11 0

Facturació total Igual 42 51 48 53 47
Saldo 7 3 28 –9 9

Facturació a l’estranger Igual 53 48 52 61 56
Saldo 10 20 33 11 21

Preus de venda Igual 87 73 82 80 80
Saldo –8 –1 3 –2 –2

Nombre de treballadors Igual 74 78 81 79 78
Saldo –19 –11 –4 –12 –11

Inversió prevista Igual 72 73 74 76 76
Saldo –8 –8 2 –5 –2

saldos
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La represa de l’activitat industrial, a més de feble, no arriba a
tots els sectors.

A l’àmbit de la regió metropolitana, els resultats de l’enquesta
industrial corresponents al tercer trimestre també plasmen una
millora significativa de la conjuntura. Un fet d’altra banda lògic
atès el pes de la producció manufacturera metropolitana sobre
la del conjunt de Catalunya. A grans trets, el percentatge d’em-
presaris industrials que valoren positivament l’evolució del seu
negoci durant el tercer trimestre és sensiblement més elevat
que un any abans. Una valoració que es repeteix quan es tracta
de manifestar-se sobre l’evolució de la cartera de comandes de
l’empresa. Alhora, es va recuperant el nombre d’empreses que
declaren mantenir el volum normal o desitjable d’estocs de
productes acabats. De manera igualment congruent, augmenta
–potser puntualment– el grau d’utilització de la capacitat pro-
ductiva.
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L’evolució relativament satisfactòria del negoci es plasma en
un increment del nombre d’empreses que aconsegueixen aug-
mentar la seva facturació total. En consonància amb el que
reflecteixen les dades registrals de comerç exterior pel conjunt
de Catalunya, els industrials metropolitans declaren un major
dinamisme de les vendes a l’exterior que no pas de les del mer-
cat interior. Amb tot, aquest segment de les vendes millora lleu-
ment com es pot deduir del fet que la feblesa de la demanda
manté el protagonisme, segons declaren els mateixos empresa-
ris, com a obstacle per a l’expansió del negoci. Un protagonis-
me més repartit que un any abans i en el que sobresurten l’aug-
ment dels costos de producció i l’augment de la competència.
Dos factors que, plegats, incideixen molt negativament sobre
els marges comercials i la rendibilitat de les empreses. Especial-
ment en un context en el que s’imposa l’estabilitat o la retalla-
da dels preus de venda si no es vol perdre quota de mercat.

La feblesa de la demanda, l’augment de la competència i els
costos de producció a l’alça alenteixen la sortida de la crisi de
la indústria metropolitana.

Fem un repàs a com han evolucionat els preus de venda i els
costos de producció segons les diferents fonts estadístiques
disponibles. Segons l’INE, durant la primera meitat de 2010
l’índex de preus de consum exclosos els serveis ha seguit una
tendència lleument alcista amb un creixement interanual a l’en-
torn de l’1,5%. Alhora, l’índex de preus de sortida de fàbrica
presenta un creixement interanual a l’entorn del 2,5% durant
els primers nou mesos. Un increment mitjà que amaga el lleu
retrocés que per segon any consecutiu registren els preus dels
productes de consum. Una contenció dels preus que es pro-
dueix tot i l’encariment de l’energia i altres inputs bàsics. Per
la seva banda, els costos laborals per treballador han continuat
augmentant durant el primer semestre a un ritme del 2,5% de
mitjana, la meitat que un any abans.
En aquest context hom no pot esperar una millora substancial
del mercat de treball ni de l’esforç inversor. En conseqüència,
tot i que es modera la retallada del nombre d’ocupats i l’atur
sectorial es comença a reduir, el saldo entre les empreses que
han ampliat i les que han retallat plantilles en el que va d’any
és clarament favorable a aquestes. La lleu millora que presenta
la inversió durant el segon i tercer trimestres no sembla que
s’hagi de consolidar atès que les perspectives a curt termini tor-
nen a mostrar un saldo negatiu.

Conjuntura industrial

Factors que han limitat l’expansió del negoci
(en relació amb el trimestre anterior) (%)

4t.tr.09 1r.tr.10 2n.tr.10 3r.tr.10
Feblesa de la demanda 41,4 40,3 34,9 41,9
Augment dels costos de producció 9,4 15,1 18,2 14,5
Equipament productiu insuficient 1,0 0,5 1,6 3,2
Insuficiència d’infrastructures 2,6 1,1 2,6 0,0
Serveis ineficients 1,6 1,1 2,6 1,6

Manca de mà d’obra qualificada 2,1 2,2 3,1 4,3
Problemes de tresoreria o financers 16,8 15,1 14,6 12,4
Augment de la competència 20,4 21,0 20,3 21,0
Altres o cap en concret 4,7 3,8 2,1 1,1
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Conjuntura industrial

Sovint hem reconegut l’incombustible optimisme dels empre-
saris a l’hora de valorar les perspectives a curt termini. En
aquest cas, i donant per fet que es manté aquest tret del caràc-
ter dels emprenedors d’aquest país, les perspectives de cara al
segon semestre, sent més positives que les exposades un any
enrere, no dibuixen encara un panorama de post-crisi. Sembla
que l’objectiu passa per mantenir l’avanç assolit durant el pri-
mer semestre quant a facturació total i continuar progressant en
els mercats d’exportació. La poca confiança en la represa de la
demanda interna manté oberta la possibilitat de noves retalla-
des de plantilles. L’elevat endeutament en relació amb el volum
d’activitat sectorial propicia el persistent descens del saldo viu
del crèdit bancari i frena la inversió.
L’anàlisi per sectors i grandària de les empreses mostra alguns
matisos que val la pena remarcar. Així, i com ja s’observava en
trimestres anteriors, les empreses mitjanes i grans en nombre de
treballadors mostren un ritme de sortida de la crisi més decidit
que les de menys de 50 treballadors. Més capacitat per abordar
nous mercats i nous productes, més facilitat per accedir a nous
recursos financers i també per ajustar capacitat productiva po-
den ser alguns dels factors que expliquin aquesta diferència.
Pel que fa a les perspectives de l’evolució del negoci a curt ter-
mini, la majoria dels sectors que han protagonitzat el repunt de
la primera meitat de 2010 –material de transport i química entre
d’altres- aposten per mantenir els volums assolits. Per contra,
les perspectives més optimistes es generalitzen a la majoria de
sectors relacionats amb la producció de béns de consum. A la
cua i assumint que 2010 no serà tampoc el seu any de sortida
del forat, el sector dels materials per a la construcció.

0 20 40 60 80 100
Alimentació i begudes
Tèxtil, confecció i cuir

Fusta, suro i mobles
Paper, edició i arts gràfiques

Química
Prod. minerals no metàl·lics

Metal·lurgia i prod. metàl·lics
Maquinària i equipament

Equip. elèctric i electrònic
Material de transport

Total

Perspectives de l’evolució del negoci a curt termini 1

(%)
2n.tr.2010 2n.tr.2009

(1) Percentatge d’empreses que esperen mantenir o millorar l’evolució del seu negoci a curt
termini.
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Sistema financer

L’accés del sector privat a nou crèdit bancari ha continuat sent
molt selectiu durant el primer semestre de 2010.

Les xifres difoses pel Banc d’Espanya referides al volum dels
actius i dels passius que el sector privat manté en el sistema
financer posen de manifest que durant la primera meitat d’en-
guany s’ha mantingut la tònica d’estabilitat de final de 2009 pel
que fa al total de dipòsits al conjunt d’Espanya. En el cas de la
província de Barcelona i també de Catalunya, el lleu increment
de final de l’any passat fins i tot s’ha accentuat. Malgrat l’es-
cassa rendibilitat que hom pot obtenir dels dipòsits bancaris en
una conjuntura de tipus d’interès baixos, la incertesa sobre l’e-
volució de l’economia a mitjà termini i de retruc, sobre el futur
laboral d’un ampli segment de la població, pot explicar aquest
augment de la propensió a l’estalvi. Un factor que s’ha d’afegir
a una gestió de tresoreria especialment conservadora per part
de les empreses en un context d’atonia de la inversió i de difí-
cil accés al crèdit.

Per valorar amb més rigor el lleu retrocés del saldo viu del crè-
dit bancari al sector privat, una variació d’altra banda previsi-
ble en una conjuntura econòmica recessiva, hom ha de tenir
present que s’ha produït un descens del nombre de demandants
i especialment, dels demandants solvents. En conseqüència, que
el total del crèdit viu es mantingui relativament estancat per
segon any consecutiu és un fet atípic en la història moderna de
Catalunya –la referència més immediata i puntual seria el 1993–
però s’hauria de matisar perquè en relació amb el tancament de
2008, tant el nombre d’empreses com de llocs de treball s’ha
reduït prop d’un 5%. La conclusió sembla força evident. En tot
cas, hi ha indicis que apunten a que la variació interanual bai-
xista que caracteritza el crèdit –vegeu gràfic– ja s’ha començat
a corregir i abans de final d’any es pot situar novament en
valors positius.

província província
Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya

Dipòsits
juny 2010 / juny 2009 4,6 4,7 –6,7 –0,3
des. 2009 / des. 2008 3,9 3,4 –5,0 –0,1
des. 2008 / des. 2007 11,0 10,4 14,2 10,9

Crèdit
juny 2010 / juny 2009 –1,7 –1,3 –0,4 –0,2
des. 2009 / des. 2008 1,8 0,9 –1,6 –1,0
des. 2008 / des. 2007 7,8 7,1 6,5 6,1

Nota: Les sèries es trenquen el 2n.tr.2005 per l’adopció de nous criteris comptables.
Font (per a tot l’apartat si no s’indica el contrari): Banc d’Espanya.

Dipòsits i crèdits de bancs, caixes i cooperatives de crèdit (milions d'€)

Dipòsits del sector privat Crèdit al sector privat
Província Resta Província Província Resta Província

Període Barcelona Catalunya Catalunya Madrid Espanya Barcelona Catalunya Catalunya Madrid Espanya
des. 1998 64.986 13.273 78.259 99.168 404.128 61.344 13.881 75.225 105.192 390.146
des. 1999 68.356 15.061 83.417 103.910 434.474 71.302 16.142 87.444 113.219 448.056
des. 2000 71.590 17.230 88.820 114.301 489.685 83.306 18.672 101.978 128.436 526.633
des. 2001 75.066 18.376 93.442 141.276 549.621 90.384 20.812 111.196 142.939 586.010
des. 2002 83.992 19.971 103.964 149.396 592.844 101.736 23.537 125.273 161.860 662.272

des. 2003 90.722 22.137 112.859 147.510 639.816 122.014 28.055 150.069 176.959 761.927
des. 2004 104.590 25.955 130.545 169.727 723.328 145.961 33.892 179.853 203.300 900.383
des. 2005 107.816 27.187 135.003 211.501 784.213 180.155 43.482 222.752 264.712 1.147.749
des. 2006 126.076 31.693 157.769 263.301 927.017 218.769 55.564 274.333 349.728 1.445.298
des. 2007 136.422 33.803 170.225 299.000 1.031.504 252.647 64.612 317.259 418.935 1.691.933

març 2008 138.787 34.676 173.463 298.205 1.047.167 258.459 65.754 324.213 429.395 1.724.686
juny 2008 142.996 35.374 178.370 321.619 1.091.957 264.601 67.345 331.946 441.917 1.766.480
set. 2008 148.799 36.028 184.827 329.750 1.115.909 270.954 67.308 338.262 442.808 1.779.760
des. 2008 151.416 36.554 187.970 341.312 1.143.674 272.349 67.306 339.655 446.360 1.795.109

març 2009 152.348 36.116 188.464 340.127 1.135.482 274.198 66.344 340.542 448.687 1.790.761
juny 2009 154.924 36.727 191.651 332.940 1.143.891 283.634 65.379 349.013 446.324 1.794.471
set. 2009 154.299 36.692 190.991 317.873 1.124.221 282.366 65.112 347.478 439.626 1.782.101
des. 2009 157.261 37.153 194.414 324.172 1.142.013 277.180 65.535 342.715 439.163 1.776.540

març 2010 154.212 36.367 190.579 314.118 1.118.551 276.221 65.386 341.607 435.027 1.767.890
juny 2010 162.085 36.557 200.642 310.716 1.140.843 278.911 65.530 344.441 444.360 1.791.405

(milions d’€)
Variació del

saldo viu (%)
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Sistema financer

El teixit productiu modera lleument el seu nivell d’endeutament
mentre que les economies domèstiques segueixen el camí
invers. Que sigui només un fet puntual i no la nova tendència.

Observat en detall, el lleu descens del volum de crèdit viu re-
gistrat al llarg dels darrers dotze mesos s’ha concentrat en el
segment productiu. Amb l’excepció del terciari, que acapara
el 70% del total del crèdit abocat als diferents sectors econò-
mics, la resta ha continuat reduint el volum del seu endeuta-
ment bancari. La construcció, com ja ho havia fet al llarg de
2009 i en correspondència a la pèrdua d’activitat i de capacitat
productiva que registra, ha estat el que ho ha fet amb més inten-
sitat. El conjunt de la indústria, també molt afectada per la crisi
econòmica, mostra igualment una tònica de retallada moderada
de l’endeutament. La necessitat que tenen moltes empreses de
sanejar balanços en època de pèrdua d’ingressos i especialment
la poca predisposició a escometre grans inversions afavoreix a-
quest procés de correcció del fort endeutament bancari acumu-
lat al llarg de la darrera fase expansiva de l’economia.

Pel que fa al conjunt de les economies domèstiques, el repunt
de la demanda de crèdit durant el segon trimestre –focalitzada
en la inversió immobiliària i en altre tipus de despesa excepte
béns de consum duradors– situa el seu endeutament bancari en
un nou màxim. En termes absoluts és un increment irrellevant
–equivalent a un 0,3% en un any i mig– que contrasta amb el
2,5% de descens del conjunt dels sectors productius en quinze
mesos. Però el més significatiu és que coincideix amb una pèr-
dua d’ocupació del 7%. En termes agregats, això equival a
menys rendes salarials per suportar un endeutament creixent.
En paral·lel, el volum d’actius del sistema financer classificats
com a dubtosos s’acosta als cent mil milions d’euros, un 5,3%
del total del crèdit viu.
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Evolució del crèdit per segments de demanda
(Variació tendencial)

Indústria Construcció
Serveis Immobiliàris

Resta Serveis
Inversió immobiliària famílies

Crèdit de les entitats de crèdit als sectors productius i a les famílies. Espanya (milions d’€)

Sectors productius Economies domèstiques
Inversió Consum de Altres

Període Total Primari Indústria Construcció Serveis Total immobiliària béns duradors aplicacions
4t.tr.1998 227.867 10.358 64.321 29.270 123.919 175.008 123.254 20.625 31.130
4t.tr.1999 257.974 11.887 71.187 35.112 139.788 207.090 145.184 23.371 38.536
4t.tr.2000 302.034 13.141 78.588 42.627 167.679 243.837 176.653 26.885 40.299
4t.tr.2001 330.591 13.320 82.959 46.412 187.901 281.789 205.790 33.076 42.922
4t.tr.2002 368.466 15.122 85.762 57.376 210.206 320.053 235.086 34.741 50.227

4t.tr.2003 411.986 16.402 85.829 65.784 243.972 372.013 275.958 35.136 60.919
4t.tr.2004 482.984 18.104 90.487 78.372 296.020 441.443 333.826 38.379 69.238
4t.tr.2005 604.062 20.738 104.695 100.761 377.867 576.254 448.688 45.928 81.638
4t.tr.2006 781.644 23.014 119.488 134.317 504.825 700.294 548.740 51.461 100.094
4t.tr.2007 943.086 25.245 141.571 153.453 622.818 789.250 623.540 56.576 109.133

1r.tr.2008 962.333 25.003 143.816 154.237 639.277 802.258 635.010 57.357 109.891
2n.tr.2008 991.307 25.727 148.218 155.600 661.762 817.074 645.286 57.726 114.062
3r.tr.2008 1.005.670 26.593 155.481 156.363 667.233 816.752 651.958 55.859 108.938
4t.tr.2008 1.016.948 26.244 156.141 151.848 682.716 819.412 655.145 54.176 110.092

1r.tr.2009 1.018.902 24.472 158.905 143.515 692.011 808.715 651.495 50.560 106.660
2n.tr.2009 1.007.492 23.732 158.800 134.690 690.271 815.068 651.564 49.583 113.922
3r.tr.2009 996.650 23.576 153.070 134.045 685.959 810.149 652.434 49.840 107.875
4t.tr.2009 991.362 23.123 152.199 130.438 685.601 813.939 654.566 49.273 110.100

1r.tr.2010 985.197 22.791 149.368 126.464 686.574 811.243 655.474 47.716 108.053
2n.tr.2010 994.341 23.347 152.301 123.948 694.745 821.707 660.436 44.812 116.459

2n.tr.10/ 4t.tr.09/ 4t.tr.08/ 4t.tr.07/
Variació (%) 2n.tr.09 4t.tr.08 4t.tr.07 4t.tr.06

Total sectors –1,3 –2,5 7,8 20,7
Indústria –4,1 –2,5 10,3 18,5
Construcció –8,0 –14,1 –1,0 14,2
Serveis 0,6 0,4 9,6 23,4
Total famílies 0,8 –0,7 3,8 12,7
Inversió immobiliària 1,4 –0,2 5,1 13,6
Consum durador –9,6 –9,1 –4,2 9,9

Nota: Les sèries es trenquen el 2n.tr.2005 per l’adopció de nous criteris comptables.
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Sistema financer

La reorganització del sector de les caixes obre la porta a una
segona fase d’ajustament del sistema financer català. La duresa
i durada de la crisi passa factura al volum d’ocupació dels
serveis financers.

En aquest context de relatiu estancament de l’activitat central
del sistema financer ha continuat el procés d’ajust del que po-
dríem anomenar capacitat productiva instal·lada. Tant a Barce-
lona com al conjunt de Catalunya, a mitjan 2010 s’acumulaven
vuit trimestres de descens del nombre de sucursals d’entitats de
crèdit i també del nombre d’ocupats. Tot i que les dades més
recents fan pensar que la major part del procés d’ajustament ja
s’ha executat, resten encara uns quants trimestres perquè el
procés s’estabilitzi. Pel que fa a les oficines bancàries, el resul-
tat actual és que s’ha retrocedit a la situació existent cinc anys
enrere en el cas de Catalunya i força més a la capital, on les
ràtios de serveis financers per càpita eren i són molt més ele-
vades que a la resta del país.

Si les dades de final d’any ho confirmen, 2010 serà l’any que
haurà concentrat la major part de l’ajust en termes d’ocupació
en els serveis de mediació financera a Catalunya que reflectei-
xen els registres d’afiliats a la Seguretat Social. La forta dava-
llada del consum de béns duradors i de la inversió privada afe-
gida a l’augment de la morositat ha estat letal per a moltes de
les empreses especialitzades en aquest tipus de finançament.

Treballadors assalariats
del sector de la mediació financera

Període Barcelona RMB Catalunya Espanya
des. 1998 28.022 35.695 45.597 247.685
des. 1999 27.181 35.105 44.551 244.513
des. 2000 25.551 33.842 45.163 243.743
des. 2001 25.591 34.219 45.496 245.228
des. 2002 25.263 34.017 45.242 243.677

des. 2003 24.915 33.905 45.069 245.157
des. 2004 25.926 35.641 45.293 247.471
des. 2005 26.270 36.451 46.343 254.414
des. 2006 26.628 37.764 48.049 263.682
des. 2007 27.678 39.372 50.967 277.311

març 2008 27.716 39.500 51.151 n.d.
juny 2008 27.832 39.753 51.565 n.d.
set. 2008 27.695 39.477 51.183 n.d.
des. 2008 27.437 39.135 50.684 278.301

març 2009 27.164 38.746 50.173 n.d.
juny 2009 26.983 38.526 49.920 n.d.
set. 2009 26.718 38.010 49.249 n.d.
des. 2009 26.579 37.781 48.969 269.483

març 2010 26.257 37.405 48.542 n.d.
juny 2010 21.977 30.334 39.142 n.d.
set. 2010 25.684 37.237 47.749 n.d.

Nota: Afiliats al R.G. de la Seguretat Social a l’epígraf “Mediació financera” de la CNAE
excepte per Espanya que són treballadors de les entitats de crèdit.
Font: Departament de Treball de la Generalitat i Banco de España. Elaboració pròpia.

Nota: El Total inclou les oficines dels anomenats Establiments Financers de Crèdit.

Oficines de les entitats de crèdit

Àmbit Caixes Coop.
territorial Total Banca d’estalvis de crèdit

juny 2010
Barcelona 1.951 644 1.253 29
Resta província 3.559 946 2.546 58
Resta Catalunya 2.182 648 1.476 50
Total Catalunya 7.692 2.238 5.275 137

Madrid 3.180 1.497 1.591 55
Resta província 2.642 1.002 1.561 62
Total Espanya 43.943 14.715 23.903 5.019

desembre 2009
Barcelona 1.978 654 1.266 30
Resta província 3.583 956 2.557 59
Resta Catalunya 2.201 649 1.494 50
Total Catalunya 7.762 2.259 5.317 139

Madrid 3.220 1.505 1.616 54
Resta província 2.676 1.010 1.585 62
Total Espanya 44.430 14.840 24.202 5.043

Variació (%) Total Banca Caixes Coop.

juny 2010/ juny 2009
Barcelona –2,9 –2,3 –2,9 –3,3
Catalunya –2,7 –2,2 –2,7 –2,1
Espanya –2,6 –2,4 –2,9 –1,2

des. 2009/ des. 2008
Barcelona –5,7 –4,4 –6,4 0,0
Catalunya –4,8 –4,7 –4,8 –0,7
Espanya –3,6 –4,8 –3,1 –1,1

Variació (%) Barcelona RMB Catalunya Espanya

set.2010/set.2009 –3,9 –2,0 –3,0 n.d.
des.2009/des.2008 –3,1 –3,5 –3,4 –3,2
des.2008/des.2007 –0,9 –0,6 –0,6 0,4
des.2007/des.2006 3,9 4,3 6,1 5,2
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Mercat de renda variable

Renda Renda fixa
Variació (%) variable pública privada Total

3r.tr.2010/3r.tr.2009 54,8 –17,5 2.745,9 31,5
1r.sem.10/1r.sem.09 25,4 –18,2 389,5 13,2
2009/2008 –32,5 –7,5 –58,3 –27,7
2008/2007 –23,5 –14,9 –21,1 –21,1

Una ullada al comportament dels índexs borsaris més represen-
tatius permet constatar petites diferències en l’evolució més
recent. Després del repunt general des de mínims de la segona
meitat de 2009, especialment accentuat a la borsa espanyola i
més moderat a la japonesa, a la recta final de 2010 només el
Dow Jones sembla ben posicionat per tancar l’any en positiu.

L’atonia de les cotitzacions als principals mercats de renda
variable al llarg de 2010 és imputable a la crisi del deute a
diversos països europeus i a la feblesa de la recuperació de les
principals economies occidentals.

L’augment dels volums de contractació al mercat de renda va-
riable en el que va d’any reflecteix la progressiva millora del
clima econòmic mundial i especialment de les expectatives a
mitjà termini de l’economia espanyola un cop el govern ha fet
explícit el seu compromís ferm de contenir el dèficit públic. A
banda de les notícies macro, la contractació i les cotitzacions
pateixen encara els efectes de la desconfiança dels inversors
sobre l’impacte real de la crisi en els beneficis de les empreses
cotitzades, especialment dels bancs.
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Evolució d’índexs borsaris

Dow Jones IBEX-35 Nikkei (Eurostoxx 50)x3

Volum negociat a Borsa de Barcelona (milions d'€)

Renda Renda Renda
variable 1 fixa pública fixa privada Total

1999 31.190 28.951 355 60.496
2000 49.384 30.762 171 80.317
2001 59.026 50.500 653 111.044
2002 85.578 64.467 191 150.236
2003 89.228 66.001 654 155.882

2004 128.786 75.941 107 204.833
2005 152.198 82.486 3.993 238.678
2006 241.683 83.835 4.907 330.425
2007 328.262 82.512 4.747 415.521
2008 251.232 70.235 6.514 327.980

2009 169.543 64.968 2.716 237.227
1r.tr. 44.212 17.569 75 61.856
2n.tr. 43.142 18.269 78 61.489
3r.tr. 31.124 15.839 19 46.981
4t.tr. 51.066 13.292 2.544 66.902

2010
1r.tr. 53.274 16.829 60 70.163
2n.tr. 56.265 12.473 689 69.427
3r.tr. 48.186 13.066 508 61.760

1 Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona. Dades facilitades pel Departament d’Estadística de
l’Ajuntament de Barcelona.
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IPC
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Preus de consum

A pocs mesos de final d’any, la taxa d’inflació a Catalunya
s’estabilitza clarament per sobre del dos per cent, superant
novament la d’Espanya i la de la zona euro.

L’evolució dels preus de consum durant els trimestres centrals
de 2010 sembla que allunya el risc de deflació que presentava
l’economia espanyola a començament d’any. Aquesta podria
ser la lectura positiva d’una variació que, alhora, genera inco-
moditat perquè no respon a l’esperada reactivació de la deman-
da privada de consum. Rere aquest repunt de l’IPC hi ha fac-
tors com ara la recuperació del preu del petroli i altres primeres
matèries en relació amb les cotitzacions d’un any abans i l’aug-
ment de dos punts percentuals –equivalent a un 12,5%– del
tipus impositiu general de l’IVA que s’ha afegit a increments
anteriors de la fiscalitat sobre el tabac i l’alcohol.
La correcció a l’alça que durant els mesos d’estiu ha registrat
l’anomenada inflació subjacent –que no comptabilitza ni el
preu de l’energia ni el dels aliments no elaborats– sembla que
respon bàsicament a aquest augment de la imposició indirecta.
Un repunt que tanca un període de gairebé dos anys caracte-
ritzats per una forta desacceleració iniciada a final de 2008 i
seguida de deu mesos de variacions interanuals mínimes dels
preus.

El diferencial d’inflació entre Espanya i la mitjana de la zona
euro es situa novament en terreny positiu.

La dependència que encara manté l’economia espanyola de les
importacions d’hidrocarburs explica la forta correlació entre
l’evolució de l’IPC i el preu del petroli. Una correlació que,
amb diferents graus d’intensitat, es manifesta igualment a la
majoria de les economies europees. Això ajuda a entendre que
fins i tot en una conjuntura de creixement econòmic tant o més
feble que el registrat al conjunt de països del Unió Monetària
Europea, les tensions inflacionistes repuntin amb més força a
Espanya que no pas a la resta de la zona de l’euro. El diferen-
cial és especialment remarcable en relació amb Alemanya.
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Font (per a tot l’apartat): INE i Eurostat.

Índex general de preus del consum (IPC) (%)

set.2010/ des.2009/ des.2008/ des.2007/
set.2009 des.2008 des.2007 des.2006

Variació interanual
Barcelona (prov.) 2,3 1,3 1,8 4,3
Catalunya 2,4 1,2 1,6 4,3
C.A. Madrid 2,1 0,9 1,6 4,0
Espanya 2,1 0,8 1,4 4,2
— Subjacent 1,1 0,3 2,4 3,3
Zona euro 1,8 0,9 1,6 3,1
Unió Europea 2,2 1,5 2,2 3,2

Variació mitjana anual
Barcelona (prov.) 1,8 0,5 4,0 3,0
Catalunya 1,8 0,2 4,1 3,0
C.A. Madrid 1,6 –0,1 3,9 2,8
Espanya 1,5 –0,3 4,1 2,8
— Subjacent 0,4 0,8 3,2 2,7
Zona euro 1,5 0,3 3,3 2,1
Unió Europea 1,9 1,0 3,7 2,3
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Preus de consum
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Una ullada a les variacions interanuals per components de la
despesa permet copsar que el repunt dels preus de consum tant
a Catalunya com a Espanya descansa en cinc dels dotze grans
components. En aquest sentit, la convergència amb la Unió
Europea és absoluta. D’aquests cinc, els tres més inflacionistes
ho són per l’impacte directe d’una major càrrega impositiva i
per l’augment del preu de l’energia. És el cas de les begudes al-
cohòliques i tabac, el transport i l’habitatge i subministres. Els
dos primers són també els més inflacionistes al conjunt de la
UE però amb variacions interanuals més contingudes.

IPC per components (%)

Catalunya Espanya Unió Europea
st.10/st.09 ds.09/ds.08 ds.08/ds.07 st.10/st.09 ds.09/ds.08 ds.08/ds.07 st.10/st.09 ds.09/ds.08 ds.08/ds.07

Alimentació i begudes no alcohòliques 0,6 –1,3 2,6 0,1 –2,4 2,4 2,1 –1,3 4,1
Begudes alcohòliques i tabac 8,4 12,0 3,9 8,6 12,7 3,9 5,1 4,8 5,2
Vestit i calçat 0,1 –0,6 0,6 0,0 –0,8 0,5 0,2 0,5 –1,0
Habitatge i subministres 4,1 0,6 6,0 4,2 0,8 5,9 2,8 –0,3 6,0
Parament de la llar 1,5 1,3 2,4 0,8 0,8 2,6 0,9 1,2 1,9
Medicina –0,5 –0,2 0,2 –0,5 –1,3 0,3 1,4 1,1 2,5

Transport 6,7 4,3 –5,9 6,8 3,9 –5,6 4,4 3,5 –2,3
Comunicacions –0,6 –0,4 –0,3 –0,5 –0,3 –0,3 –0,1 –0,8 –1,8
Lleure i cultura –0,7 –1,1 0,5 –0,7 –1,1 0,3 0,1 0,9 0,1
Ensenyament 3,0 3,1 5,4 2,5 2,7 4,0 3,3 1,6 3,6
Hoteleria i restauració 2,0 1,7 3,9 1,5 1,2 4,0 1,8 1,2 3,8
Altres 3,4 2,9 3,7 2,6 2,1 3,5 2,4 2,4 2,6

Total 2,4 1,2 1,6 2,1 0,8 1,4 2,2 0,9 2,2

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
Total

Aliment. i beg. no alcoh.
Begudes alcoh. i tabac

Vestit i calçat
Habitatge i subministres

Parament de la llar
Medicina
Transport

Comunicacions
Lleure i cultura

Ensenyament
Hoteleria i restauració

Diferencial d’inflació entre Catalunya i la UE
(per components)

(%)
set.10/set.09 des.09/des.08
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Consum d’aigua

Font: Societat General d’Aigües de Barcelona, SA. Dades facilitades pel Departament
d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

Consum Comercial
Variació (%) Total Domèstic i industrial Altres

3r.tr.2010/3r.tr.2009 –0,8 –1,1 0,6 –5,0
1r.sem.2010/1r.sem.2009 0,1 0,1 –0,3 3,8
2009/2008 –2,6 –2,1 –5,8 12,4
2008/2007 –3,4 –0,1 –4,1 –35,1

Consum d’aigua
Total Estructura d’usos (milers m3)

Comercial
Període Núm. índex milers m3 Domèstic i industrial Altres
1998 100,0 116.353 74.523 33.473 8.357
1999 98,4 114.464 72.930 33.043 8.491
2000 98,9 115.130 74.044 32.972 8.114
2001 98,4 114.544 73.448 32.936 8.159
2002 96,9 112.749 73.684 32.247 6.819

2003 98,4 114.531 74.044 32.639 7.848
2004 97,5 113.494 73.528 32.354 7.611
2005 94,2 109.574 71.284 31.751 6.538
2006 92,1 107.123 69.204 31.662 6.257
2007 89,2 103.771 66.642 30.755 6.374

2008 86,1 100.200 66.570 29.491 4.139
1r.tr. 27.990 19.136 7.602 1.252
2n.tr. 24.746 16.574 7.408 764
3r.tr. 24.823 16.194 7.592 1.037
4t.tr. 22.641 14.667 6.889 1.086

2009 83,9 97.588 65.153 27.782 4.653
1r.tr. 26.418 18.553 6.998 866
2n.tr. 22.907 15.538 6.385 983
3r.tr. 25.846 16.713 7.604 1.529
4t.tr. 22.418 14.349 6.794 1.275

2010
1r.tr. 26.342 18.591 6.749 1.002
2n.tr. 23.040 15.530 6.594 916
3r.tr. 25.632 16.533 7.647 1.452

(%)

Variació del consum d’aigua segons usos
(acumulat darrers dotze mesos)
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El consum d’aigua per a usos productius mostra símptomes
de suau recuperació. Una tendència que també s’observa en
el consum d’energia elèctrica per al conjunt de Catalunya.

Després d’un quinquenni de reducció sostinguda del consum
d’aigua a Barcelona, les dades dels primers nou mesos de 2010
reflecteixen que aquest tipus de consum s’estabilitza. Un cop
superada la darrera sequera i el pitjor moment de la recessió
econòmica, el consum d’aigua s’estabilitza en un volum que
representa aproximadament el 85% del consum de deu anys
enrere.
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Matriculació de vehicles

Nota: A partir de 2007 s’inclouen els ciclomotors.
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i DGT. Elaboració pròpia.

Les sempre determinants raons econòmiques frenen la
recuperació de la demanda de vehicles.

La finalització dels ajuts públics a la renovació del parc automo-
bilístic comença a passar factura a la matriculació de vehicles
nous. Després de tancar el primer semestre de 2010 amb creixe-
ments interanuals superiors al 40%, les dades de matriculacions
del tercer trimestre reflecteixen la ressaca corresponent amb
retallades interanuals que van de poc més del 15% a Barcelona
al 20% a la resta de Catalunya. Uns resultats que previsible-
ment es repetiran durant el darrer trimestre de l’any.

A banda de la dificultat de continuar incrementant l’elevada
dotació de vehicles/1.000 habitants existent a Barcelona, les ra-
ons que expliquen aquest comportament negatiu són bàsicament
les mateixes que van servir per explicar el daltabaix de 2008 i
2009. Raons que a final de 2010 es poden sintetitzar en la feble-
sa de la represa econòmica, la incertesa del mercat laboral i la
dificultat per accedir a finançament. L’elevat endeutament que
arrossega el sector privat obliga a ajornar les decisions de com-
pra o d’inversió que no són prioritàries fins a la consolidació de
la millora del cicle econòmic.

Matriculacions per tipus de vehicles
(variació interanual) (%)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Resta

Motos i ciclomotors

Turismes

Total vehicles

gn.-st.2010 2009 2008

Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
1999 n.d. 258.954 343.708 1.913.162
2000 n.d. 250.928 328.456 1.870.262
2001 n.d. 242.467 318.543 1.875.909
2002 n.d. 222.464 293.613 1.769.857
2003 n.d. 251.132 326.012 1.898.112

2004 n.d. 269.387 356.261 2.149.755
2005 n.d. 290.049 386.400 2.319.601
2006 n.d. 284.546 382.404 2.364.654
2007 71.396 293.756 401.599 2.599.697
2008 52.159 206.393 275.596 1.818.314

2009 38.853 158.054 209.706 1.312.359
1r.tr. 8.494 33.322 43.696 283.366
2n.tr. 7.519 34.210 45.425 297.219
3r.tr. 10.369 41.598 56.072 353.934
4t.tr. 12.471 48.924 64.513 377.840

2010
1r.tr. 10.447 43.193 57.170 378.836
2n.tr. 13.534 52.416 68.998 439.063
3r.tr. 8.737 34.336 45.250 271.315

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2007 37.059 18.538 5.116 10.683

2008 26.825 15.284 3.711 6.339
1r.tr. 7.188 3.841 979 1.717
2n.tr. 7.466 4.083 942 1.902
3r.tr. 6.539 3.832 1.085 1.321
4t.tr. 5.632 3.528 705 1.399

2009 21.276 11.762 1.905 3.910
1r.tr. 4.460 2.575 444 1.015
2n.tr. 4.063 2.304 375 777
3r.tr. 5.844 3.155 602 768
4t.tr. 6.909 3.728 484 1.350

2010
1r.tr. 6.120 3.115 383 829
2n.tr. 7.549 4.477 529 979
3r.tr. 4.523 3.088 434 692

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya

3rt.2010/3r.tr.2009 –15,7 –17,5 –19,3 –23,3
1r.sem.2010/1r.sem.2009 49,8 41,6 41,6 40,9
2009/2008 –25,5 –23,4 –23,9 –27,8
2008/2007 –26,9 –29,7 –31,4 –29,8

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta

3r.tr.2010/3r.tr.2009 –22,6 –2,1 –27,9 –9,9
1r.sem.2010/ 1r.sem.2009 60,4 55,6 11,4 0,9
2009/2008 –20,7 –23,0 –48,7 –38,3
2008/2007 –27,6 –17,6 –27,5 –40,7

milers variació (%)
Vehicles matriculats *
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(*) No inclou ciclomotors.
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El tràfic comercial pel port manté el procés de lenta recuperació
iniciada a començament d’any. L’exportació n’és la protagonista.

Durant els primers nou mesos de 2010, les instal·lacions por-
tuàries de Barcelona han acollit el pas de prop de 32 milions de
tones de mercaderies, gairebé mig milió –un 1,5%– més que du-
rant el mateix període d’un any abans. Un lleu repunt que sembla
que es consolida gràcies a la millora dels indicadors d’activitat
del comerç i de l’economia mundial i que permet aspirar a un
tancament d’any en positiu. Els màxims històrics assolits fa tot
just un parell d’anys apareixen com un dels primers objectius a
assolir si es compleixen les previsions de creixement econòmic i
el port de Barcelona fa valer la seva posició estratègica a més
de l’ampliació i millora de les seves instal·lacions.
Aquesta tímida represa del tràfic comercial portuari, que previ-
siblement s’accelerarà durant el darrer trimestre de l’any, s’ha
recolzat majoritàriament en la càrrega general, l’agregat de
mercaderia de més valor afegit. La resta de grans epígrafs, amb
l’excepció de l’embarcament de dolls sòlids –bàsicament po-
tasses– no han mostrat senyals de recuperació. El tràfic exte-
rior, puntualment de la mà de les exportacions, s’imposa cada
cop més al tràfic de cabotatge.

Font (per a tot l’apartat): Autoritat Portuària de Barcelona. Elaboració pròpia.

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona (milers de tones)

Total Càrrega General Líquids a doll Sòlids a granel Total
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Exportacions Importacions
1998 9.073 15.652 7.137 5.943 293 6.946 1.644 2.763 6.148 13.633
1999 9.783 18.093 8.258 7.065 280 8.219 1.245 2.809 6.431 16.001
2000 11.015 18.790 9.610 7.975 378 8.588 1.027 2.227 7.504 16.761
2001 11.256 20.213 9.994 8.142 392 9.123 870 2.948 7.569 17.720
2002 11.466 21.142 10.396 8.899 469 9.461 601 2.782 7.783 18.868

2003 12.417 22.357 11.133 9.785 522 9.638 763 2.935 8.418 19.609
2004 14.261 25.060 13.060 11.722 438 10.633 763 2.706 10.149 21.828
2005 15.511 28.326 14.480 12.774 533 11.998 498 3.554 11.298 25.217
2006 17.478 28.928 16.767 14.995 272 10.265 439 3.668 12.846 25.466
2007 19.491 30.555 18.462 16.723 518 10.472 511 3.359 14.854 26.700

2008 19.790 30.762 18.663 16.278 616 11.488 511 2.996 15.593 26.886
1r.tr. 4.717 7.712 4.487 4.113 121 2.870 108 729 3.668 6.846
2n.tr. 5.368 8.548 5.031 4.671 207 3.200 130 677 4.168 7.196
3r.tr. 5.390 7.663 5.034 4.158 197 2.565 159 940 4.255 6.735
4t.tr. 4.315 6.839 4.111 3.336 91 2.853 113 650 3.502 6.110

2009 16.111 25.682 14.521 11.594 863 10.893 728 3.194 12.521 22.630
1r.tr. 3.545 6.246 3.265 2.770 145 2.838 135 638 2.763 5.512
2n.tr. 4.106 6.278 3.714 2.853 209 2.602 183 822 3.133 5.446
3r.tr. 4.376 6.542 3.882 2.971 269 2.641 226 930 3.338 5.731
4t.tr. 4.084 6.617 3.660 3.000 240 2.812 184 804 3.286 5.941

2010
1r.tr. 3.860 6.116 3.523 2.906 146 2.617 191 593 3.062 5.532
2n.tr. 4.016 6.361 3.678 3.152 140 2.621 198 587 3.109 5.597
3r.tr. 4.542 6.680 4.076 3.210 178 2.684 288 786 3.600 5.914

Total mercaderies

Variació (%) Cabotatge Exterior Total

gn–st.2010/gn–st.2009
Total –7,9 3,4 1,5
Càrrega general –2,2 7,5 5,6
Líquids a doll –0,1 –4,1 –3,6
Sòlids a granel –84,8 1,2 –9,9

2009/2008
Total –17,7 –17,2 –17,3
Càrrega general –14,7 –27,4 –25,3
Líquids a doll –30,1 1,4 –2,9
Sòlids a granel –13,8 16,7 11,8

2008/2007
Total –4,9 2,2 1,0
Càrrega general –10,1 1,4 –0,7
Líquids a doll 21,1 8,6 10,1
Sòlids a granel –8,0 –9,7 –9,4
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Rere aquest augment de la càrrega general hi ha el fort dina-
misme del tràfic de contenidors, una de les apostes estratègi-
ques del port barceloní. Les xifres del segon i tercer trimestre
d’enguany comencen a deixar enrere el fort daltabaix patit du-
rant el 2009, quan es van deixar d’operar l’equivalent al 30%
dels teus registrats un any abans. Atès que dues terceres parts
de la càrrega general és transportada en contenidors, el tràfic
exterior apareix com a determinant també en l’evolució del seg-
ment dels contenidors. El tràfic de cabotatge no revela cap signe
de millora, fet imputable possiblement a la creixent competèn-
cia d’altres mitjans de transport més flexibles en els serveis de
mitjana distància.
S’amplia de manera molt notable el ventall de tipus de
mercaderia que aconseguiran tancar 2010 millorant els
registres d’un any abans.

La informació més detallada de l’evolució del tràfic per tipus
de producte permet constatar que els repunts més intensos en el
que va d’any corresponen a categories que un any abans havien
registrat les retallades més intenses. Això obliga a relativitzar la
magnitud d’aquest repunt. És el cas de la maquinària i recanvis
i, sobretot, dels automòbils. El tràfic de potasses i altres adobs,
de fusta i de conserves, menys rellevants que els anteriors en
valors absoluts, també s’ajusta a aquesta pauta expansiva.
Més significatiu és l’augment del tràfic de productes químics,
directament relacionat amb la millora de la conjuntura econò-
mica europea i, més concretament, de la indústria. Per contra,
el tràfic de productes siderometal·lúrgics encara no mostra sig-
nes de recuperació, condicionat per la feblesa de l’activitat in-
dustrial i de la construcció al conjunt de Catalunya i també
d’Espanya. La importació de productes energètics –el tipus de
mercaderia que juntament amb els productes químics expliquen
el 40% en volum del tràfic portuari de Barcelona– manté una
tendència de lleu retrocés com a conseqüència de la feblesa de
la demanda interna. La creixent aportació de les fonts renova-
bles a la producció d’energia elèctrica també ha contribuït a
reduir les importacions d’hidrocarburs. El tràfic de primeres
matèries i productes elaborats del sector agro-ramader i per l’a-
limentació humana, un grup heterogeni i molt expansiu en els
darrers anys, presenta variacions heterogènies que limiten la
visibilitat d’una tendència de fons lleument expansiva.

Tràfic total de mercaderies

variació interanual (%)
total acumulat darrers dotze mesos

milions de tones variació (%)
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Tràfic de contenidors
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Teus
Variació (%) Exterior Cabotatge Total Tones

gn-st.2010/gn-st.2009 8,2 –13,0 5,7 7,4
1r.sem.2010/1r.sem.2009 5,2 –12,2 3,1 6,3
2009/2008 –30,7 –23,9 –29,9 –29,9
2008/2007 –0,3 –11,0 –1,6 –1,0

Tràfic de contenidors

Nombre de contenidors (Teus) Mercaderia
Període Exterior Cabotatge Total (milers tones)

1998 842.097 253.016 1.095.113 10.002
1999 944.855 290.132 1.234.987 11.532
2000 1.075.954 311.438 1.387.392 12.989
2001 1.101.975 309.079 1.411.054 13.430
2002 1.166.070 295.162 1.461.232 13.842

2003 1.328.439 323.927 1.652.366 15.344
2004 1.592.626 323.867 1.916.493 18.344
2005 1.764.117 307.364 2.071.480 19.929
2006 2.013.319 304.920 2.318.239 22.573
2007 2.305.664 304.435 2.610.099 25.417

2008 2.298.542 270.935 2.569.477 25.159
1r.tr. 556.824 68.396 625.220 6.211
2n.tr. 631.753 74.027 705.780 6.988
3r.tr. 617.665 71.499 689.164 6.671
4t.tr. 492.300 57.013 549.313 5.289

2009 1.593.933 206.281 1.800.214 17.626
1r.tr. 388.907 48.260 437.167 4.137
2n.tr. 380.277 54.424 434.701 4.245
3r.tr. 418.995 54.258 473.253 4.653
4t.tr. 405.754 49.339 455.093 4.591

2010
1r.tr. 391.392 43.980 435.372 4.390
2n.tr. 417.672 46.143 463.815 4.521
3r.tr. 476.004 46.372 522.376 5.085



Observant l’evolució del tràfic portuari per àrees geogràfiques
crida l’atenció que, amb l’excepció del Golf Pèrsic, mar Roig i
Aràbic, cap altra àrea repeteixi enguany l’augment registrat un
any abans. Alhora, en el que va de 2010 s’han reduït els inter-
canvis comercials amb el continent americà, amb l’excepció
dels fluxos relativament testimonials que es mantenen amb els
ports del Pacífic. A banda del lideratge indiscutible dels ports
francesos i italians, els d’Extrem Orient i Japó i els del Nord
d’Àfrica acaparen el podi de les zones geogràfiques que con-
centren les transaccions comercials més elevades amb el port
de Barcelona. Els fluxos amb destinació u origen al Mediterra-
ni Oriental i Pròxim Orient així com els registrats amb el sud i
sud-est asiàtic, evolucionen a l’alça però sense arribar a com-
pensar la retallada de 2009.
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Origen/destinació del tràfic portuari exterior (gn–st.2010)

Variació (%)
Àrees geogràfiques Tones gn-st10/gn-st09 2009/2008
França / Itàlia 5.587.675 2,1 –16,2
Europa (Atlàntic) 1.418.725 –9,9 9,4
Med. Or., Negre i Pr. Orient 2.170.852 6,0 –24,9
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 2.665.710 2,1 1,8
Sud i sud-est asiàtic 1.804.949 2,6 –13,1

Extrem Orient i Japó 3.260.616 21,5 –28,6
Nord d'Àfrica 3.359.803 8,3 –8,5
Resta d'Àfrica 1.606.913 24,6 –28,6
Amèrica del Nord (Atlàntic) 537.352 –13,9 –48,5
Golf de Mèxic 1.160.407 –15,2 22,3

Amèrica Central i Carib 530.082 –6,3 –17,5
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.865.261 –3,5 –27,5
Amèrica del Nord (Pacífic) 115.336 20,6 –17,0
Amèrica del Sud (Pacífic) 223.691 21,1 –35,1
Oceania i Illes del Pacífic 201.055 –7,3 1,3
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Tràfic comercial per àrees geogràfiques
(percentatge sobre el total)

2009gn-st.2010
%

Distribució del tràfic per productes (gn–st.2010)

Variació (%)
Productes Tones gn-st10/gn-st09 2009/2008
Gas natural 3.596.781 2,5 –6,1
Gasoil, gasolina i fuel 3.432.274 –10,0 5,4
Altres productes energètics 394.220 17,3 –2,4
Productes siderúrgics 1.377.951 –13,6 3,9
Productes metal·lúrgics 591.512 –5,6 –39,3

Potasses i altres adobs 312.320 43,6 –26,2
Productes químics 3.326.096 11,3 –6,0
Ciment i clínker 364.305 –35,7 2,3
Altres materials de construcció 565.180 9,1 –34,2
Cereals i farines 368.547 –20,2 –7,2

Faves i farina de soja 1.246.278 9,5 –0,5
Pinso i farratges 534.929 –11,2 16,1
Fruites i verdures 362.211 –10,0 –24,8
Begudes i derivats 437.284 –7,5 –60,4
Conserves 105.390 26,4 –57,4

Tabac, cafè i cacau 363.227 –0,8 –33,8
Olis i greixos 654.768 –7,7 7,6
Pesca congelada 19.709 –46,4 –39,6
Resta de productes alimentaris 1.044.866 5,6 –31,7
Paper i pasta 1.108.421 0,8 –15,5

Fusta 128.442 39,8 –53,6
Maquinària i recanvis 1.062.133 12,8 –37,6
Automòbils i peces 866.099 37,2 –39,8
Resta de mercaderies 3.676.426 4,4 –26,9
Tares 5.634.699 4,8 –21,8

Total 31.574.068 1,6 –17,3

Principals tipologies del tràfic comercial
(milions de tones)
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3r.tr.2010/ 1r.sem.2010/ 2009/ 2008/
Variació (%) 3r.tr.2009 1r.sem.2009 2008 2007

Ferris regulars 8,6 –0,7 –8,8 3,4
Creuers 16,4 5,5 2,5 17,9
Creuers en trànsit 7,3 25,1 5,2 16,9
Total 10,8 8,7 –0,7 12,0

Tràfic portuari d’exportació

taxa de variació interanual (%)
total acumulat darrers dotze mesos

milions de tones (%)
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El port de Barcelona tancarà 2010 amb gairebé 3,5 milions de
viatgers, assolint així un nou màxim històric.

Després d’un començament d’any més aviat apagat, a partir de
l’abril l’augment del nombre de passatgers pel port ha estat
constant. Això ha permès tancar els nou primers mesos d’en-
guany amb un increment interanual proper al 10%. Una evolu-
ció relativament sorprenent atesa la conjuntura econòmica i que
s’explica per l’expansió del negoci dels creuers i per l’augment
de la corresponent oferta de places. De fet, aquest tipus de vai-
xell ha estat l’únic que ha augmentat el nombre d’escales al
port en el que va d’any. Ni tan sols els portacontenidors han
aconseguit igualar les xifres de 2009. Per contextualitzar el
creixent protagonisme del turisme de creuers a Barcelona no-
més cal recordar que fins el 2003 no es va superar el milió de
passatgers/any. Set anys després, som a les portes dels 2,4 mi-
lions anuals.

Pel que fa al segment dels ferris regulars, la forta competència
dels vols de baix cost ha limitat el seu creixement en els trajec-
tes entre Barcelona i les Illes. L’ampliació de l’oferta amb va-
ixells que uneixen regularment la capital catalana i diversos
ports italians i més recentment del nord d’Àfrica, explica la
tendència lleument alcista que ha mantingut aquest segment del
negoci. Gràcies al repunt dels mesos d’estiu, el total de passat-
gers de ferris regulars es mantindrà per sobre del milió per cin-
què any consecutiu però sense superar el màxim assolit ara fa
dos anys.

Trànsit de passatgers

Ferris Creuers en
Període regulars Creuers trànsit Total
1998 602.361 224.136 238.925 1.065.422
1999 836.656 247.758 293.838 1.378.252
2000 847.973 291.405 285.537 1.424.915
2001 790.260 342.633 310.167 1.443.060
2002 855.865 447.921 386.738 1.690.524

2003 820.737 548.318 500.912 1.869.967
2004 946.788 559.208 462.197 1.968.193
2005 983.755 591.057 633.518 2.208.330
2006 1.136.108 791.385 611.258 2.538.751
2007 1.114.445 975.907 789.287 2.879.639

2008 1.151.976 1.150.933 922.957 3.225.866
1r.tr. 168.243 36.382 53.531 258.156
2n.tr. 293.915 365.396 306.646 965.957
3r.tr. 549.649 463.626 336.362 1.349.637
4t.tr. 140.169 285.529 226.418 652.116

2009 1.050.231 1.180.239 971.226 3.201.696
1r.tr. 126.048 113.380 67.732 307.160
2n.tr. 295.454 349.640 265.784 910.878
3r.tr. 495.143 440.548 379.499 1.315.190
4t.tr. 133.586 276.671 258.211 668.468

2010
1r.tr. 131.671 71.081 91.478 294.230
2n.tr. 287.019 417.439 325.883 1.030.341
3r.tr. 537.721 512.729 407.173 1.457.623
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taxa de variació interanual (%)
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Variació (%) Avions

3r.tr.2010/ 1r.sem.2010/ 2009/ 2008/
3r.tr.2009 1r.sem.2009 2008 2007

Total 1,6 –5,2 –13,3 –8,7
Interior –7,3 –7,4 –15,4 –13,6
Internacional 8,0 –3,7 –11,5 –4,3
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Es consolida la recuperació del trànsit aeri de passatgers
iniciada a finals de 2009.

Amb les dades dels mesos d’estiu de 2010 s’encadenen quatre
trimestres de creixement ininterromput del trànsit aeri que per-
meten pensar que la fase contractiva que ha travessat aquest
sector quedarà cenyida al bienni 2008-2009. La recuperació és
sostinguda des del novembre de 2009 –amb l’excepció del mes
d’abril quan el núvol de cendra del volcà islandès va obligar a
cancel·lar milers de vols a tota Europa–, amb un impuls espec-
tacular durant el tercer trimestre de 2010 del 7,6%, una taxa
desconeguda des de 2007, any en què s’assolí el màxim histò-
ric de viatgers a El Prat.

Variació (%) Passatgers

3r.tr.2010/ 1r.sem.2010/ 2009/ 2008/
3r.tr.2009 1r.sem.2009 2008 2007

Total 7,6 2,2 –9,4 –8,0
BCN-MDD –4,4 7,2 –11,4 –28,4
Resta interior 3,4 2,2 –10,9 –12,0
Unió Europea 4,5 –2,0 –9,1 –4,7
Resta internacional 33,2 12,7 –4,7 24,7

Variació (%) Mercaderies

3r.tr.2010/ 1r.sem.2010/ 2009/ 2008/
3r.tr.2009 1r.sem.2009 2008 2007

Total 2,2 32,1 –13,6 7,4
Interior 2,6 3,0 –19,8 –19,0
Internacional 2,2 36,4 –12,8 12,7

1El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals. La distribució entre interior i internacional pot variar lleugerament
entre les diferents taules depenent si es considera el trànsit comercial o la totalitat.
Font (per a tot l’apartat, si no s’indica el contrari): Aeroport de Barcelona i Aena.

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l’aeroport de Barcelona

Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Interior Internacional

Període Total1 BCN-MDD Resta UE Resta Total1 Interior Internacional Total1 Interior Internacional
1998 16.195 3.116 5.559 5.670 1.402 80.032 31.802 48.230 217.553 113.140 104.413
1999 17.422 3.303 5.746 6.553 1.527 86.215 32.920 53.253 233.609 119.932 113.666
2000 19.809 3.894 6.252 7.513 1.838 88.763 32.996 55.768 256.905 122.312 131.534
2001 20.745 3.982 6.570 8.144 1.848 81.882 28.378 53.503 273.118 130.819 142.298
2002 21.348 4.038 6.360 9.035 1.741 75.905 25.262 50.643 271.023 123.149 144.733

2003 22.752 4.145 6.928 10.310 1.160 70.115 22.852 47.263 282.013 127.866 150.987
2004 24.558 4.228 7.626 10.657 1.853 84.985 23.872 61.113 291.358 133.406 154.542
2005 27.153 4.525 8.849 11.366 2.222 90.446 22.555 67.890 307.811 148.768 155.811
2006 30.008 4.333 10.038 12.787 2.679 93.404 19.492 73.912 327.650 158.584 165.520
2007 32.898 4.798 10.383 14.660 2.964 96.786 16.137 80.649 352.501 168.179 181.286

2008 30.272 3.435 9.135 13.974 3.695 103.996 13.072 90.924 321.693 145.273 173.457
1r.tr. 6.963 1.108 2.174 3.025 642 24.416 3.090 21.326 79.940 38.530 40.724
2n.tr. 8.174 940 2.430 3.839 955 27.539 3.544 23.994 85.661 38.836 46.099
3r.tr. 8.869 640 2.626 4.286 1.311 26.173 3.140 23.034 85.379 35.849 48.708
4t.tr. 6.266 747 1.905 2.823 787 25.868 3.298 22.570 70.713 32.058 37.926

2009 27.422 3.045 8.136 12.703 3.521 89.813 10.489 79.323 278.965 122.890 153.557
1r.tr. 5.598 721 1.744 2.424 704 19.066 2.500 16.566 65.161 30.255 34.394
2n.tr. 7.283 795 2.079 3.535 870 21.110 2.644 18.465 73.931 31.964 41.254
3r.tr. 8.229 702 2.421 3.927 1.175 23.665 2.680 20.986 74.519 31.129 42.786
4t.tr. 6.311 826 1.893 2.816 773 25.972 2.666 23.306 65.354 29.542 35.123

2010
1r.tr. 5.788 787 1.810 2.486 699 25.068 2.490 22.578 60.743 27.799 32.401
2n.tr. 7.371 838 2.098 3.353 1.075 28.018 2.809 25.209 71.098 29.798 40.416
3r.tr. 8.855 671 2.502 4.103 1.566 24.195 2.750 21.445 75.712 28.867 46.204
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En conjunt, les xifres dels primers nou mesos de l’any tracen
un clar perfil ascendent, amb més de 22 milions de passatgers
que suposen un increment del 4,3% en relació amb el mateix
període de 2009. En canvi, les operacions d’enlairament i ate-
rratge registrades han mantingut ben bé fins a final de l’estiu el
to contractiu que arrossegaven des de començaments de 2008.
Així, tot i que l’acumulat anual fins al setembre reflecteix un
descens del 2,8%, al retrocés del primer semestre –d’un 5,2%–
es contraposa un lleuger augment del tercer trimestre –un 1,6%–,
el primer signe positiu dels darrers deu trimestres. Aquest des-
fasament del ritme de creixement entre viatgers i operacions és
indicatiu d’una major ocupació i rendibilitat dels vols operats.
L’evolució de la mercaderia transportada té caràcter propi, amb
unes taxes gairebé desconcertats en un mateix any que inclouen
des d’augments asombrosos del 64,7% a l’abril fins a un des-
cens del 9,7% al setembre, justament el mes en que s’enfila a
l’alça tant el trànsit de passatgers com el nombre d’operacions.
En conjunt, el balanç del transport de mercaderia durant els pri-
mers nou mesos de l’any és d’un notable augment del 21,1%,
un increment que invita a pensar que es recuperaran els nivells
de 2008 i que s’ha d’imputar gairebé en exclusiva a la càrrega
internacional, que ja suposa un 90% del total de mercaderia
transportada, deu punts més que en 2006. En particular, els
increments més explosius s’han registrat amb l’exterior de la
UE, amb quatre mesos consecutius –de febrer a maig–, amb
augments superiors al 80%.

La distribució dels fluxos de viatgers per àrees geogràfiques
posa l’accent en un dels principals elements de l’anàlisi, com és
que el segment internacional ha continuat guanyant pes i ha
assolit, per primer cop, una quota del 60% del total. I dins del
segment internacional, és el de l’exterior de la UE el que està
avançant amb més determinació. De fet, porta un creixement
acumulat del 21,5% en els primers nou mesos de l’any i ja
representa el 15% del total, el doble que sis anys enrera. No és
exactament una novetat, sinó que constitueix un pas més en
l’estratègia d’internacionalització d’un aeroport en el qual el
nombre de vols transoceànics ha augmentat un 75% en els dar-
rers quatre anys i que aquest estiu ha tingut operatives pràctica-
ment un centenar de rutes internacionals.
Pel que fa al mercat interior i un cop neutralitzat l’impacte de
l’entrada en funcionament de l’AVE, la ruta Barcelona-Madrid
recupera terreny i acumula un moderat augment del 3,5%, vuit
dècimes per sobre del que engloba el tràfic amb els aeroports
de la resta d’Espanya.

Passatgers per l’aeroport per mesos (milions)
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Passatgers de l’aeroport de Barcelona segons país
d’origen o destinació dels vols (gn–st.2010)

Nombre de gn–st 2010/ % sobre el
passatgers gn–st 2009 (%) total

Espanya 8.712.695 2,8 39,6
Alemanya 1.592.686 1,8 7,2
Itàlia 1.575.551 0,2 7,2
Regne Unit 1.559.488 –17,0 7,1
França 1.475.693 –2,8 6,7
Holanda 834.940 –2,0 3,8
Suïsa 787.533 19,4 3,6
Federació Russa 542.525 62,3 2,5
Estats Units 442.806 3,1 2,0
Portugal 435.604 3,5 2,0
Dinamarca 355.374 37,4 1,6
Bèlgica 347.516 –3,2 1,6
Marroc 302.467 33,6 1,4
Romania 253.953 6,1 1,2
Àustria 241.714 35,1 1,1
Israel 219.369 31,3 1,0
Turquia 213.478 31,4 1,0
Suècia 210.832 102,9 1,0
República Txeca 208.678 15,1 0,9
Grècia 192.549 23,3 0,9
Irlanda 182.907 –3,1 0,8
Noruega 126.914 32,1 0,6
Finlàndia 119.651 0,6 0,5
Polònia 103.354 25,3 0,5
Algèria 81.708 19,4 0,4
Resta de països 894.272 n.d. 4,1
Total 22.014.257 4,3 100,0

Passatgers de l’aeroport de Barcelona segons
aeroport d’origen o destinació dels vols (gn-st.2010)

Aeroports espanyols Aeroports internacionals
Ciutat/aeroport Passatgers Ciutat/aeroport Passatgers

Madrid/Barajas 2.307.779 Amsterdam/Schipol 798.594
Palma de Mallorca 1.158.119 París/Charles de Gaulle 657.619
Sevilla 622.572 París/Orly 562.725
Eivissa 598.075 Roma/Fiumicino 532.005
Menorca 566.205 Londres/Heathrow 456.068
Màlaga 507.475 Frankfurt 443.535
Bilbao 445.651 Munich 435.498
FGL.Granada/Jaén 272.685 Milà/Malpensa 425.165
Tenerife N./Los Rodeos 250.428 Lisboa 375.177
Santiago 242.803 Copenhaguen 354.954
Gran Canària 238.471 Brussel·les 339.101
Alacant 229.008 Zuric 307.327
Astúries 216.576 Ginebra 307.209
Resta aeroports 1.050.938 Resta aeroports 7.286.426

Total 8.706.785 Total 13.281.403



Passatgers pels principals aeroports espanyols
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L’altre puntal bàsic en l’anàlisi de les dades de l’estiu de 2010,
i aquesta sí que és una novetat, és que al setembre ha començat
a operar a El Prat la companyia de baix cost Ryanair, amb una
vintena de noves rutes nacionals i internacionals. L’impacte de
la seva irrupció s’ha deixat notar amb escreix durant aquest pri-
mer mes d’operacions: amb 150.000 passatgers s’ha situat en
quarta posició en el rànquing de companyies, per darrera de
Vueling, Spanair i Easyjet i per davant de Aireuropa i Iberia.
Aquest desembarcament ha afegit combustible al debat sobre el
procés de transformacions i d’implantació de les aerolínies, i a
la reflexió sobre l’estratègia de l’aeroport com a plataforma de
connexió intercontinental, i s’emmarca en una onada de fu-
sions, fallides i adquisicions de companyies que està tenint lloc
no només aquí sinó al mapa aeri mundial. De moment, amb
unes mitjanes diàries en l’acumulat des de setembre de 760
operacions i poc més de vuitanta mil viatgers transportats, la
capacitat operativa de les dues terminals de l’aeroport fa viable
un creixement tant per la via de servir connexions internacio-
nals com per la via d’acollir companyies de baix cost, a l’espe-
ra que la demanda continuï recuperant-se a mesura que la recu-
peració econòmica agafi més volada.

D’entre els grans aeroports espanyols, l’augment del 4,3% del
nombre de passatgers que han utilitzat l’aeroport de Barcelona
en el que va d’any és, de lluny, el més destacable, i supera en
dos punts l’increment del conjunt d’aeroports d’Aena. Cal bai-
xar en el rànquing fins a Eivissa, amb cinc vegades menys
passatgers–, Lanzarote o Fuerteventura per trobar increments
superiors. Alhora, la taxa de setembre –un 12,9%– més que
dobla el del conjunt del sistema, i resulta del tot excepcional
entre els aeroports no turístics. El contrapunt negatiu a aquest
creixement s’evidencia amb les dades detallades de setembre,
que recullen un fort descens del 10,9% del trànsit de passatgers
a Girona i del 19% a Reus.

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions als principals aeroports espanyols (gn–st.2010)

Passatgers Mercaderies (tones) Avions
Total Variació Internacional/ Regular/ Variació Variació

Aeroports (milers) interanual(%) Total (%) Total (%) Total interanual(%) Total interanual(%)
1. Madrid-Barajas 37.926 3,2 62,1 97,9 266.382 27,9 326.951 –0,2
2. Barcelona 22.014 4,3 60,4 96,3 77.449 21,3 207.553 –2,8
3. Palma de Mallorca 17.536 –0,4 72,6 81,3 13.263 2,5 141.187 –1,5
4. Màlaga 9.461 2,4 79,5 93,1 2.283 –12,7 82.482 1,7
5. Alacant 7.369 2,9 78,6 93,3 2.351 –1,2 58.192 1,5

6. Gran Canària 6.909 3,5 52,5 76,4 17.545 –6,3 76.297 2,6
7. Tenerife Sud 5.334 2,3 82,6 63,5 3.120 –24,1 37.736 4,4
8. Eivissa 4.461 10,3 59,8 80,7 2.608 3,9 48.702 6,3
9. Girona 4.011 –4,0 83,1 96,0 31 –27,8 35.078 –6,7

10. València 3.784 2,4 53,1 96,3 8.461 20,0 58.701 –6,2

11. Lanzarote 3.743 6,4 60,5 71,9 2.816 –12,5 35.213 10,7
12. Sevilla 3.162 1,9 31,2 95,1 4.207 12,1 40.901 –2,6
13. Fuerteventura 3.106 10,2 68,4 71,7 1.271 –12,8 29.373 7,4
14. Tenerife Nord 3.052 0,2 2,1 99,7 11.315 –17,4 46.731 –0,3
15. Bilbao 2.994 7,0 26,3 93,5 1.895 –5,5 41.493 1,1

Total Espanya 149.306 2,3 60,5 90,1 472.887 18,7 1.628.136 –2,9
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L’augment del nombre de visitants que pernocten a Barcelona
i especialment l’entrada en servei de nous trams del metro
aconsegueixen redreçar les xifres d’utilització del transport
públic metropolità.

De les xifres d’usuaris del transport públic urbà corresponents
als primers nou mesos de 2010 es desprèn un incipient canvi de
tendència a l’alça que contrasta amb la retallada d’un any abans.
L’augment s’ha concentrat bàsicament durant els mesos d’estiu
en la xarxa del metro. A més de l’impacte de l’entrada en fun-
cionament del nou tram de la L-5 a la zona del Carmel i Vall
d’Hebron, l’increment en el que va d’any és imputable a la con-
solidació del tram de la L9/L10 en funcionament i també a la re-
cuperació de l’activitat turística que està registrant la ciutat.

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana

Nota: El Total inclou els viatges en tramvia.
Font: Transports de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i ATM.

Nota: Les dades del darrer any són provisionals.
Font: Dades de l’Autoritat del Transport Metropolità. Elaboració pròpia.

3r.tr.2010/ 1r.sem.2010/ 2009/ 2008/
Variació (%) 3r.tr.2009 1r.sem.2009 2008 2007

Metro 8,6 3,1 –3,9 2,7
Autobús –3,3 –2,4 0,8 –7,5
FGC –3,9 –2,3 –5,6 2,2
Total Urbà 4,0 0,9 –2,3 –0,2

milions de viatges variació (%)

300
350
400
450
500
550
600
650

-6
-4
-2
0
2
4
6
8

201020092008200720062005

Total transport públic urbà

Transport públic urbà (milers de viatges)

Xarxa Xarxa FGC
Període Metro Autobusos Servei urbà Total
1998 280.324 198.564 20.955 499.843
1999 285.943 200.311 23.263 509.517
2000 291.977 169.289 25.177 486.443
2001 305.105 184.025 26.833 515.963
2002 321.365 186.103 28.645 536.114

2003 331.398 199.721 28.352 559.471
2004 342.793 200.405 28.994 579.880
2005 345.273 199.741 28.984 587.037
2006 353.388 201.809 29.210 601.308
2007 366.372 203.679 29.321 619.132

2008 376.374 188.333 29.980 617.857
1r.tr. 96.664 44.223 8.077 154.864
2n.tr. 99.087 50.452 8.035 163.574
3r.tr. 82.919 43.079 5.877 136.875
4t.tr. 97.704 50.579 7.991 162.544

2009 361.653 189.869 28.290 603.663
1r.tr. 94.084 49.312 7.703 156.900
2n.tr. 93.487 49.210 7.333 156.460
3r.tr. 80.968 41.546 5.675 133.460
4t.tr. 93.114 49.800 7.580 156.843

2010
1r.tr. 93.905 47.177 7.490 154.332
2n.tr. 99.427 48.969 7.197 161.973
3r.tr. 87.922 40.178 5.453 138.843

1r.sem.2010/ 2009/ 2008/ 2007/
Variació (%) 1r.sem.2009 2008 2007 2006

Ferroviari 0,8 –3,5 1,6 1,6
Autobús –0,9 –0,3 –3,3 3,3
Tramvia 1,4 3,4 10,8 23,6
Total 0,2 –2,2 0,0 2,7

Transport públic metropolità (milers de viatges)

Període Ferroviari Autobús Tramvia Total
1998 422.100 291.900 -- 714.000
1999 433.700 292.700 -- 726.400
2000 450.100 298.500 -- 748.600
2001 471.770 283.564 -- 755.334
2002 502.911 297.154 -- 800.065

2003 516.961 320.167 -- 837.128
2004 533.186 327.340 7.688 868.214
2005 542.930 330.770 13.040 886.740
2006 553.630 340.120 16.910 910.660
2007 562.550 351.380 20.860 934.790

2008 571.650 339.680 23.110 934.440
1r. sem. 297.320 173.110 11.870 482.300
2n.sem. 274.330 166.570 11.240 452.140

2009 551.580 338.740 23.980 914.300
1r.sem. 285.300 173.700 12.000 471.000
2n.sem. 266.280 165.040 11.980 443.300

2010
1r.sem. 287.500 172.100 12.100 471.800



3r.tr.2010/ 1r.sem.2010/ 2009/ 2008/
Variació (%) 3r.tr.2009 1r.sem.2009 2008 2007

RENFE –4,3 –1,8
C1 –6,8 17,9
C2 10,8 –8,9
C3 –4,2 –10,8
C4 –6,1 –13,7

FGC 3,3 4,4 1,1 2,7
Llobregat-Anoia 0,7 4,6 2,2 5,4
Metro Vallès 5,6 4,2 0,2 0,9

Total Rodalia –2,6 –0,5

L’augment d’usuaris del metro, que gràcies a la constant am-
pliació del servei assoleix cada dia nous màxims, contrasta amb
el retrocés del nombre de viatgers de la xarxa d’autobusos. En
la mateixa línia clarament expansiva s’hi ha d’incloure les lí-
nies de rodalia de FGC. L’evolució de la resta del servei ferro-
viari reflecteix els efectes de la manca de creixement econòmic
i l’estancament del mercat de treball.

RENFE. C1: Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeroport/l’Hospitalet; C2: Sant Vicenç-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet; C3: Vic-Barcelona-l’Hospitalet; C4: Manresa-Terrassa-
Barcelona-Vilafranca-Sant Vicenç. FGC.Línia Llobregat-Anoia:Barcelona-Igualada/Manresa; Metro Vallès: Barcelona-Terrassa/Sabadell. (*) El total de Renfe inclou també els viatgers de
la línia C7: l’Hospitalet-Barcelona-Universitat Autònoma-Martorell; i de la C10: Estació de França-Aeroport, que a partir de febrer de 2009 s’ha integrat en la C-2.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per RENFE i pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Nombre de viatges a les línies de rodalia de RENFE i als FGC (milers)

RENFE FGC
Línia Metro

Període C-1 C-2 C-3 C-4 Total* Llobr-Anoia Vallès Total Total
1998 24.113 29.012 5.588 29.804 88.517 11.073 20.679 31.752 120.269
1999 24.333 29.770 5.716 30.309 90.128 12.597 21.100 33.697 123.825
2000 25.541 30.807 5.944 31.783 94.075 13.681 21.889 35.569 129.644
2001 26.931 33.804 6.459 34.779 101.973 14.757 21.575 36.332 138.305
2002 31.200 37.704 7.055 35.874 111.833 16.439 24.942 41.381 153.214

2003 31.493 36.621 7.950 35.899 111.963 18.473 26.152 44.625 156.587
2004 32.505 37.769 8.212 36.668 115.154 19.523 27.320 46.843 161.997
2005 33.735 38.269 9.519 37.018 121.835 18.117 27.834 45.951 167.786
2006 30.514 37.857 9.137 38.136 120.887 19.961 28.713 48.674 169.561
2007 33.452 34.926 7.397 33.990 116.964 20.112 29.518 49.630 166.594

2008 39.448 31.831 6.596 29.343 114.866 21.188 29.773 50.960 165.826
1r.tr. 9.935 8.567 1.806 7.805 30.196 4.970 7.808 12.778 42.974
2n.tr. 10.378 8.194 1.634 7.439 29.630 5.583 7.901 13.484 43.114
3r.tr. 9.551 7.501 1.510 6.893 27.246 4.910 5.784 10.694 37.940
4t.tr. 9.584 7.569 1.646 7.206 27.794 5.725 8.280 14.004 41.798

2009 36.783 35.275 6.321 27.554 109.965 21.663 29.835 51.498 161.463
1r.tr. 9.167 8.395 1.613 6.756 27.116 5.440 7.967 13.406 40.522
2n.tr. 9.718 9.189 1.634 7.338 28.903 5.445 7.685 13.131 42.034
3r.tr. 8.871 8.507 1.513 6.630 26.444 4.982 5.875 10.857 37.301
4t.tr. 9.027 9.184 1.561 6.830 27.502 5.797 8.307 14.104 41.606

2010
1r.tr. 8.190 8.695 1.466 6.420 25.617 5.700 7.965 13.665 39.282
2n.tr. 5.685 8.352 14.037
3r.tr. 5.015 6.202 11.217

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana
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Les dades de l’estiu assenten la recuperació de l’activitat
turística.

Després de vuit bimestres consecutius amb taxes de creixement
positives, hom està en condicions d’afirmar que l’impuls dels
registres turístics i hotelers a la ciutat és ferm i sostingut. L’aug-
ment durant els mesos de juliol i agost de quatre punts de l’o-
cupació, del 8,4% de les pernoctacions i del 9,8% dels turistes
empenyen aquests tres indicadors cap als màxims assolits mai
en un bimestre, un fet molt remarcable en el context d’atonia
que caracteritza la immensa majoria d’indicadors econòmics.
De mantenir-se el ritme de creixement acumulat fins l’agost
–un 7,5% de les pernoctacions i un 8,5% dels visitants–, els re-
comptes de final d’any poden arribar a situar-se al llindar dels
màxims històrics de 2007.

Activitat turística

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Període Pernoctacions Turistes1 Estada mitjana2

1998 7.400.337 2.969.490 2,5
1999 7.542.115 3.123.476 2,4
2000 7.777.580 3.141.162 2,5
2001 7.969.496 3.378.636 2,4
2002 8.694.770 3.580.986 2,4

2003 9.102.090 3.848.187 2,4
2004 10.148.238 4.549.587 2,2
2005 10.931.638 5.656.848 1,9
20063 13.198.982 6.709.175 2,0
2007 13.620.347 7.108.393 1,9

2008 12.485.198 6.659.075 1,9
gn-fb 1.696.224 970.389 1,8
mç-ab 2.211.116 1.161.135 1,9
mg-jn 2.221.208 1.173.378 1,9
jl-ag 2.500.377 1.235.180 2,0
st-oc 2.229.465 1.224.771 1,8
nv-ds 1.626.808 894.222 1,8

2009 12.817.171 6.476.034 2,0
gn-fb 1.483.449 809.070 1,8
mç-ab 2.036.247 1.074.287 1,9
mg-jn 2.284.215 1.211.084 1,9
jl-ag 2.726.409 1.232.163 2,2
st-oc 2.435.107 1.211.884 2,0
nv-ds 1.851.744 937.546 2,0

2010
gn-fb 1.508.387 817.475 1,9
mç-ab 2.302.949 1.248.526 1,8
mg-jn 2.398.305 1.274.600 1,9
jl-ag 2.956.616 1.353.142 2,2

1 S’entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona,
amb independència del motiu de la seva estada. 2 Dades expressades en nits. 3 A partir de
2006 s’ha modificat el métode d’estimació de les pernoctacions, els visitants i l’estada mit-
jana, de tal forma que es trenquen les sèries. Les dades de 2005 s’han reconstruït amb la
nova metodologia.
Font: Gremi d’Hotels per a Turisme de Barcelona.

Variació (%) Pernoctacions Turistes

4t bim. 2010/4t bim. 2009 8,4 9,8
1r sem. 2010/1r sem. 2009 7,0 8,0
2009/2008 2,7 –2,7
2008/2007 –8,3 –6,3

Identificar els factors que alimenten l’expansió de les activi-
tats turístiques quan molts altres sectors lluiten per no perdre
terreny passa necessàriament per reconèixer que el sòlid as-
sentament de la marca Barcelona en el posicionament turístic
internacional en combinació amb unes tarifes hoteleres con-
tingudes des de 2008 resulta una potent fórmula d’atracció de
la demanda.
Una demanda molt heterogènia amb perfils i procedències molt
diverses que conté tant viatgers culturals, com turisme juvenil,
de creuers, de compres o de salut, així com assistents per nego-
cis i a fires i congressos, com els grans congressos de medici-
na respiratòria i d’hematologia que s’han celebrat aquest estiu.
Amb una demanda que es nodreix de tants rebostos diferents,
no resulta estrany que a poc que s’hagi albirat una millora de la
situació i de les expectatives econòmiques dels principals paï-
sos emissors, aquesta demanda hagi aprofitat per fer una esca-
pada a Barcelona, un fet cada cop més fàcil i barat arran de
l’ampliació de les rutes i de l’abaratiment mitjà de les tarifes
aèries que uneixen Barcelona amb moltes ciutats europees.

Activitat hotelera segons categoria

Ocupació Nombre de Nombre de Estada
Categoria habitacions (%) pernoctacions turistes mitjana

mg-jn 2010
H 5* 73,5 316.288 194.168 1,65
H 4* 80,7 1.215.973 663.307 1,84
H 3* 83,9 626.232 299.132 2,09
H 2* 84,1 159.087 79.459 2,00
H 1* 77,6 80.724 38.533 2,11
Total 80,5 2.398.305 1.274.600 1,89

jl-ag 2010
H 5* 78,8 359.394 187.423 1,93
H 4* 88,7 1.545.719 702.549 2,20
H 3* 90,0 751.255 317.792 2,36
H 2* 91,6 199.328 104.781 1,92
H 1* 85,4 100.920 40.596 2,50
Total 87,6 2.956.616 1.353.142 2,19

milions variació (%)

total acumulat darrers dotze mesos
taxa de variació interanual (%)

Nombre de pernoctacions
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Activitat turística

milers de viatges venuts
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Les xifres de creueristes continuen augmentant, consolidant la
posició de liderat del Port de Barcelona a Europa.

Després d’uns inicis vacil·lants, l’empenta agafada per les xi-
fres d’usuaris de creuers a partir de l’abril tornen a situar aquest
segment d’activitat en una notable onada expansiva que permet
assegurar –per sisè any consecutiu– un tancament d’exercici en
positiu. Un fet molt meritori en el context econòmic actual que
se sustenta tant en l’auge de la demanda com en la recent am-
pliació de les infraestructures. De moment, els recomptes dels
tres primers trimestres superen l’1,8 milions de creueristes en
648 vaixells, un 12,9% i un 9,8% més, respectivament, que un
any enrera. Uns registres que afavoreixen el manteniment del
Port de Barcelona com a primer port d’Europa i quart del món
en tràfic de creuers.
En la mateixa ona de recuperació, les dades de transports de
l’oci –que inclouen a més del Bus Turístic el Tramvia Blau–
registren durant el tercer trimestre de 2010 un augment del
nombre d’usuaris. És un ascens modest, del 3,1%, però signifi-
catiu perquè trenca amb nou trimestres consecutius de descen-
sos, interromputs només un cop –durant el quart trimestre de
l’any passat– i amb un minso creixement del 0,9%. En conjunt,
els gairebé 2,4 milions de validacions que s’han efectuat en
aquest tercer trimestre de l’any representen el tercer registre
màxim de la història d’aquest servei, només superat per les
dades dels estius de 2008 i 2007.

El turisme estranger consolida el seu repunt.

Com ha passat amb d’altres destinacions espanyoles, la desi-
gual però inequívoca recuperació econòmica dels principals
països emissors –Alemanya, França, Itàlia i Gran Bretanya, prin-
cipalment–, ha contribuït notablement a l’augment de visitants
a Barcelona, segons les dades de l’Enquesta d’Ocupació Hote-
lera que elabora l’INE. La relativa i sorprenentment elevada
taxa de creixement del PIB a la zona euro durant el segon tri-
mestre i la millora de les expectatives en relació a la situació
econòmica han impulsat la despesa en viatges dels seus resi-
dents després d’un llarg període de contenció. Amb l’excepció
d’Irlanda –en un moment econòmic molt baix–, els visitants de
la resta de països de la UE han augmentat en relació amb l’any
anterior, amb un creixement global del 15,3%. D’igual manera,
els visitants de l’altre cantó de l’Atlàntic també han crescut
notablement, amb una taxa del 13,8% els procedents dels Estats
Units –amb una economia en plena recuperació–, i superior al
60% en el cas dels procedents de la resta del continent, on les
disparitats en termes de creixement són enormes i on Brasil és
l’exponent més ferm i potent de país emissor puixant.

Font: Autoritat Portuària de Barcelona.

Lloc de procedència dels visitants (en %)

gn-st.2010 var(%) gn-st.10/

nombre % gn-st.09

Espanya 1.316.169 26,9 3,5
Unió Europea 2.128.519 43,6 15,3

Alemanya 245.340 5,0 11,1
Àustria 52.430 1,1 25,0
Bèlgica 77.362 1,6 24,4
Dinamarca 49.851 1,0 1,9
Finlàndia 40.594 0,8 36,8
França 393.155 8,0 19,9
Grècia 48.337 1,0 54,0
Irlanda 53.254 1,1 –6,9
Itàlia 390.629 8,0 11,2
Luxemburg 5.177 0,1 6,4
Països Baixos 135.134 2,8 4,1
Polònia 30.328 0,6 40,5
Portugal 67.627 1,4 17,9
Regne Unit 375.524 7,7 7,7
Txeca, República 12.112 0,2 26,8
Suècia 88.213 1,8 71,9
Resta Unió Europea 63.452 1,3 23,9

Resta d’Europa 339.892 7,0 58,6
Amèrica 681.721 14,0 32,8

Estats Units 356.162 7,3 13,8
Resta d’Amèrica 325.559 6,7 62,6

Japó 99.250 2,0 16,1
Països africans 44.541 0,9 49,4
Resta del món 274.884 5,6 28,2
Total 4.884.976 100,0 17,0

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE.

Nota: Els tranports de l’oci inclouen el Bus Turístic i el Tramvia Blau. Font: TMB.
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

L’activitat constructora encara els darrers mesos d’enguany
sense mostrar millores significatives en la majoria dels seus
indicadors de conjuntura.

El primer avanç oficial de l’evolució del PIB català correspo-
nent al tercer trimestre de 2010 estima que la producció del sec-
tor de la construcció ha retrocedit un 5,4% en relació amb un
any abans. Posats a buscar una lectura mínimament positiva a
una sèrie de gairebé tres anys de retrocés sostingut, hom pot
assenyalar que la davallada del tercer trimestre és la més con-
tinguda del darrer any i mig. Sembla un senyal suficient per co-
mençar a parlar de desacceleració del procés de contracció de
l’activitat constructora a Catalunya.

(%)

PIB ConstruccióPIB pm

Evolució del PIB de la construcció (Catalunya)
(taxa de variació interanual en termes reals)
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4
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1 Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social. El trencament
metodològic de la sèrie en 2009 no permet la comparació amb períodes anteriors.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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Nombre d’empreses del sector de la construcció
i dels serveis immobiliaris1

Barcelona Barcelonès RMB Catalunya
Construcció

des. 2001 4.762 6.644 18.105 31.335
des. 2002 4.954 6.903 18.839 32.862
des. 2003 5.156 7.166 19.647 34.203
des. 2004 5.196 7.283 20.336 35.896

des. 2005 5.854 8.319 22.762 40.215
des. 2006 5.930 8.482 23.278 41.763
des. 2007 5.952 8.553 23.521 42.281
des. 2008 5.118 7.232 19.252 34.031

Serveis immobiliaris
des. 2001 4.676 5.076 7.892 10.194
des. 2002 5.108 5.539 8.678 11.212
des. 2003 5.277 5.917 9.460 12.276
des. 2004 5.768 6.323 10.352 13.655

des. 2005 6.129 6.768 11.186 14.947
des. 2006 6.459 7.139 11.970 16.188
des. 2007 6.382 6.944 11.423 15.533
des. 2008 5.997 6.458 10.229 13.645

Construcció i activitats immobiliàries
març 2009 10.420 12.847 27.749 45.078
juny 2009 10.216 12.505 26.882 43.788
set. 2009 9.899 12.084 25.706 41.680
des. 2009 9.745 12.084 24.883 40.106

març 2010 9.653 11.676 24.413 39.433
juny 2010 9.605 11.633 24.472 39.578
set. 2010 9.440 12.408 23.670 38.193

≠Variació (%) Barcelona Barcelonès RMB Catalunya

Construcció
des. 2008/des. 2007 –14,0 –15,4 –18,1 –19,5
des. 2007/des. 2006 0,4 0,8 1,0 1,2

Serveis immobiliaris
des. 2008/des. 2007 –6,0 –7,0 –10,5 –12,2
des. 2007/des. 2006 –1,2 –2,7 –4,6 –4,0

Construcció i activitats immobiliàries
set. 2010/set. 2009 –4,6 2,7 –7,9 –8,4
des. 2009/jn. 2009 –4,6 –3,4 –7,4 –8,4

En línia amb l’evolució del PIB i també de les expectatives
econòmiques condicionades per les polítiques de consolidació
fiscal, tant el teixit empresarial com l’ocupació sectorial conti-
nuen perdent unitats i capacitat productiva a pocs mesos de tan-
car 2010. Segons les darreres dades disponibles, a final de se-
tembre la Seguretat Social tenia comptabilitzades en els seus
registres poc més de 38.000 empreses amb algun treballador assa-
lariat. Una xifra que equival a un descens interanual del 8,4%.
En termes d’ocupació, aquesta mateixa font comptabilitza poc
més d’un quart de milió d’afiliats en situació d’alta, inclosos
els autònoms. En un any, la Seguretat Social ha perdut 36.000
cotitzants d’aquest sector a Catalunya, el 12,5% dels que tenia
un any enrere. Una variació aplicable a la regió metropolitana i
que sorprèn per la seva magnitud quan es compara amb la de la
producció que es dedueix del PIB. Una diferència que possi-
blement s’hagi d’explicar per un augment de l’ocupació sub-
mergida i també perquè el segment d’activitat més afectat ha
estat el de la construcció residencial, més intensiu en mà d’obra
que el de la gran obra pública.
A la ciutat central, el pes relatiu de la construcció i promoció
immobiliària sobre el total del teixit productiu és més baix que
a la resta del territori. Això ajuda a explicar que la contracció
del nombre d’empreses del sector radicades a Barcelona hagi
estat força més discreta que a la resta de Catalunya. Una dife-
rència que no es produeix en nombre de treballadors. Un tret di-
ferencial que possiblement s’explica per la grandària mitjana
de les empreses.

Font: Idescat.
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

Les xifres de licitació oficial corresponents a Catalunya mos-
tren una tímida recuperació durant els mesos centrals de l’estiu.
Una variació concentrada en l’obra civil que contrasta i corre-
geix lleument la davallada del 34% del primer semestre. Però
el context econòmic i polític –eleccions autonòmiques a final
de novembre– fa pensar que aquest repunt de la licitació difí-
cilment tindrà continuïtat durant el darrer terç de l’any. Al con-
junt d’Espanya les dades plasmen amb contundència les difi-
cultats de finançament en les que es mou el govern de l’Estat,
obligat a contenir el creixement del dèficit públic.

variació (%) variació (%)

Catalunya Espanya

Licitació oficial (Administracions Públiques)
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Les previsions de tancament d’any no poden ser encara de
canvi de tendència. Els compromisos adoptats pel govern en el
marc de la Unió Europea, amb l’esperança de restablir la con-
fiança dels mercats internacionals en l’economia espanyola,
obliguen a un control molt estricte de la despesa pública. I el
capítol amb més marge d’actuació a curt termini és el d’inver-
sions.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment.

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d’€)

Edificació Obra civil Total construcció
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya

1998 725.159 4.492.412 1.632.038 12.992.857 2.357.197 17.485.269
1999 635.808 4.498.180 1.802.100 11.460.451 2.437.908 15.958.631
2000 790.719 4.576.443 2.218.805 11.739.811 3.009.524 16.316.254
2001 1.208.451 7.388.984 3.507.336 16.340.638 4.715.787 23.729.622
2002 1.385.076 7.223.557 3.768.718 19.610.613 5.153.794 26.834.170

2003 2.020.887 7.205.226 3.424.581 16.706.348 5.445.468 23.911.574
2004 1.243.739 7.434.259 1.888.341 20.862.956 3.132.080 28.297.215
2005 2.067.571 10.435.715 3.145.306 23.088.312 5.212.877 33.524.027
2006 2.551.031 13.236.508 5.029.647 30.777.367 7.580.678 44.013.875
2007 2.156.746 10.891.943 4.905.580 26.507.488 7.062.326 37.399.431

2008 1.915.925 10.075.827 4.330.709 28.434.846 6.246.634 38.510.673
1r.tr. 616.122 3.114.349 1.402.197 9.740.624 2.018.319 12.854.973
2n.tr. 402.774 2.488.519 980.085 5.151.057 1.382.859 7.639.576
3r.tr. 458.367 2.189.161 1.151.997 5.765.237 1.610.364 7.954.398
4t.tr. 438.662 2.283.798 796.430 7.777.928 1.235.092 10.061.726

2009 1.841.648 10.221.617 3.902.455 25.256.708 5.744.103 35.478.325
1r.tr. 690.672 3.776.062 1.259.403 8.397.232 1.950.075 12.173.294
2n.tr. 465.855 2.263.193 469.251 4.739.272 935.106 7.002.465
3r.tr. 386.669 2.322.602 536.782 5.530.628 923.451 7.853.230
4t.tr. 298.452 1.859.760 1.637.019 6.589.576 1.935.471 8.449.336

2010 1.277.095 6.025.970 1.521.037 9.530.466 2.798.132 15.556.436
1r.tr. 498.753 2.605.491 443.780 3.426.746 942.533 6.032.237
2n.tr. 450.311 2.119.666 502.934 4.102.418 953.245 6.222.084
jl-ag 328.031 1.300.813 574.323 2.001.302 902.354 3.302.115

Variació % Catalunya

Edificació Obra civil Total construcció
jl-ag10/jl-ag09 –0,1 21,4 12,6
1r.sem.10/1r.sem.09 –18,0 –45,2 –34,3
2009/2008 –4,0 –9,9 –8,1
2008/2007 –11,2 –11,7 –11,5

Variació % Espanya

Edificació Obra civil Total construcció
jl-ag10/jl-ag09 –29,0 –51,0 –44,2
1r.sem.10/1r.sem.09 –21,6 –42,7 –36,0
2009/2008 1,1 –11,5 –8,2
2008/2007 –7,5 7,3 3,0
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Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats

3r.tr.2010/3r.tr.2009 93,9 –47,2 126,5 –46,3
1r.sem.2010/1r.sem.2008 112,4 –49,2 88,2 –57,4
2009/2008 –52,0 –28,4 –53,1 –39,8
2008/2007 –42,0 29,7 –68,3 –8,6

La construcció residencial entra en una fase dicotòmica,
en la què algunes àrees com Barcelona i l’entorn metropolità
comencen a recuperar un cert dinamisme, mentre que d’altres
zones amb un gran estoc acumulat segueixen pràcticament
anquilosades.

La incipient recuperació que s’havia detectat en els habitatges
iniciats a Barcelona durant els primers mesos de l’any ha avan-
çat temporal i geogràficament. Per un cantó, amb aquest ja són
tres trimestres encadenats amb variacions interanuals positives.
Sense perdre de vista que les variacions semblen molt especta-
culars però només és perquè es comparen amb els valors de
l’any 2009 –quan s’assoliren els mínims de les darreres dèca-
des–, el cert és que suposen el trencament d’un llarg període de
quinze trimestres de descensos, amb una única interrupció més
aviat testimonial el quart trimestre de 2007.
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L’avanç geogràfic és també ferm i queda molt circumscrit a
l’àmbit metropolità. Sis de les set comarques metropolitanes
registren avanços notables d’iniciats en l’acumulat de gener a
setembre, i la comarca que queda fora d’aquesta tendència –el
Vallès Oriental– es manté en xifres similars a les d’un any enre-
ra. Però encara és més interessant que cinc d’aquestes set co-
marques ja hagin superat en termes absoluts els registres de tot
2009. Alhora, el contrast amb la resta de Catalunya és evident:
pel que fa a les àrees urbanes, només el Tarragonès es mou en
una tendència ascendent, mentre que el Gironès i el Segrià con-
tinuen retrocedint. A la zona que engloba les comarques turísti-
ques el que preval són els signes negatius, tot i que s’ha frenat
l’estrepitós ritme de descens de 2009. Per últim, a la resta de
Catalunya hi ha una barreja de signes, que, en qualsevol cas,
actuen sobre uns valors absoluts molt baixos.

Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
1998 6.458 3.918 36.280 25.711 42.738 29.629 29.038 17.820 71.776 47.449
1999 6.558 3.696 33.717 24.548 40.275 28.244 37.993 21.631 78.268 49.875
2000 5.119 4.747 35.454 26.850 40.573 31.597 37.946 26.041 78.519 57.638
2001 4.634 4.790 28.775 29.776 33.409 34.566 34.385 30.990 67.794 65.556
2002 4.886 4.910 29.931 26.750 34.817 31.660 39.681 33.878 74.498 65.538

2003 5.415 4.011 32.532 28.464 37.947 32.475 50.702 36.323 88.649 68.798
2004 5.090 4.641 38.039 26.702 43.129 31.343 53.352 39.758 96.481 71.101
2005 5.841 3.591 39.681 25.202 45.522 28.793 62.312 45.913 107.834 74.706
2006 5.803 3.675 46.220 27.110 52.023 30.785 75.094 46.524 127.117 77.309
2007 4.704 3.396 30.441 28.734 35.145 32.130 50.370 47.450 85.515 79.580

2008 2.729 4.404 9.644 26.250 12.373 30.654 15.196 40.353 27.569 71.007
1r.tr. 772 1.012 3.725 7.048 4.497 8.060 6.914 10.960 11.411 19.020
2n.tr. 801 1.830 2.279 6.922 3.080 8.752 3.415 10.935 6.495 19.687
3r.tr. 487 722 1.784 6.256 2.271 6.978 2.441 9.015 4.712 15.993
4t.tr. 669 840 1.856 6.024 2.525 6.864 2.426 9.443 4.951 16.307

2009 1.309 3.154 4.526 15.800 5.835 18.954 6.523 18.917 12.358 37.871
1r.tr. 268 839 843 5.353 1.111 6.192 1.395 5.215 2.506 11.407
2n.tr. 249 1.203 1.138 5.249 1.387 6.452 1.578 5.474 2.965 11.926
3r.tr. 263 671 608 2.713 871 3.384 1.972 3.741 2.843 7.125
4t.tr. 529 441 1.937 2.485 2.466 2.926 1.578 4.487 4.044 7.413

2010
1r.tr. 507 696 1.797 2.174 2.304 2.870 1.350 4.088 3.654 6.958
2n.tr. 591 342 1.932 2.338 2.523 2.680 1.554 2.808 4.077 5.488
3r.tr. 510 354 1.377 1.456 1.887 1.810 1.313 2.759 3.200 4.569

Font (per a tot l’apartat si no s’indica el contrari): Explotació dels visats d’obra residencial i dels certificats finals d’obra dels Col·legis d’Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d’Habitatge. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.
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Habitatges iniciats/1000 habitants
(mitjanes anuals)
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Nota: les dades són mitjanes trimestrals excepte las de 2010, que corresponen al període
gener-setembre.

Construcció d’habitatges

Habitatges iniciats a l’àmbit metropolità
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Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

2009 gn-st 2010 Variació (%) 1

Barcelona 1.309 1.608 47,5
l’Hospitalet de Llobregat 274 159 –32,2
Badalona 163 180 –4,1
Terrassa 403 303 95,8
Sabadell 286 653 69,3
Mataró 185 171 9,6
Santa Coloma de Gramenet 391 24 68,6
Cornellà de Llobregat 104 622 635,8
Sant Boi de Llobregat 97 6 7,8
Sant Cugat 40 255 430,0
Rubí 52 85 –37,8
Vilanova i la Geltrú 16 20 75,0
Viladecans 18 1 –92,9
el Prat de Llobregat 4 6 –91,4
Castelldefels 7 31 —
Granollers 53 11 –66,0
Cerdanyola del Vallès 29 4 –90,6
Mollet del Vallès 110 17 —
Total municipis grans 3.541 4.156 —
Total RMB 12.373 6.714 55,8
Total Catalunya 27.569 10.931 –16,7

1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Font: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Elaboració pròpia.

Projectes d’habitatges visats (Província de Barcelona)

Any 1r.trim 2n.trim 3r.trim 4t.trim Total
Nous

1999 12.731 14.656 12.290 12.195 51.872
2000 12.500 14.984 8.654 9.221 45.359
2001 10.912 10.876 9.585 10.398 41.771
2002 11.012 9.404 7.888 8.600 36.904

2003 11.943 11.434 10.362 15.074 48.813
2004 12.541 13.716 13.881 14.963 55.101
2005 14.581 13.429 14.864 17.478 60.352
2006 16.239 19.204 27.247 10.613 73.303

2007 19.719 9.653 8.470 7.038 44.880
2008 5.201 3.421 2.391 2.488 13.501
2009 1.435 1.710 3.480 4.836 11.461
2010 605 n.d. 1.160

Rehabilitats
1999 2.263 2.506 1.972 2.571 9.312
2000 2.219 2.411 1.677 1.692 7.999
2001 2.256 2.057 1.522 2.152 7.987
2002 2.007 2.035 1.819 2.162 8.023

2003 2.664 2.695 2.383 3.432 11.174
2004 3.501 3.273 2.958 3.154 12.886
2005 2.190 2.644 1.905 1.630 8.369
2006 1.329 1.323 1.394 977 5.023

2007 1.589 889 616 806 3.900
2008 596 640 896 315 2.447
2009 484 265 330 638 1.717
2010 241 n.d. 239
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Construcció d’habitatges

La renovada embranzida de la construcció residencial a la regió
metropolitana i la paràlisi del sector a la resta de Catalunya han
capgirat les proporcions d’activitat en termes geogràfics assoli-
des en els darrers anys; l’àmbit metropolità ha concentrat en els
primers mesos de 2010 més d’un 60% de la nova producció
residencial, una proporció molt elevada que no es veia des de
1998, en plena fase expansiva. Previsiblement, aquesta propor-
ció es mantindrà a curt termini perquè el procés de reducció de
l’estoc està resultant molt lent fora de l’entorn metropolità, on,
en general, la pressió demogràfica no és molt intensa i els es-
tocs corresponen a habitatge secundari. Ni l’evolució demogrà-
fica ni el context econòmic ni el financer aporten elements per
pensar en una reactivació a curt termini de la demanda capaç
d’absorbir els excedents existents i d’estimular un revifament
de la nova producció.

Tot i que quantificar els estocs no és una tasca fàcil, semblen
acumular-se evidències de que a l’entorn metropolità i, sobre-
tot a Barcelona, els habitatges acabats i pendents de vendre
s’estan reduint significativament. D’entrada, les dades de com-
pravendes i de constitucions d’hipoteques porten mesos de
remuntades a Barcelona –influïdes pels avançament de les de-
cisions de compra abans de l’entrada en vigor dels canvis fis-
cals que encareixen el cost i redueixen les desgravacions–, però
a més cal tenir present que la densitat demogràfica i les dinà-
miques poblacionals són suficientment intenses com perquè la
demanda solvent, a poc que les condicions d’accés siguin favo-
rables, es materialitzi. En el moment actual, en el què la rebai-
xa de preus acumulada és significativa, els tipus es mantenen
baixos i els requisits de les entitats financeres s’han relaxat una
mica, és plausible que la demanda que havia anat ajornant la
compra s’hagi decidit, animant de nou a promotors a entrar en
el mercat.
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Actuacions de rehabilitació a Barcelona 1

2009 2010200820072006
1 Sol·licituds de subvenció presentades a la campanya “Barcelona posa’t guapa”
Font: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes

Iniciats Acabats
gn-st 2010 Var (%)1 1r.tr.2010 Var (%)1

1. Ciutat Vella 131 — 127 300,0
2. l’Eixample 85 90,2 109 –65,9
3. Sants-Montjuïc 146 69,6 252 –35,2
4. Les Corts 133 — 64 –23,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 84 –49,1 24 –83,3
6. Gràcia 59 250,0 74 –47,6
7. Horta-Guinardó 273 37,3 65 –83,1
8. Nou Barris 129 –64,0 116 –78,3
9. Sant Andreu 195 165,2 72 –75,5

10. Sant Martí 347 41,4 489 1,3
Sense dades 26,0 — 0,0 –100,0

Barcelona 1.608 47,5 1.392 –48,4

1 Promocions de l’Incasol corresponents a remodelació de barris, no qualificats com a HPO. 2 Protegits de la CCAA fins 2003. Des de 2005, preu concertat.
Nota: les qualificacions definitives del règim de protecció dels acabats poden diferir de les qualificacions inicials.

Habitatges protegits i públics a Barcelona segons règim de protecció

Visat inicial Certificat final
Total hab. Promoció HPO Règim HPO Règim Prot. de CCAA/ Total hab. Promoció HPO Règim HPO Règim Prot. de CCAA/
protegits pública1 general especial preu concertat2 Lloguer protegits pública1 general especial preu concertat2 Lloguer

2001 1.135 291 132 115 425 172 1.116 455 35 110 189 327
2002 1.742 492 380 82 28 760 1.336 460 106 56 676 38
2003 1.337 130 396 71 — 740 845 263 189 55 195 143
2004 879 24 412 56 — 387 1.806 260 429 78 — 1.039
2005 1.519 298 320 185 2 714 855 131 269 81 — 374
2006 1.442 163 601 0 29 649 898 217 260 130 3 288
2007 1.650 108 532 65 362 583 925 192 391 33 0 309

2008 1.174 0 432 0 101 641 1.913 100 468 33 239 1.073
1r.tr. 312 0 15 0 8 289 273 100 20 22 0 131
2n.tr. 449 0 183 0 21 245 478 0 101 0 9 368
3r.tr. 72 0 72 0 0 0 641 0 247 0 230 164
4t.tr. 341 0 162 0 72 107 521 0 100 11 0 410

2009 1.919 28 1.421 5 5 460 739 240 104 4 29 362
1r.tr. 421 0 350 1 0 70 130 102 20 0 8 0
2n.tr. 374 28 319 0 0 27 159 0 36 4 8 111
3r.tr. 570 0 317 4 3 246 291 80 21 0 11 179
4t.tr. 554 0 435 0 2 117 159 58 27 0 2 72

2010
1r.tr. 225 0 115 0 26 84 109 0 105 3 0 1
2n.tr. 494 45 72 16 12 349 362 0 146 16 0 200
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Continua l’ajustament a la baixa del sostre previst a les
llicències d’obres.

Les dades dels mesos centrals de 2010 no aporten novetats en
la tendència descendent que segueixen les llicències d’obres
majors en els darrers temps i de forma particularment acusada
des de començament de 2009. Durant el tercer trimestre de l’any,
el sostre total previst ha patit una nova contracció, més severa
que en els dos trimestres precedents. Això ha provocat que, per
primer cop en divuit anys, el registre trimestral s’hagi situat per
sota de la frontera dels cent-mil m2, o, el que és el mateix, hagi
estat per sota de la meitat de les dotacions previstes en els tres
trimestres previs. D’aquest panorama tan contractiu, la nota
menys negativa l’aporta el sostre nou, que es manté estancat en
relació amb el tercer trimestre de l’any anterior, però és una
nota molt tèbia atès que es tracta de valors absoluts molt bai-
xos, pràcticament en els mínims de les dues darreres dècades.

Llicències d’obres

Variació (%) Nou Ref. i ampl. Total

3r.tr.2010/3r.tr.2009 0,2 –74,2 –41,4
1r.sem.2010/1r.sem.2009 –27,4 –46,5 –33,9
2009/2008 –41,1 –19,3 –34,2
2008/2007 –4,0 37,2 6,1

La situació queda ben reflectida en les taules i gràfics adjunts.
La trajectòria descendent és encara molt accentuada i, si bé tot
apunta a que queda poc recorregut a la baixa, tampoc és previ-
sible un revifament notable en el context econòmic actual. Més
aviat es podria esperar una etapa d’estancament a l’entorn dels
dos-cents mil m2 trimestrals, trencada puntualment per alguns
projectes singulars i per una entrada gradual de noves promo-
cions residencials.

Sostre previst a les llicències d’obres majors aprovades (m2)

Sostre nou Reforma
Residencial Aparcament Comercial Oficines Equip. i hotels Indús. i altres Total nou i ampliació Total

1998 579.302 281.106 102.442 16.277 91.198 73.465 1.143.790 422.608 1.566.398
1999 629.971 337.405 114.534 19.021 89.231 171.061 1.361.223 414.364 1.775.587
2000 475.622 273.148 102.670 19.227 119.069 147.632 1.137.368 413.722 1.551.090
2001 410.128 266.943 65.158 74.848 175.902 135.695 1.128.674 397.668 1.526.342
2002 477.922 348.268 53.747 136.709 306.840 106.302 1.429.788 391.157 1.820.945

2003 407.775 484.998 70.571 84.608 265.096 51.325 1.364.373 452.936 1.817.309
2004 342.885 318.967 105.301 72.206 192.432 72.283 1.104.074 407.423 1.511.497
2005 484.757 395.149 75.976 107.742 262.611 84.282 1.410.516 440.142 1.850.658
2006 533.605 475.141 77.219 96.284 215.308 145.561 1.543.118 389.129 1.932.247
2007 365.127 389.394 42.959 89.265 136.402 55.022 1.078.169 350.475 1.428.644

2008 221.496 313.071 40.059 184.889 177.909 97.653 1.035.077 480.709 1.515.786
1r.tr. 44.275 36.695 7.640 121.516 16.817 11.980 238.923 92.808 331.731
2n.tr. 51.613 97.154 11.645 24.196 22.971 49.255 256.834 157.603 414.437
3r.tr. 23.439 45.595 10.448 25.070 65.079 18.750 188.381 73.982 262.363
4t.tr. 102.169 133.627 10.326 14.107 73.042 17.668 350.939 156.316 507.255

2009 178.442 141.896 39.992 75.933 102.827 70.779 609.869 387.816 997.685
1r.tr. 49.880 39.840 15.775 42.799 20.902 47.816 217.012 91.378 308.390
2n.tr. 46.040 43.917 11.437 27.458 37.217 14.840 180.909 115.435 296.344
3r.tr. 35.791 21.627 5.832 183 7.764 1.046 72.243 91.392 163.635
4t.tr. 46.731 36.512 6.948 5.493 36.944 7.077 139.705 89.611 229.316

2010
1r.tr. 41.310 49.693 13.258 12.207 13.665 29.393 159.526 43.555 203.081
2n.tr. 37.060 26.718 10.475 3.015 30.851 21.389 129.508 67.046 196.554
3r.tr. 16.350 20.648 1.830 17.045 14.196 2.333 72.402 23.569 95.971

Sostre previst a les llicències d’obres
(acumulats 12 mesos)

Sostre total Tendència
Nou Reforma i ampliació

m2 (milions)

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

100908070605040302010099

Les dades dels darrers dotze mesos de tots els quadres d’aquest apartat són provisionals.
Font (per a tot l’apartat si no s’indica el contrari): Direcció d’Actuació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.
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Llicències d’obres

Habitatges i places d’aparcament

Habitatges Places
Nous Amp. i reforma Total d’aparcament

1998 6.112 1.297 7.409 10.336
1999 6.663 944 7.607 11.682
2000 5.005 899 5.904 10.676
2001 4.322 559 4.881 9.586
2002 5.024 837 5.861 10.812

2003 4.899 837 5.736 13.531
2004 4.588 1.352 5.940 9.900
2005 6.300 1.307 7.607 12.470
2006 6.393 1.431 7.824 14.336
2007 4.769 1.367 6.136 12.529

2008 3.132 1.516 4.648 9.904
1r.tr. 862 249 1.111 1.114
2n.tr. 778 418 1.196 3.323
3r.tr. 430 261 691 1.638
4t.tr. 1.062 588 1.650 3.829

2009 2.279 760 3.039 4.665
1r.tr. 538 210 748 1.098
2n.tr. 609 206 815 1.370
3r.tr. 491 108 599 759
4t.tr. 641 236 877 1.438

2010
1r.tr. 601 149 750 1.482
2n.tr. 518 309 827 916
3r.tr. 246 72 318 574

Habitatges

Variació (%) Nous Ref. i ampl. Total

3r.tr.2010/3r.tr.2009 –49,9 –33,3 –46,9
1r.sem.2010/1r.sem.2009 –2,4 10,1 0,9
2009/2008 –27,2 –49,9 –34,6
2008/2007 –34,3 10,9 –24,3

Per categories de sostre, no hi ha gaire diferència entre el sos-
tre nou i el de reforma i ampliació, ja que ambdós capítols
registren davallades de dos dígits en l’acumulat anual. Des del
punt de vista dels usos de sostre, els lligats al camp residencial
es mantenen en bona mesura per la inversió pública, pel pro-
veïment d’habitatges en diverses modalitats de protecció que
en l’acumulat dels primers nou mesos de l’any representa el
44% del total d’habitatges nous previstos en un total d’onze
promocions. Els principals actors en aquest cas són el Patronat
Municipal de l’Habitatge, Regesa, l’Incasòl i el Consorci de la
Zona Franca. Això no obstant i a diferència del que està passant
a d’altres àmbits, la progressiva absorció de l’estoc d’obra nova
està obrint el camí de cara a noves promocions privades.

En canvi, les perspectives de cara al usos vinculats a activitats
productives es troben lligades a un canvi de cicle econòmic que
està tardant en materialitzar-se i que està mantenint els volums
d’obra previstos en situació de mínims en comparació amb les
dues darreres dècades. En general, els usos que revelen un ma-
jor dinamisme tornen a estar vinculats a la inversió pública, i
corresponen a equipaments de tipus sanitari, esportiu i educa-
tiu. En l’apartat d’obres majors de reformes i ampliació, el que
més abunda són les transformacions d’usos terciaris a residen-
cials i les transformacions i segregacions d’habitatges existents
a d’altres habitatges de menors dimensions.

Habitatges de nova planta previstos
nombre d’habitatges variació (%)

Taxa de variació dels darrers 12 mesos (%)
Nombre d’habitatges
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VII. Mercat immobiliari
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Preus al mercat residencial

Nova planta Segona mà Lloguer

Evolució del preu dels habitatges (€/m2)
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El mercat immobiliari es troba immers des de fa tres anys en un
procés d’ajustament que, en el terreny de la producció, l’ocu-
pació o el finançament es manega en xifres impressionants però
relativament poc contestades mentre que en el camp dels preus
de venda el que preval és la confusió. Una confusió que prové
de les diferents magnituds que donen les diverses estadístiques,
que creix –atès que els emissors treballen amb dades heterogè-
nies com registres notarials, taxacions, estudis de mercat, etc.–,
perquè se superposen missatges amb un marcat accent acadè-
mic, econòmic o polític que poden ser perfectament contradic-
toris. Així, quan un ciutadà que està pensant en comprar llegeix
la mateixa setmana que els preus “ja no poden caure més” o
“que encara estan sobrevalorats en un 30%” o “que han comen-
çat a repuntar”, només falta que li diguin que s’ha d’afanyar
perquè se suprimeixen les desgravacions fiscals i els tipus d’in-
terès comencen a remuntar. Arribat a aquest punt, el desconcert
és majúscul.

Preu de venda dels habitatges Preu de lloguer dels Preu de les places
€/m2 € habitatges d'aparcament

Variacions(%) Nova planta Segona mà Nova planta Segona mà €/m2/mes €/mes €
1r.sm.10/1r.sm.09 –6,8 –2,4 –0,2 n.d. –1,6 –0,7 4,5
2009/2008 –8,0 –9,6 –5,4 –3,0 –3,8 –3,8 2,2
2008/2007 –5,1 –9,0 –6,1 –3,9 5,5 3,8 2,9

1. Visió general dels preus

1 La sèrie de preus residencials i d’aparcaments d’obra nova s’interrompeix en 2008. Les dades a partir d’aquesta data provenen de l’Instituto Apolda. Les variacions interanuals han estat
calculades amb criteris metodològicament homogenis. Nota: els valors anuals són mitjanes de dades mensuals o trimestrals excepte les de nova planta, que corresponen al segon semestre
de l’any. Les dades de lloguer corresponen, a partir de 2007, al 4t.tr. de l’any.
Font: Tecnigrama, Instituto Apolda, Departament d’Estudis Fiscals de l’Ajuntament de Barcelona, Secretaria d’Habitatge i elaboració pròpia.

Evolució dels preus al mercat immobiliari residencial

Preu de venda dels habitatges Preu de lloguer dels Preu de les places
€/m2 € habitatges d'aparcament 1

Segona mà
Període Nova planta 1 (índex 2008 = 100) Nova planta 1 Segona mà €/m2/mes €/mes €

1994 1.426 28,5 172.605 124.405 5,73 375,6 19.230
1995 1.447 30,5 179.775 132.641 5,52 353,5 17.430
1996 1.433 28,8 163.043 125.618 5,43 357,6 15.630
1997 1.457 30,1 167.682 123.959 5,43 358,4 15.030

1998 1.569 33,0 176.097 134.393 5,26 350,7 14.420
1999 1.913 38,4 245.153 154.949 5,89 403,3 16.590
2000 2.165 45,9 283.918 175.775 6,63 448,5 17.010
2001 2.500 53,2 294.796 201.978 7,78 517,6 18.270

2002 2.931 61,6 362.100 247.776 8,64 578,9 18.830
2003 3.476 70,8 405.850 277.834 9,56 639,3 20.750
2004 4.193 82,3 438.570 312.750 10,55 699,7 21.840
2005 5.082 96,1 508.460 344.904 11,82 779,2 24.520

2006 5.804 110,2 590.420 392.397 13,44 873,6 27.520
2007 5.952 109,8 603.190 376.093 15,79 1.041,4 27.730
2008 5.918 100,0 581.356 361.377 16,66 1.081,3 28.538
2009 5.442 90,4 549.907 350.655 16,03 1.040,4 29.154

1r. sem.2010 5.457 88,7 588.196 356.135 15,89 1.027,5 29.866
3r. tr.2010 n.d. 89,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Tot i que algunes fonts s’inclinen per un incipient repunt dels
preus, en general les dades indiquen només un alentiment del
ritme de caiguda que no tanca encara el procés d’ajustament
a la baixa.

Després d’un bienni de retrocessos generalitzats dels preus, el
que provoca desconcert és que mentre algunes fonts comencen
a detectar senyals de recuperació d’altres continuen mostrant,
de forma més o menys accentuada, signes de caiguda. En línies
generals, i tenint en compte l’heterogeneïtat per zones, els preus
registrats a les escriptures de les compra-vendes formalitzades
semblen haver frenat molt el ritme de descens, amb alguns
repunts a l’alça en zones molt concretes. Això està lligat a un
revifament de la demanda, que s’ha revelat força més dinàmica
que en els trimestres previs per un efecte d’anticipació a l’aug-
ment de l’IVA i l’ITP el juliol de 2010 i a l’eliminació de les
desgravacions fiscals a les rendes mitjanes i altes que entrarà en
vigor el gener de 2011.
En canvi, les dades que provenen de les taxacions es mantenen,
en general, en terreny negatiu si bé el ritme de descens s’ha
esmorteït notablement. En aquest cas, cal recordar que l’esca-
lada de l’etapa expansiva va ser molt intensa –i, per tant, no és
estrany que la caiguda des del màxim també pugui ser més
intensa o llarga– així com que són unes dades molt relaciona-
des amb el sector bancari i, per tant, acotades per una política
restrictiva de concessió d’hipoteques com l’actual.
Les dades de preus de venda de Barcelona que es presenten
aquí provenen d’estudis d’oferta que, en teoria, recullen els
moviments dels preus a l’alça i a la baixa que fan promotors i
venedors per ajustar-se a les condicions de solvència de la de-
manda. Segurament tant la sèrie d’obra nova com la de segona
mà estan infravalorant els descensos, atès que són preus de sor-
tida i no recullen ni els descomptes econòmics ni la inclusió
d’altres actius –com una plaça d’aparcament o un traster, per
exemple– en el mateix preu de venda de l’habitatge, uns meca-
nismes molt actius actualment. Tampoc es considera l’oferta
que està en mans de les entitats bancàries, també molt activa
actualment i que, s’estima que en algunes zones arriba a con-
centrar entre la meitat i dues terceres parts de les vendes.

Preus al mercat residencial
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Habitatges hipotecats en finques urbanes

Barcelona BCN (prov) Catalunya Espanya
Nombre

2000 n.d. 79.650 112.542 480.895
2001 n.d. 78.931 110.521 487.973
2002 n.d. 84.381 121.435 541.035
2003 n.d. 137.600 193.272 995.816

2004 n.d. 148.629 211.731 1.109.223
2005 n.d. 155.428 226.371 1.232.973
2006 n.d. 163.961 240.498 1.324.522
2007 n.d. 126.874 195.604 1.235.212

2008 17.790 81.783 119.315 836.419
1r.tr. 5.104 24.315 37.046 246.045
2n.tr. 4.811 24.673 34.217 231.759
3r.tr. 4.652 18.293 26.638 195.072
4t.tr. 3.223 14.502 21.414 163.543

2009 13.989 61.886 93.902 653.173
1r.tr. 3.257 14.029 21.843 157.283
2n.tr. 3.653 16.311 25.011 169.677
3r.tr. 3.741 17.170 25.771 173.888
4t.tr. 3.338 14.376 21.277 152.325

2010
1r.tr. 4.553 17.384 25.309 162.073
2n.tr. 4.489 16.836 24.510 161.240

jl 1.663 6.327 9.303 55.570

Variació (%) Barcelona BCN (prov) Catalunya Espanya

Nombre d’hipoteques
1r.sem.10/1r.sem.09 30,9 12,8 6,3 –1,1
2009/2008 –21,4 –24,3 –21,3 –21,9
2008/2007 n.d. –37,8 –40,5 –32,4

Import mitjà del crèdit
1r.sem.10/1r.sem.09 –2,82 –3,1 –4,0 –3,2
2009/2008 –16,3 –22,9 –22,6 –15,7
2008/2007 n.d. –8,9 –8,8 –6,2

2. Finançament immobiliari
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Assumit aquest efecte contaminant, l’important és la tendència
i, en línies generals, coincideix força amb les d’altres sèries de
preus de Barcelona, que situen l’evolució dels preus en un am-
pli ventall de descensos que oscil·la entre un -0,5 i un -8%. És
a dir, continuen els descensos però s’ha esmorteït notablement
el ritme de caiguda, sense que de cap manera es pugui donar
per tancat el procés d’ajustament. En aquesta mateixa direcció
apunta la frenada de la caiguda de l’import mitjà del crèdit, que
ha passat de descensos de dos dígits a baixes d’entre el 3 i el
4% en el primer semestre de l’any. En general, prevalen les ex-
pectatives que apunten a un allargament del procés d’ajustament
dels preus, sobretot en zones amb un gran estoc acumulat, men-
tre que en les grans ciutats els preus tendeixen a estabilitzar-se.
Durant la primera meitat de l’any s’ha observat un sensible
augment de les transaccions, que han guanyat atractiu abans
de l’entrada en vigor dels canvis fiscals.

A banda dels preus, altres dades que prenen el pols del mercat
immobiliari com el nombre d’hipoteques signades o el d’ope-
racions de compravendes formalitzades sí que han aportat una
espurna novedosa durant els mesos centrals de 2010. Ambdues
han virat a l’alça amb increments interanuals més que notables:
un 30,9% en el primer semestre per les hipoteques a Barcelona,
i un 42,1% en el període gener-agost per les compra-vendes a
la província de Barcelona. Increments a tenir en consideració
perquè revitalitzen un mercat molt enfonsat però que cal mati-
sar perquè es comparen amb els valors de 2009, any en què
totes dues sèries assoliren els nivells més baixos dels darrers
anys.

En qualsevol cas, abans de considerar que estem al davant d’un
canvi de tendència, ens inclinaríem a pensar que es tracta d’un re-
vifament temporal, i que un segment de la demanda solvent ha
decidit avançar les compres aprofitant els descensos de preus
acumulats però sobretot abans de l’entrada en vigor de les refor-
mes fiscals comentades anteriorment. Tant per l’augment de
l’IVA i de l’ITP el juliol de 2010 com per la limitació de la des-
gravació fiscal a les rendes baixes el gener de 2011, l’adqui-
sició de l’habitatge és més atractiva en 2010 del que serà en el
futur, sempre i quan es descartin davallades significatives de
preus.
Però, en general, per a la major part dels compradors potencials
no hi ha hagut canvis rellevants ni en el clima econòmic ni en
el laboral que expliquin un major dinamisme, tot i que sí que és
cert que han millorat les expectatives envers la recuperació
econòmica en general. L’atonia de la demanda afecta tant els
nacionals com els estrangers, un segment aquest darrer que es
va manifestar especialment dinàmic durant el darrer boom, tant
en el cas dels immigrants per motius laborals que compraven
primers habitatges com en el dels que adquirien segones resi-
dències. També s’ha d’apuntar que darrerament les entitats fi-
nanceres estan començant a ser una mica més flexibles en la
concessió de crèdits. En aquest darrer camp, el del finançament
hipotecari, l’altre aspecte a considerar és que els tipus hipote-
caris han iniciat un repunt a l’alça i, des de l’agost i després de
vint-i-un mesos de caigudes, el diferencial interanual de l’euri-
bor és positiu.
L’anàlisi de les dades de preus de compra-venda per districtes i
barris segueixen en trets generals la tendència de l’any anterior.
En valors absoluts, els nivells de preus per districtes es man-
tenen força estables, si bé la davallada del 6,8% del preu de
l’obra nova del conjunt de la ciutat amaga importants diferèn-
cies que, dins dels signes negatius generalitzats, palesen sobre-
tot una diferent composició quantitativa i qualitativa de l’ofer-
ta. Per exemple, la davallada del 39% del preu/m2 a Ciutat Vella
prové de la desaparició de la mostra d’un seguit d’habitatges de
gamma alta.

Crèdit per a adquisició d’habitatge propi i tipus d’interès
tipus d’interès (%)milers de milions d’€
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En general, els districtes amb més oferta –Sant Martí i l’Eix-
ample, que sumen la meitat dels habitatges– registren davalla-
des properes a la mitjana. Pel que fa al preu total, la tònica és
d’estabilitat, amb alguna excepció atribuïble a l’augment de la
superfície mitjana dels habitatges de la mostra. Un altre tret des-
tacable és que el preu màxim ha baixat sensiblement a vuit dels
deu districtes, un fet que confirma que els habitatges d’alt es-
tànding estan sent absorbits pel mercat i que aquesta tipologia
d’oferta és molt escassa en les noves incorporacions.
En el mercat de segona mà, la tendència general de descens tam-
bé és pràcticament generalitzada, amb l’única excepció de Les
Corts, el districte amb el nombre d’observacions més baix i el
segon més car. Amb una dispersió de valors similar a la de l’any
passat i lleument inferior a la registrada al mercat d’obra nova,
els preus mitjans per districte se situen majoritàriament entre els
200.000 i els 300.000€ –a sis dels deu districtes–, mentre que
dos més tenen un preu mitjà entre els 300.000 i els 400.000. Les
Corts i Sarrià-Sant Gervasi, amb la superfície mitjana més alta,
són els únics que superen aquest llindar.
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L’estabilitat dels preus de lloguer afavoreix el dinamisme
d’aquest mercat, que registra un augment del 25,2% del
nombre de contractes registrats.

El mercat de lloguer es desmarca de la passivitat que afecta al
de compra-venda i, beneficiat per la contenció de les rendes
després del descens de 2009, registra un fort impuls del nom-
bre de contractes signats. Aquest mercat suporta una forta pres-
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1 Variació interanual. Font: Instituto Apolda i elaboració pròpia.

Preu de venda dels habitatges de nova planta (1r.sem.2010)

Superfície
mitjana Preu mitjà de venda (€/m2 construïts) Preu de venda dels habitatges (milers €)

Districte (m2 construïts) preu variació1 (%) mínim mitjà màxim
1. Ciutat Vella 86,4 4.113 –39,6 330,00 350,00 390,00
2. L’Eixample 101,1 6.400 –6,6 295,00 662,61 1.480,00
3. Sants-Montjuïc 87,9 4.111 –3,2 234,00 359,89 669,90
4. Les Corts 136,7 8.786 –14,1 350,00 1.248,86 1.700,00
5. Sarrià-Sant Gervasi 126,5 7.501 –13,7 328,00 1.032,78 3.500,00
6. Gràcia 92,5 4.979 –8,0 270,00 451,70 1.200,00
7. Horta-Guinardó 90,4 3.842 –22,4 160,00 348,82 585,00
8. Nou Barris 89,1 3.690 –0,9 256,00 329,92 450,00
9. Sant Andreu 88,5 4.247 –8,6 194,90 370,64 624,00

10. Sant Martí 114,2 4.832 –5,0 244,00 561,48 1.200,00
Barcelona 102,6 5.457 –6,8 160,00 588,20 3.500,00

1 Variació interanual.
Font: Departament d’Estudis Fiscals de l’ Ajuntament de Barcelona i elaboració pròpia.

Preu dels habitatges en oferta de segona mà (1r.sem.2010)

Nombre Superfície Preu venda Preu venda
observacions mitjana (€/m2 útil) habitatges

Districte (oferta) (m2 útils) variació (%) (€)
1. Ciutat Vella 2.102 73 –3,3 267.925
2. L’Eixample 4.274 92 –2,2 390.477
3. Sants-Montjuïc 2.698 74 –4,1 260.613
4. Les Corts 1.337 99 3,2 482.834
5. Sarrià-Sant Gervasi 2.762 146 –2,2 762.018
6. Gràcia 1.867 80 –1,7 332.763
7. Horta-Guinardó 2.473 75 –1,7 255.358
8. Nou Barris 1.840 69 –4,9 205.633
9. Sant Andreu 1.977 77 –8,1 259.451

10. Sant Martí 3.658 79 –2,9 292.398
Barcelona 24.988 87 –2,4 356.135

1 Variació interanual. Font: Secretaria d’Habitatge a partir de les fiances dipositades a l’Incasòl.

Preu de lloguer dels habitatges a Barcelona

Lloguer Lloguer mitjà
(€/m2/mes) contractual (€/mes)

Districte 2n.tr.2010 var.(%)1 2n.tr.2010 var.(%)1

1. Ciutat Vella 16,9 –4,7 936,2 –4,5
2. L’Eixample 15,2 –4,7 1.122,4 –4,1
3. Sants-Montjuïc 15,6 –5,6 901,1 –3,7
4. Les Corts 17,9 5,3 1.268,7 –0,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 16,6 0,1 1.270,1 0,9
6. Gràcia 17,5 –0,9 1.041,7 2,2
7. Horta-Guinardó 15,0 –1,7 899,4 –1,9
8. Nou Barris 14,2 –2,1 824,5 –3,6
9. Sant Andreu 15,1 2,4 958,7 1,0

10. Sant Martí 16,1 1,2 1.023,1 7,1
Barcelona 15,9 –1,6 1.027,5 –0,7

3. Mercat de compra vs mercat de lloguer



Per districtes, les dades de lloguer mitjà mensual revelen que hi
ha cinc districtes on les rendes superen els 1.000€/m2. De l’es-
tabilitat mitjana que reflecteix el lloguer mitjà contractual de la
ciutat, amb un mínim descens del 0,7%– es desmarquen Ciutat
Vella i l’Eixample, amb descensos superiors al 4% i Sant Martí,
el districte més inflacionista amb un augment del 7,1% i on s’a-
cumula un important estoc d’habitatge nou que ha passat al
mercat de lloguer. En aquest cas, cal apuntar que es tracta no
només d’una oferta nova sinó que té uns estàndars de qualitat
superiors a la mitjana del parc de lloguer existent a la ciutat.

sió, tant per part de la població amb residència estable que ate-
ses les circumstàncies econòmiques i laborals ha ajornat o des-
cartat l’adquisició d’un habitatge en propietat, com per l’e-
xistència d’un contingent important de població flotant en el
que tenen un pes important els immigrants arribats durant la
darrera dècada. No obstant, l’augment de l’oferta d’habitatges
de lloguer –en bona part provinents del mercat d’obra nova que
no han trobat sortida al mercat de compra-venda– ha impedit
que aquesta pressió tensionés els preus. Cal apuntar que aquest
mercat continuarà guanyant atractiu perquè, lentament, la polí-
tica fiscal continua millorant el tractament d’aquesta figura,
tant pels llogaters com pels llogataires.
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sense oferta significativa
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Preu de venda dels habitatges per barris (1r.sem.2010)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Apolda i del Departament d’Estudis Fiscals de l’Ajuntament de Barcelona.

Ciutat Vella
01 el Raval
02 el Barri Gòtic
03 la Barceloneta
04 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

l’Eixample
05 el Fort Pienc
06 la Sagrada Família
07 la Dreta de l’Eixample
08 l’Antiga Esquerra de l’Eixample
09 la Nova Esquerra de l’Eixample
10 Sant Antoni

Sants-Montjuïc
11 el Poble Sec
12 la Marina del Prat Vermell
13 la Marina de Port
14 la Font de la Guatlla
15 Hostafrancs
16 la Bordeta
17 Sants - Badal
18 Sants

Les Corts
19 les Corts
20 la Maternitat i Sant Ramon
21 Pedralbes

Sarrià-Sant Gervasi
22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
23 Sarrià
24 les Tres Torres
25 Sant Gervasi - la Bonanova
26 Sant Gervasi - Galvany
27 el Putxet i el Farró

Gràcia
28 Vallcarca i els Penitents
29 el Coll
30 la Salut
31 la Vila de Gràcia
32 el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

Horta-Guinardó
33 el Baix Guinardó
34 Can Baró
35 el Guinardó
36 la Font d’en Fargues
37 el Carmel
38 la Teixonera
39 Sant Genís dels Agudells
40 Montbau
41 la Vall d’Hebron
42 la Clota
43 Horta

Nou Barris
44 Vilapicina i la Torre Llobeta
45 Porta
46 el Turó de la Peira
47 Can Peguera
48 la Guineueta
49 Canyelles
50 les Roquetes
51 Verdun
52 la Prosperitat
53 la Trinitat Nova
54 Torre Baró
55 Ciutat Meridiana
56 Vallbona

Sant Andreu
57 la Trinitat Vella
58 Baró de Viver
59 el Bon Pastor
60 Sant Andreu
61 la Sagrera
62 el Congrés i els Indians
63 Navas

Sant Martí
64 Camp de l’Arpa del Clot
65 el Clot
66 el Parc i la Llacuna del Poblenou
67 la Vila Olímpica del Poblenou
68 el Poblenou
69 Diagonal Mar i el Front Marítim del

Poblenou
70 el Besòs i el Maresme
71 Provençals del Poblenou
72 Sant Martí de Provençals
73 la Verneda i la Pau



Font (per a tot aquest subapartat si no s’indica el contrari): Instituto Apolda i elaboració pròpia.

Oferta residencial de nova planta (1r. semestre 2010)

Promocions amb hab. en venda Total habitatges de les promocions Habitatges a la venda %
Variació Variació Variació d’habitatges

Districte Nombre interanual (%) Nombre interanual (%) Nombre interanual (%) per vendre
1. Ciutat Vella 2 –66,7 22 –95,6 3 –95,0 13,6
2. L’Eixample 26 –29,7 670 –29,3 243 –44,8 36,3
3. Sants-Montjuïc 8 –50,0 110 –54,4 48 –48,4 43,6
4. Les Corts 3 –50,0 91 –38,1 36 –23,4 39,6
5. Sarrià-Sant Gervasi 14 –17,6 268 –21,6 105 –21,6 39,2
6. Gràcia 18 –33,3 294 –32,4 128 –48,2 43,5
7. Horta-Guinardó 16 –30,4 169 –40,3 54 –45,5 32,0
8. Nou Barris 8 –38,5 230 –20,1 20 –70,6 8,7
9. Sant Andreu 17 –29,2 422 –15,6 169 –31,6 40,0

10. Sant Martí 23 –30,3 910 –17,0 170 –54,2 18,7
Barcelona 135 –33,2 3.186 –33,3 976 –46,0 30,6
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Com s’ha comentat anteriorment, en aquests moments ni per
qüestions demogràfiques, ni de mercat laboral, ni de clima eco-
nòmic, ni de condicions de finançament s’aprecien motius per
un revifament substancial de la demanda, fora de la rebaixa
acumulada dels preus i dels aspectes fiscals ja esmentats. En
canvi, i com també s’ha apuntat, hi ha un traspàs dels habitat-
ges nous construïts inicialment per a la compra-venda que pas-
sen al lloguer així com un altre segment que passa a la cartera
de les entitats financeres. Són dos canals observables però di-
fícils de quantificar, que se sumen a les operacions de compra-
venda tradicionals en el procés de reducció de l’estoc tan elevat
–un 33%– que s’ha registrat en el darrer any.
En qualsevol cas, l’anàlisi de la mostra revela que la major part
d’habitatges en venda es troben ja acabats i es concentren ma-
joritàriament a l’Eixample, Sant Martí i Sant Andreu. En alguns
districtes, l’estoc a la venda al mercat lliure s’ha reduït fins a
casi desaparèixer, com és el cas de Ciutat Vella, o a resultar pràc-
ticament simbòlic, com a Nou Barris o Les Corts.

Lentament, l’estoc d’habitatges nous en venda es va reduint.

El tret més generalitzat i destacable a l’hora d’analitzar l’ofer-
ta residencial d’obra nova és la forta disminució dels habitatges
en venda en el mercat lliure. Si bé les dificultats d’obtenció de
les dades i els canvis metodològics deixen un cert marge per a
qüestionar si l’estudi ha recollit la totalitat d’habitatges en
venda –i aquest és un problema, el de la quantificació de l’es-
toc, que afecta a tot el país–, la magnitud de les dades i, sobre-
tot, que massivament s’orientin en la mateixa direcció, no deixa
dubtes sobre una disminució real dels habitatges en venda.
D’una banda, les raquítiques xifres de producció d’obra nova
deixen clar que les incorporacions a l’estoc existent són molt
exigües, i, per tant, està clar que l’estoc no està augmentant; pe-
rò de l’altra, cal ser prudents i no identificar directament la dis-
minució de l’estoc amb una absorció, diguem-ne tradicional,
per part de la demanda final.

1 en % del total.

4. Tipologia, característiques i preu de l’oferta residencial d’obra nova
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Habitatges a la venda (1r.sem.2010)

Habitatges acabats Habitatges en construcció

Tipologia de les noves promocions (1r.sem.2010)

Promocions Dimensió mitjana
Districte plurifamiliars1 hab./prom. n. de plantes

1. Ciutat Vella 100,0 11,0 5,0
2. L’Eixample 100,0 25,8 6,5
3. Sants-Montjuïc 100,0 13,8 4,0
4. Les Corts 100,0 30,3 5,3
5. Sarrià-Sant Gervasi 92,8 19,1 3,9
6. Gràcia 94,4 16,3 4,5
7. Horta-Guinardó 100,0 10,6 4,0
8. Nou Barris 100,0 28,8 5,1
9. Sant Andreu 100,0 24,8 5,3

10. Sant Martí 100,0 39,6 7,3
Barcelona 98,6 23,6 5,4
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Característiques dels habitatges:
nombre mitjà de dormitoris i banys (1r.sem.2010)
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Distribució dels habitatges per nombre de dormitoris
i tipus d’habitatge (1r.sem.2010)

Resum de preus i superficie per tipologies d’habitatge (1r.semestre 2010)

Tipus d’habitatge
Loft 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. 5 o més d. Dúplex Àtic Total

Total habitatges
Superfície cons.amb el. comuns (m2) 186,7 64,9 81,3 107,5 144,0 237,7 137,6 102,8 102,6
Superfície útil (m2) 148,2 48,1 62,1 83,2 114,2 188,6 106,0 79,8 79,2
Preu de l’habitatge (€) 921.875 349.819 409.869 601.026 994.887 2.571.429 755.417 781.393 588.196
Preu/m2 amb el. comuns 4.962 5.352 5.019 5.398 6.758 10.655 5.079 7.568 5.457
Preu/m2 útil 6.253 7.148 6.581 6.988 8.504 13.426 6.642 9.856 7.094

Habitatges unifamiliars
Superfície cons.amb el. comuns (m2) 209,9 224,7 221,0
Superfície útil (m2) 122,0 178,4 164,3
Preu de l’habitatge (€) 900.000 850.000 862.500
Preu/m2 amb el. comuns 4.289 3.803 3.925
Preu/m2 útil 7.377 4.792 5.438

Habitatges plurifamiliars
Superfície cons.amb el. comuns (m2) 186,7 64,9 81,3 107,2 141,5 237,7 137,6 102,8 102,1
Superfície útil (m2) 148,2 48,1 62,1 83,1 112,3 188,6 106,0 79,8 78,8
Preu de l’habitatge (€) 921.875 349.819 409.869 600.126 999.234 2.571.429 755.417 781.393 587.068
Preu/m2 amb el. comuns 4.962 5.352 5.019 5.401 6.847 10.655 5.079 7.568 5.464
Preu/m2 útil 6.253 7.148 6.581 6.986 8.615 13.426 6.642 9.856 7.101

Dimensió en m2 dels habitatges per tipologies

Tipus d’habitatge
Superfície construïda (m2) Loft 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. 5 o més d. Dúplex Àtic Total
≤70 0,0 65,4 30,8 0,0 0,0 0,0 0,9 2,8 100,-
70,01-90 0,0 17,5 68,6 9,3 0,0 0,0 4,2 0,4 100,-
90,01-110 0,0 0,0 21,1 70,0 2,0 0,0 5,1 1,7 100,-
110,01-130 0,0 0,0 7,5 43,8 24,8 0,0 19,8 4,1 100,-
130,01-150 5,1 0,0 1,3 43,1 34,2 0,0 16,5 0,0 100,-
>150 4,2 0,0 0,0 14,7 42,1 7,3 30,5 1,0 100,-
Total 0,8 12,2 30,4 34,1 10,6 0,7 9,6 1,5 99,9
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Pel que fa a les dotacions i les característiques de les promo-
cions en venda, són molt semblants a les detectades l’any ante-
rior, com correspon a una oferta amb molt poca renovació com
l’actual. És destacable que la presència de plaques solars ha
augmentat fins a un 63% de les promocions. Pel que fa als habi-
tatges, el tipus més abundant és el que compta amb dos o tres
dormitoris. Els lofts pràcticament han desaparegut, i només són
presents a Sant Martí, mentre que d’àtics nous només es poden
trobar a Sarrià-Sant Gervasi, l’Eixample i Sant Andreu.
5. Preu de les places d’aparcament

El preu mitjà de les places d’aparcament augmenta
lleugerament i se situa a prop dels 30.000€.

La resistència a la baixa del preu de les places d’aparcament si-
tuades en promocions residencials noves s’ha vist confirmada
un cop més amb un augment del 4,5% que es contraposa a la
tendència baixista dels preus dels habitatges. En relació amb un
any enrera, les proporcions de places opcionals o incloses en
els preus de venda dels habitatges s’han mantingut, amb l’ex-
cepció de Ciutat Vella que s’ha quedat sense oferta.
A l’igual que un any enrera, Gràcia, Nou Barris, Sant Andreu i
Sant Martí continuen pertanyent al grup amb un preu mitjà
inferior als 30.000€, mentre que Sants-Montjuïc ha depassat
per primer cop aquest llindar. Com a tret més nou, cal apuntar
que en algunes promocions s’ha observat que la reducció del
preu dels habitatges ha estat compensada amb un petit augment
del preu de les places d’aparcament opcionals.

Dotacions i equipaments dels habitatges nous (1r.sem.2010)

Districtes
% d’habitatges Ciutat Sants- Sarrià- Horta- Nou Sant Sant
que disposen de: Barcelona Vella L’Eixample Montjuïc Les Corts Sant Ger. Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Aire condicionat (fred) 30,7 0,0 34,6 29,2 69,4 72,4 43,8 22,2 25,0 0,0 16,5
Bomba de calor (fred i calor) 64,3 100,0 66,7 52,1 30,6 25,7 48,4 74,1 70,0 97,0 70,6
Calefacció (només calor) 72,1 100,0 65,8 54,2 80,6 97,1 67,2 42,6 80,0 90,5 62,4
Parquet 87,7 100,0 87,7 91,7 100,0 97,1 72,7 79,6 40,0 89,3 95,9
Armaris encastats 73,4 33,3 64,6 75,0 69,4 95,2 80,5 22,2 80,0 72,2 84,7
Placa vitroceràmica 72,5 66,7 87,7 56,3 30,6 52,4 43,0 98,1 55,0 92,9 72,9
Microones 59,6 66,7 60,1 45,8 69,4 89,5 71,9 35,2 15,0 46,7 58,8
Plaques solars 63,0 0,0 74,5 27,1 80,6 45,7 68,8 38,9 75,0 72,2 57,6
Videoporter 91,5 100,0 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 92,6 45,0 82,2 80,0
Zona enjardinada 9,6 0,0 5,8 0,0 0,0 29,5 7,8 1,9 0,0 0,0 22,4
Piscina comunitària 21,3 0,0 4,5 0,0 80,6 46,7 24,2 1,9 0,0 4,1 47,1
Traster 57,9 0,0 34,6 16,7 100,0 57,6 75,8 38,9 50,0 74,0 54,1
Ascensor 97,2 100,0 99,2 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,9 97,6

Opcional Inclosa en el preu No n’hi ha
(%)
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Evolució de la població activa

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
4t.tr.1998 685.130 378.165 306.965 2.030.260 1.198.550 831.710 2.917.700 1.730.900 1.186.800
4t.tr.1999 690.600 377.610 312.990 2.055.365 1.200.718 854.647 2.970.500 1.740.600 1.229.900
4t.tr.2000 704.440 385.470 318.970 2.120.020 1.226.596 893.424 3.061.400 1.786.700 1.274.700
4t.tr.2001 662.500 358.700 303.800 2.137.000 1.256.756 880.244 3.099.500 1.826.600 1.272.900
4t.tr.2002 683.000 377.200 305.800 2.202.128 1.279.486 922.642 3.220.700 1.886.500 1.334.200

4t.tr.2003 740.700 412.300 328.400 2.309.607 1.332.044 977.563 3.385.100 1.962.300 1.422.800
4t.tr.2004 768.300 414.700 353.600 2.340.646 1.330.172 1.010.474 3.453.800 1.977.500 1.476.300
4t.tr.2005 828.000 453.900 374.100 2.456.360 1.397.000 1.059.360 3.598.200 2.059.200 1.539.000
4t.tr.2006 812.600 449.800 362.800 2.504.070 1.413.870 1.090.200 3.699.100 2.100.500 1.598.600
4t.tr.2007 811.600 441.200 370.400 2.578.100 1.453.900 1.124.200 3.799.100 2.158.000 1.641.100

1r.tr.2008 801.900 440.800 361.100 2.570.100 1.451.700 1.118.400 3.825.300 2.166.800 1.658.600
2n.tr.2008 835.400 452.600 382.800 2.572.200 1.433.400 1.138.800 3.842.600 2.162.500 1.680.100
3r.tr.2008 820.500 440.500 380.000 2.541.400 1.406.100 1.135.300 3.838.900 2.158.200 1.680.700
4t.tr.2008 814.800 429.100 385.700 2.560.500 1.411.300 1.149.200 3.854.800 2.149.900 1.704.900

1r.tr.2009 813.400 421.900 391.500 2.543.200 1.395.800 1.147.400 3.852.900 2.140.000 1.712.900
2n.tr.2009 803.600 424.800 378.800 2.512.400 1.379.100 1.133.300 3.791.500 2.111.900 1.679.600
3r.tr.2009 811.800 423.800 388.000 2.517.000 1.360.300 1.156.700 3.806.500 2.092.200 1.714.300
4t.tr.2009 810.400 425.800 384.600 2.530.100 1.382.800 1.147.300 3.779.500 2.079.500 1.700.000

1r.tr.2010 791.100 415.900 375.200 2.511.400 1.376.700 1.134.700 3.775.100 2.075.600 1.699.600
2n.tr.2010 793.100 418.700 374.400 2.522.600 1.363.200 1.159.400 3.817.700 2.091.000 1.726.700
3r.tr.2010 791.200 422.500 368.700 2.538.200 1.377.100 1.161.100 3.845.500 2.114.500 1.731.000
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Font: Enquesta de Població Activa per a Barcelona i Catalunya i estimació pròpia a partir d’aquesta mateixa font per a la RMB.

La població activa metropolitana ha evolucionat lleument a
l’alça durant els mesos d’estiu tot i el notable descens del
nombre de barcelonines que es declaren actives.

Les dades dels trimestres centrals de l’any sembla que confir-
men la xifra estimada de 2,5 milions de persones com el valor
mínim de la població activa metropolitana durant els darrers
tres anys de pèrdua d’ocupació. Això és, si més no, el que hom
pot interpretar del lleu repunt de la població en edat de trebal-
lar que, per segon trimestre consecutiu, ofereixen els resultats
de l’EPA corresponents a la província de Barcelona. D’altra
banda, l’impacte que aquest augment de la població adulta ha
tingut en la població ocupada o que busca feina ha estat deter-
minant perquè la població activa enceti un moviment a l’alça,
inicialment feble però suficient per aconseguir acabar amb la
situació d’estancament que ha caracteritzat la població activa
durant 2009 i començament d’enguany.

Aquest moviment alcista del nombre d’actius a la regió metro-
politana es dóna també a la resta de Catalunya. No ha de sor-
prendre que aquest repunt inicial afavoreixi relativament més al
col·lectiu masculí que no pas al femení atès que el procés previ
de destrucció d’ocupació va afectar amb especial intensitat el
segment masculí. Aquest fet no es pot deslligar de la nova rea-
litat caracteritzada per un mercat laboral cada cop més paritari
en el que l’ocupació femenina va guanyant pes relatiu de la mà
de l’omnipresent activitat terciària mentre que la masculina pa-
teix la manca d’oportunitats derivada de la crisi de la indústria
i la construcció. Al conjunt de Catalunya les xifres del tercer
trimestre parlen d’estancament de la població en edat de treba-
llar i de lleu repunt de la població activa. Després de tres anys
d’augment de l’atur, sembla que l’efecte desànim que acaba per
afectar a molts aturats de llarga durada es veu superat per la
necessitat de mantenir-se actiu buscant ocupació.

3r.tr.10/ 4t.tr.09/ 4t.tr.08/ 4t.tr.07/
Variació (%) 3r.tr.09 4t.tr.08 4t.tr.07 4t.tr.06

Barcelona
Total actius –2,5 –0,5 0,4 –0,1
Homes –0,3 –0,8 –2,7 –1,9
Dones –5,0 –0,3 4,1 2,1
RMB
Total actius 0,8 –1,2 –0,7 3,0
Homes 1,2 –2,0 –2,9 2,8
Dones 0,4 –0,2 2,2 3,1
Catalunya
Total actius 1,0 –2,0 1,5 2,7
Homes 1,1 –3,3 –0,4 2,7
Dones 1,0 –0,3 3,9 2,7
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Evolució divergent entre les taxes d’activitat i d’ocupació.

Les activitats estacionals han impulsat la millora de les xifres
d’ocupació durant el tercer trimestre en relació amb l’anterior.
El que no s’ha produït encara és un canvi de signe en les va-
riacions interanuals. Un fet imputable a que la represa de les
activitats estacionals no ha estat prou intensa ni s’ha vist acom-
panyada d’una reacció similar de la resta del teixit productiu.
No és menys cert però que la forta desacceleració del ritme de
descens del nombre d’ocupats en el que va d’any sembla anun-
ciar la imminència d’un canvi de tendència després de gairebé
un trienni de pèrdua de llocs de treball.
En un context de feblesa del mercat laboral com l’actual, l’aug-
ment de la població activa a un ritme més alt que el registrat per
la població en edat de treballar, es tradueix en increments de les
taxes d’activitat i en una retallada de les d’ocupació. També
pressiona a l’alça les xifres de l’atur i les corresponents taxes.
En el cas de Barcelona, la taxa d’activitat de la població resi-
dent entre 16 i 64 anys es manté en zona de màxims, prop del
80%. Succeeix el mateix amb la taxa d’atur, que voreja el 17%.
Per contra, la d’ocupació continua allunyant-se dels valors mà-
xims assolits el 2007.

Font: Enquesta de Població Activa per a Barcelona i Catalunya i estimació pròpia a partir d’aquesta mateixa font per a la RMB.

3r.tr.10/ 4t.tr.09/ 4t.tr.08/ 4t.tr.07/
Variació (%) 3r.tr.09 4t.tr.08 4t.tr.07 4t.tr.06

Barcelona
Total ocupats –6,7 –8,0 –2,4 0,4
Homes –6,8 –9,5 –4,9 –1,8
Dones –6,5 –6,2 0,7 3,2
RMB
Total ocupats –0,7 –7,0 –4,7 3,0
Homes –0,2 –9,4 –8,1 2,4
Dones –1,4 –4,2 –0,2 3,7
Catalunya
Total ocupats –0,7 –7,7 –4,2 2,8
Homes –0,9 –9,9 –7,3 2,7
Dones –0,5 –5,1 0,0 2,8

Evolució de la població ocupada

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
4t.tr.2001 592.800 331.200 261.600 1.913.390 1.146.000 767.390 2.822.400 1.704.900 1.117.500
4t.tr.2002 599.400 331.200 268.200 1.956.190 1.161.440 794.750 2.885.800 1.728.700 1.157.100
4t.tr.2003 672.700 380.600 292.100 2.087.880 1.227.230 860.650 3.061.100 1.812.200 1.248.900
4t.tr.2004 684.400 375.800 308.600 2.122.880 1.227.940 894.940 3.130.100 1.834.800 1.295.300

4t.tr.2005 768.600 429.300 339.300 2.294.330 1.315.630 978.700 3.359.200 1.946.200 1.413.000
4t.tr.2006 761.600 426.200 335.400 2.341.870 1.328.150 1.013.720 3.452.000 1.982.700 1.469.300
4t.tr.2007 764.900 416.600 348.300 2.411.700 1.360.600 1.051.100 3.547.300 2.037.200 1.510.100
4t.tr.2008 746.900 396.000 350.900 2.298.600 1.250.100 1.048.500 3.399.000 1.888.400 1.510.600

1r.tr.2009 704.300 366.100 338.200 2.164.800 1.172.600 992.200 3.230.200 1.777.600 1.452.600
2n.tr.2009 699.900 364.600 335.300 2.149.300 1.159.000 990.300 3.189.600 1.756.200 1.433.400
3r.tr.2009 704.200 368.500 335.700 2.155.100 1.142.800 1.012.300 3.199.200 1.747.000 1.452.200
4t.tr.2009 687.400 358.200 329.200 2.137.500 1.132.600 1.004.900 3.136.400 1.702.100 1.434.300

1r.tr.2010 672.200 350.000 322.200 2.088.400 1.125.900 962.500 3.098.900 1.681.100 1.417.800
2n.tr.2010 658.700 352.200 306.500 2.123.900 1.137.200 986.700 3.141.600 1.709.500 1.432.100
3r.tr.2010 657.200 343.400 313.800 2.139.400 1.140.800 998.600 3.176.100 1.731.300 1.444.800

Nota: Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Idescat a partir de l’EPA. Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

Taxes d’activitat i d’ocupació (Barcelona)

Període Total Homes Dones
Taxa d’activitat

4t.tr.2001 71,6 81,6 62,7
4t.tr.2002 72,6 82,5 63,2
4t.tr.2003 75,0 85,1 65,9
4t.tr.2004 75,4 85,8 66,0
4t.tr.2005 76,9 86,4 68,0
4t.tr.2006 77,8 85,3 70,1
4t.tr.2007 77,4 84,8 70,2
4t.tr.2008 78,9 85,2 72,8

1r.tr.2009 78,9 83,2 74,8
2n.tr.2009 78,0 83,4 72,7
3r.tr.2009 79,0 83,7 74,4
4t.tr.2009 79,0 84,7 73,4

1r.tr.2010 79,1 84,2 74,1
2n.tr.2010 79,2 83,9 74,5
3r.tr.2010 79,8 84,4 75,1

Taxa d’ocupació
4t.tr.2001 64,0 75,3 53,9
4t.tr.2002 63,6 72,4 55,4
4t.tr.2003 68,0 78,4 58,1
4t.tr.2004 67,0 77,6 57,4
4t.tr.2005 71,3 81,6 61,6
4t.tr.2006 72,8 80,8 64,8
4t.tr.2007 72,9 80,0 66,0
4t.tr.2008 72,2 78,5 66,2

1r.tr.2009 68,2 72,0 64,5
2n.tr.2009 67,9 71,5 64,3
3r.tr.2009 68,4 72,6 64,2
4t.tr.2009 66,8 71,1 62,7

1r.tr.2010 67,1 70,6 63,5
2n.tr.2010 65,6 70,4 60,8
3r.tr.2010 66,1 68,4 63,8
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Notes: La sèrie d’autònoms es trenca el 2008. Les del Total d’afiliats de la RMB són estimades.
Font (de totes les taules d’aquest apartat si no es diu el contrari): Departament de Treball de la Generalitat i Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Tant a Barcelona com l’entorn metropolità, el total de treballa-
dors afiliats a la Seguretat Social a final del tercer trimestre era
més elevat que tres mesos abans. A la resta de Catalunya, amb
un major pes relatiu de l’ocupació estacional, l’evolució tri-
mestral és lleument baixista. Malgrat aquesta petita diferència
puntual s’observa una gran homogeneïtat en les variacions in-
teranuals. Així, els poc més de 3,1 milions de llocs de treball
identificats a Catalunya a començament de tardor representen
un retrocés del 0,8% en relació amb un any abans. Un percen-
tatge idèntic al del conjunt de la regió metropolitana, on els
registres de la Seguretat Social hi ubiquen prop del 70% del
total de llocs de treball de Catalunya. Al municipi barceloní,
aquesta font estadística hi localitza poc més d’un milió de llocs
de treball, el 32,5% del total del país. Un pes relatiu que s’ha
mantingut força estable durant el darrer lustre.

La progressiva recuperació de l’activitat econòmica fa preveure
que l’ajust del mercat de treball és a punt de tocar fons.

L’evolució dels registres d’afiliats en situació d’alta a la Segu-
retat Social deixen constància de que la major part de l’ajust del
mercat laboral s’ha produït durant el bienni 2008-2009. Al llarg
de 2010 aquest procés ha seguit una trajectòria sostinguda de
desacceleració i a començament de tardor els volums d’afilia-
ció entren en una fase de quasi estabilització, amb variacions
interanuals inferiors a l’1%. Una situació a la que s’hi arriba
després de tres anys de crisi que ha comportat la pèrdua de prop
del 10% dels llocs de treball regulats existents a la regió metro-
politana a mitjan 2007. Una davallada més intensa que la regis-
trada pel PIB i que es pot explicar perquè el canvi de cicle es
produeix amb el mercat de treball en màxims històrics i en
expansió.

Evolució de l’afiliació a la Seguretat Social (RMB)

Saldo trimestral Variació interanual (%)
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(%)Afiliats

Treballadors afiliats a la Seguretat Social

Règim General Autònoms Total afiliats
Període Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya

31 des. 1998 745.462 1.469.393 1.981.904 117.395 309.770 465.938 898.000 1.826.050 2.527.500
31 des. 1999 780.195 1.560.326 2.116.196 114.784 314.113 472.666 924.500 1.917.040 2.673.180
31 des. 2000 820.913 1.651.332 2.224.486 115.126 319.566 481.851 965.400 2.010.380 2.788.130
31 des. 2001 832.548 1.685.863 2.284.506 113.571 319.115 482.966 975.130 2.035.110 2.848.660
31 des. 2002 841.322 1.704.468 2.347.764 115.199 328.327 498.026 986.530 2.069.810 2.931.180

31 des. 2003 855.341 1.740.669 2.395.824 117.503 338.808 515.200 1.003.250 2.118.890 2.997.490
31 des. 2004 866.964 1.780.982 2.464.413 119.611 348.743 531.901 1.016.870 2.168.720 3.082.495
31 des. 2005 904.935 1.861.948 2.588.601 120.746 355.674 547.564 1.056.545 2.288.300 3.260.017
31 des. 2006 935.931 1.916.608 2.672.993 122.218 363.383 562.057 1.082.032 2.338.954 3.338.604
31 des. 2007 953.000 1.951.077 2.727.728 123.958 370.045 576.164 1.097.936 2.373.740 3.398.642

31 març 2008 953.143 1.954.911 2.744.915 123.909 371.833 595.794 1.098.537 2.376.330 3.416.517
30 juny 2008 949.027 1.946.567 2.752.254 123.750 370.996 594.919 1.095.687 2.370.150 3.428.567
30 set. 2008 933.404 1.910.518 2.678.046 122.066 365.745 586.686 1.078.820 2.332.054 3.351.065
31 des. 2008 917.061 1.862.689 2.588.983 121.170 360.974 576.526 1.062.428 2.285.114 3.252.560

31 març 2009 898.339 1.816.265 2.530.438 118.891 353.229 564.008 1.041.623 2.232.677 3.184.207
30 juny 2009 890.414 1.794.917 2.528.055 117.718 349.915 560.141 1.032.882 2.204.003 3.183.193
30 set. 2009 877.654 1.772.737 2.479.352 115.947 344.750 552.478 1.018.098 2.177.322 3.130.967
31 des. 2009 880.584 1.764.791 2.453.538 115.972 343.301 547.653 1.021.073 2.181.854 3.099.878

31 març 2010 870.258 1.748.212 2.439.774 114.932 340.501 542.746 1.009.971 2.161.730 3.081.899
30 juny 2010 868.676 1.746.567 2.460.328 114.869 340.846 544.437 1.008.943 2.152.940 3.109.445
30 set. 2010 871.932 1.754.174 2.455.012 113.605 337.379 539.455 1.010.570 2.159.620 3.105.691

30 set.2010/ 31 des.2009/ 31 des.2008/ 31 des.2007/
Variació (%) 30 set.2009 31 des.2008 31 des.2007 31 des.2006

Afiliats R.G.
— Barcelona –0,7 –4,0 –3,8 1,8
— RMB –1,0 –5,3 –4,5 1,8
— Catalunya –1,0 –5,2 –5,1 2,0
Autònoms
— Barcelona –2,0 –4,3 –2,2 1,4
— RMB –2,1 –4,9 –2,5 1,8
— Catalunya –2,4 –5,0 0,1 2,5
Total
— Barcelona –0,7 –3,9 –3,2 1,5
— RMB –0,8 –4,5 –3,7 1,5
— Catalunya –0,8 –4,7 –4,3 1,8
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Llocs de treball ocupats

Evolució de l’ocupació per sectors (RMB) (*)
(variació interanual)
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En paral·lel a la homogeneïtat de les variacions interanuals
registrades als tres àmbits territorials considerats, s’observen
evolucions molt similars en cadascun dels dos grans règims
d’afiliació. El ritme de descens del nombre d’autònoms –entre
el 2 i el 2,4%– més que dobla el retrocés dels assalariats del
règim general a tots els àmbits. Aquesta diversitat entre règims
contrasta amb la homogeneïtat d’un any abans i sembla res-
pondre al fet que l’ajust entre els ocupats assalariats està en una
fase més avançada que no pas entre els autònoms. És la rèplica
al fet que el treball assalariat fou també el primer en patir les
conseqüències directes de la crisi. Una dinàmica aparentment
contra cíclica és la que segueix el col·lectiu dels afiliats al
règim especial de la llar. Un efecte derivat de la necessitat de
lligar permís de residència i contracte laboral en el cas dels
immigrants i dels ajuts públics a la dependència.

L’ocupació terciària a la regió metropolitana repunta amb
relativa força i s’allunya dels mínims del primer semestre.

El progressiu alentiment del ritme de descens del nombre d’o-
cupats afiliats a la Seguretat Social és el reflex d’una davallada
cada cop més continguda de la indústria i la construcció i, de
manera destacada, del lleu repunt de l’ocupació terciària, que
assoleix una primera variació interanual de signe positiu des-
prés de set trimestres consecutius de retrocés. En termes ab-
soluts, tant l’activitat industrial com la construcció continuen
registrant nous mínims mentre que el conjunt dels serveis co-
mença la difícil tasca de recuperar els llocs de treball perduts
arran de la crisi.

* L’aplicació de la nova CNAE 2009 trenca la homogeneïtat de les sèries.

Afiliació als diferents règims de la Seguretat Social
(Variació interanual)

st.10/st.09 ds.09/ds.08 ds.08/ds.07

-6 -3 0 3 6 9 12 15
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R.E. del Mar

R.E. Autònoms

R. General

(%)

Distribució dels comptes de cotització per nombre de treballadors

Any 1-5 6-10 11-25 26-50 51-100 101-500 501-1000 1001-3000 >3000 Total
Barcelona

des. 1996 59.531 6.987 5.148 1.888 800 625 65 45 11 75.100
des. 2000 55.608 7.975 6.193 2.318 1.055 823 89 58 14 74.133
des. 2004 57.056 8.023 6.219 2.494 1.077 887 107 53 17 75.933
des. 2007 59.017 8.338 6.432 2.599 1.239 1.003 111 56 22 78.817
des. 2008 57.824 7.790 6.168 2.479 1.197 978 108 56 18 76.618
des. 2009 55.722 7.453 5.746 2.342 1.147 935 103 58 18 73.524
set. 2010 54.865 7.236 5.629 2.256 1.156 937 108 55 20 72.262

Regió Metropolitana
des. 1996 123.303 15.643 11.783 4.277 1.644 1.255 117 62 12 158.096
des. 2000 121.469 18.823 14.901 5.618 2.353 1.644 155 91 16 165.070
des. 2004 129.379 19.615 15.679 5.963 2.514 1.783 170 92 21 175.216
des. 2007 136.753 20.955 16.242 6.341 2.826 1.985 197 104 26 185.429
des. 2008 131.670 19.252 15.123 5.857 2.698 1.946 197 104 22 176.869
des. 2009 125.134 17.957 13.873 5.446 2.562 1.879 175 106 23 167.155
set. 2010 123.027 17.475 13.669 5.317 2.580 1.879 189 99 27 164.262

Catalunya
des. 1996 182.516 22.513 16.470 5.917 2.256 1.693 154 68 12 231.599
des. 2000 182.239 27.383 21.085 7.843 3.203 2.218 200 99 16 244.286
des. 2004 196.940 29.477 23.058 8.625 3.549 2.464 221 110 21 264.465
des. 2007 211.870 32.185 24.526 9.282 4.002 2.743 257 127 26 285.018
des. 2008 203.117 29.425 22.540 8.535 3.831 2.682 257 125 22 270.534
des. 2009 193.568 27.453 20.671 7.914 3.683 2.571 241 124 23 256.248
set. 2010 191.762 26.944 20.503 7.795 3.759 2.583 257 118 27 253.748
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Llocs de treball ocupats

Distribució sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social (setembre 2010)

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
R.G. + Autònoms R.G. + Autònoms RMB/

Sectors R.G. Absoluts Var. (%)* R.G. Absoluts Var. (%)* Cat. (%) Var. (%)*
I. Agric., ramad., silvic. i pesca 296 452 –5,2 1.438 4.584 –1,7 13,2 –2,8
Alimentació i begudes 6.530 7.083 –9,3 30.478 33.097 –3,0 43,5 –1,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 3.700 4.662 –10,7 21.773 25.857 –7,5 66,8 –6,4
Indústria del paper 1.458 1.558 26,7 7.037 7.395 2,2 58,4 0,4
Arts gràfiques 3.789 4.821 –13,0 15.271 17.997 –7,7 80,2 –7,1
Indústria química 6.207 6.430 1,7 22.277 22.875 –1,2 72,8 –1,5
Indústria farmacèutica 7.669 7.683 –0,9 18.825 18.851 0,2 91,0 –0,1
Cautxú i matèries plàstiques 953 1.239 –11,4 15.909 16.913 –3,2 68,0 –2,8
Extr.i fabr. prod. minerals no metàl·lics 2.543 2.749 –14,9 8.611 9.481 –13,6 48,8 –11,2
Metal·lúrgia 570 810 7,0 7.119 8.379 –9,7 67,5 –10,0
Prod. metàl·lics exc. maquinària 2.843 3.771 –7,3 31.697 36.958 –5,0 66,4 –4,8
Prod. Informàtics, electrònics i òptics 761 900 –3,0 5.541 5.950 –7,1 82,7 –7,3
Materials i equips elèctrics 4.612 4.693 –7,7 13.005 13.261 –2,5 82,1 –4,2
Maquinària i equips mecànics 3.169 3.733 –12,9 17.766 20.165 –10,7 67,2 –8,7
Vehicles i altre material de transport 16.590 16.666 –5,3 34.153 34.527 –6,3 80,8 –6,9
Fabricació de mobles 483 868 –3,7 4.334 6.035 –7,7 59,1 –6,4
Resta d’activitats industrials 2.054 2.968 –2,4 7.802 10.682 –6,8 51,8 –5,6
Reparació i instal·lació de maquinària 2.127 2.769 –9,6 6.388 8.925 –2,2 66,5 0,0
II. Indústria 66.058 73.403 –6,2 267.986 297.348 –5,3 65,4 –4,6
Subministrament d’energia i aigua 4.953 4.981 –7,3 6.516 6.607 –4,7 57,3 –0,3
Sanejament i gestió de residus 8.998 9.021 –2,9 13.764 13.939 –1,4 72,5 –0,5
III. Subministraments i residus 13.951 14.002 –4,5 20.280 20.546 –2,5 66,8 –0,4
IV. Construcció 39.011 48.203 –14,6 107.072 152.307 –13,0 60,4 –12,5
Venda i reparació de vehicles 7.934 9.515 –3,4 24.723 32.238 –1,8 61,3 –1,8
Comerç a l’engròs i intermediaris 48.247 57.445 –3,0 123.543 146.846 –1,1 75,1 –0,8
Comerç al detall 73.844 91.036 –0,4 162.080 214.754 0,4 68,6 0,3
Serveis comercials 130.025 157.996 –1,5 310.346 393.838 –0,4 70,1 –0,3
Transports 21.264 29.070 –2,2 49.259 79.082 –2,5 72,4 –3,1
Serveis de magatzem i postals 19.912 20.515 –1,3 37.825 39.294 2,0 79,9 2,2
Transport i emmagatzematge 41.176 49.585 –1,8 87.084 118.376 –1,0 74,7 –1,5
Serveis d’allotjament 13.845 14.260 3,4 21.172 22.065 3,0 51,6 1,9
Serveis de menjar i begudes 44.245 54.123 3,8 86.017 116.314 3,1 65,4 2,3
Hostaleria i restauració 58.090 68.383 3,7 107.189 138.379 3,1 62,7 2,3
Edició 10.497 11.498 –6,9 12.667 14.735 –13,1 87,4 –11,9
Cine, enreg. de sò, ràdio i televisió 4.822 5.518 –1,4 9.275 10.495 –2,8 87,6 –2,9
Telecomunicacions 7.291 7.525 0,1 8.455 9.004 –1,4 83,5 –0,8
Tecnologies de la informació 21.027 22.759 4,8 27.867 31.571 6,6 89,8 7,3
Serveis d’informació 2.252 2.772 39,7 2.954 4.005 35,3 84,0 29,8
Informació i comunicació 45.889 50.072 1,8 61.218 69.810 0,5 87,8 1,0
Finances i assegurances 40.310 42.308 –3,5 55.506 60.829 –1,3 79,1 –2,0
Activitats immobiliàries 9.371 11.604 2,5 13.850 18.378 2,8 78,5 2,4
Serveis centrals a les empreses 28.573 33.558 0,0 42.222 52.348 0,3 74,2 0,4
Serveis d’arquitectura i enginyeria 11.963 15.295 –7,9 22.067 29.034 –4,2 75,6 –4,3
Recerca i desenvolupament 8.307 9.009 9,5 11.956 13.280 7,4 85,0 8,0
Publicitat i estudis de mercat 12.453 15.219 –2,7 16.903 21.668 –1,5 89,7 –1,5
Altres activ. professionals i tècniques 6.768 10.653 7,0 10.199 17.181 6,0 79,6 6,4
Activitats prof., científ. i tècniques 68.064 83.734 –0,3 103.347 133.511 0,3 78,4 0,4
Activitats de lloguer 12.513 14.772 –17,1 21.347 26.558 –18,3 83,3 –17,2
Serveis relacionats amb l’ocupació 20.464 20.690 20,3 25.365 25.778 16,9 77,1 15,0
Agències i operadors turístics 5.306 5.863 –8,7 6.639 7.808 –8,2 77,1 –6,1
Serveis a edificis i empreses 59.793 63.285 5,7 112.732 121.264 6,0 79,2 5,5
Serveis administratius i auxiliars 98.076 104.610 3,2 166.083 181.408 2,2 79,4 2,2
AA. PP. i organismes extraterr. 75.085 75.102 0,3 115.405 115.454 3,1 66,1 3,9
Ensenyament 57.555 60.150 4,3 98.128 104.642 3,7 76,3 3,6
Serveis sanitaris 56.481 60.738 0,7 112.080 121.487 0,0 73,0 1,7
Servei socials 24.069 24.334 5,9 46.348 47.132 4,5 68,6 4,5
Serveis sanitaris i socials 80.550 85.072 2,2 158.428 168.619 1,2 71,7 2,5
Activitats i serveis culturals 6.348 10.126 0,3 7.748 14.198 –1,1 81,3 –0,3
Activitats esportives i recreatives 12.101 12.828 2,1 21.919 24.283 3,2 70,3 2,5
Activitats associatives 12.289 13.251 –0,7 17.137 18.651 –1,9 77,4 –1,8
Altres serveis personals 17.687 24.656 –3,2 34.010 56.392 –2,5 70,7 –2,2
Serv. personals, culturals i esportius 48.425 60.861 –1,0 80.814 113.524 –1,0 72,8 –0,9
V. Serveis 752.616 849.477 0,7 1.357.398 1.616.768 0,9 72,8 1,0
Total afiliats (I+II+III+IV+V) 871.932 985.537 –0,8 1.754.174 2.091.553 –1,2 69,8 –1,2

(*) Variació interanual.
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set. 2010/ des. 2009/ des. 2008/ des. 2007/
Variació (%) set. 2009 des. 2008 des. 2007 des. 2006

Província de Barcelona
Total –0,9 –6,3 –1,4 6,8
Comunitaris 0,6 –3,4 –2,4 43,8
No comunitaris –1,3 –7,2 –1,1 –0,9

Catalunya
Total –0,9 –6,2 –3,7 8,4
Comunitaris 0,2 –2,2 –5,2 66,8
No comunitaris –1,2 –7,6 –3,2 –3,7

set. 2010/ des. 2009/ des. 2008/ des. 2007/
Variació (%) set. 2009 des. 2008 des. 2007 des. 2006

Règim General –2,5 –8,2 –4,9 9,4
Autònoms 5,5 –4,2 1,9 24,6
Resta règims 4,6 5,1 27,9 –22,6

Nota: Les sèries de procedència geogràfica s’adapten a les diverses ampliacions de la UE.
Font: www.seg-social.es

Treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social

Període UE Resta món Total
Província de Barcelona

31 des. 2002 25.057 101.793 126.850
31 des. 2003 29.064 115.434 144.498
31 des. 2004 34.728 138.833 173.561
31 des. 2005 41.122 231.170 272.292
31 des. 2006 50.168 239.761 289.929
31 des. 2007 72.119 237.585 309.704

31 març 2008 75.467 246.412 321.879
30 juny 2008 76.021 258.000 334.021
30 set. 2008 73.933 254.407 328.340
31 des. 2008 70.379 234.857 305.236

31 març 2009 70.188 226.414 296.602
30 juny 2009 69.751 229.741 299.492
30 set. 2009 68.455 226.154 294.609
31 des. 2009 67.990 217.962 285.952

31 març 2010 68.483 217.891 286.374
30 juny 2010 69.292 225.826 295.118
30 set. 2010 68.877 223.108 291.985

Catalunya
31 des. 2003 39.313 161.161 200.474
31 des. 2004 47.589 195.947 243.536
31 des. 2005 56.431 321.424 377.855
31 des. 2006 69.884 336.633 406.517
31 des. 2007 116.570 324.172 440.742

31 mç. 2008 122.398 338.198 460.596
30 jn. 2008 127.371 358.257 485.628
30 st. 2008 121.775 347.989 469.764
31 ds. 2008 110.553 313.715 424.268

31 març 2009 110.899 303.062 413.961
30 juny 2009 116.582 315.334 431.916
30 set. 2009 113.756 307.298 421.054
31 des. 2009 108.102 289.721 397.823

31 març 2010 109.037 290.571 399.608
30 juny 2010 115.020 307.789 422.809
30 set. 2010 113.937 303.478 417.415

Llocs de treball ocupats

Distribució sectorial dels estrangers afiliats al R. G.
de la Seguretat Social. Catalunya (setembre 2010)

UE No UE Total
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Transports i emmagatz.
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Serveis immob. i a l’empresa

AA.PP., sanitat i ensenyament
Resta de serveis

(%)

A la taula de la pàgina anterior es presenta una exposició deta-
llada de la variació dels afiliats a Barcelona i regió metropoli-
tana. A banda dels ja comentats trets bàsics dels grans sectors
productius, una simple ullada posa de manifest que, llevat d’un
parell de subsectors, les indústries paperera i farmacèutica, que
en total no representen més enllà del 9% de l’ocupació indus-
trial metropolitana, la resta de subsectors manufacturers ha con-
tinuat amortitzant llocs de treball durant el tercer trimestre.

L’augment d’ocupació del terciari es deu bàsicament a activitats
estacionals i a serveis que operen al marge del mercat.

Els materials per a la construcció, la maquinària i equip mecà-
nic i la metal·lúrgia són els subsectors que lideren la davallada
de l’activitat industrial metropolitana i també la catalana. Són
branques productives directament relacionades amb la cons-
trucció i la inversió, dues de les activitats més afectades per la
crisi financera i la posterior recessió econòmica. A banda dels
dos subsectors ja citats, la cara positiva de l’evolució recent de
l’activitat industrial la completen la química i plàstics i la in-
dústria alimentària que, tot i que han continuat perdent efectius,
ho han fet a un ritme força minso.
En el cas del terciari els serveis de no mercat mantenen una tòni-
ca lleument expansiva i són bàsicament els que inclinen el resul-
tat del conjunt cap al cantó positiu. En l’agregat dels de mercat
hi ha disparitat de comportaments. Mentre el comerç, el trans-
port i emmagatzematge, les finances i assegurances i el serveis
personals, culturals i esportius presenten resultats lleument nega-
tius, l’hostaleria i restauració, els serveis administratius i auxi-
liars, els d’informació i comunicació, les activitats professionals,
científiques i tècniques i les immobiliàries encaren el darrer tri-
mestre de 2010 en positiu.

Afiliats estrangers a la Seguretat Social (prov. Barcelona)

Període R. General (%) Autònoms (%) Resta (%)
des. 2006 233.368 11,3 22.319 5,5 34.242 56,1
des. 2007 255.382 12,2 27.808 6,7 26.514 49,8
des. 2008 242.989 12,2 28.325 7,0 33.922 60,1

març 2009 235.357 12,1 27.234 6,9 34.011 60,0
juny 2009 237.602 12,3 27.279 6,9 34.611 60,4
set. 2009 232.746 12,2 26.947 7,0 34.916 60,8
des. 2009 223.173 11,7 27.138 7,0 35.639 61,9

març 2010 223.597 11,9 27.345 7,1 35.431 61,6
juny 2010 230.500 12,2 28.123 7,3 36.493 62,4
set. 2010 227.032 12,0 28.435 7,5 36.518 62,3

Nota: Els percentatges corresponen al pes relatiu dels estrangers sobre el total del règim.
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3r.tr.2010/ 1r.sem.2010/ 2009/ 2008/
Variació (%) 3r.tr.2009 1r.sem.2009 2008 2007

Barcelona
Total contractes 4,5 4,3 –15,0 –2,8
Temporals 6,2 5,8 –11,6 –1,8
Indefinits –7,4 –5,2 –32,1 –7,6
RMB
Total contractes 6,0 5,8 –17,8 –10,6
Temporals 8,0 8,1 –14,6 –10,5
Indefinits –8,1 –6,8 –34,1 –11,4

Contractació laboral

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

Distribució dels contractes registrats

Període Total Temporals Indefinits
Barcelona

1999 791.822 675.673 116.149
2000 800.509 686.434 114.075
2001 771.212 651.648 119.564
2002 714.928 607.874 107.054
2003 671.879 579.685 92.194

2004 835.526 729.338 106.188
2005 887.269 771.740 115.529
2006 912.761 762.544 150.217
2007 915.196 758.784 156.412
2008 889.354 744.766 144.588

2009 756.279 658.132 98.147
1r.tr. 175.824 148.976 26.848
2n.tr. 185.959 162.727 23.232
3r.tr. 187.929 165.180 22.749
4t.tr. 206.567 181.249 25.318

2010
1r.tr. 177.857 153.023 24.834
2n.tr. 199.463 176.816 22.647
3r.tr. 196.419 175.353 21.066

Regió Metropolitana
2000 1.587.907 1.380.088 207.819
2001 1.551.420 1.331.502 219.918
2002 1.467.304 1.261.795 205.509
2003 1.439.262 1.245.531 193.731
2004 1.776.332 1.553.252 223.080

2005 1.874.593 1.634.133 240.460
2006 1.999.753 1.675.993 323.760
2007 1.999.597 1.662.490 337.107
2008 1.787.203 1.488.515 298.688

2009 1.468.336 1.271.505 196.831
1r.tr. 331.443 277.434 54.009
2n.tr. 357.574 310.132 46.842
3r.tr. 383.582 336.522 47.060
4t.tr. 395.737 347.417 48.920

2010
1r.tr. 343.435 295.028 48.407
2n.tr. 385.570 339.956 45.614
3r.tr. 406.649 363.407 43.242

milers variació (%)

Total trimestral
Variació interanual dels darrers dotze mesos (%)

Contractes registrats
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Contractes segons tipologia i sexe

Contractes Dones Homes Total Var.(%)
gn–st.2010 interanual

Total Indefinits 33.123 35.424 68.547 –5,9
—ordinaris 15.230 19.862 35.092 4,1
—foment contractació 5.991 4.234 10.225 –22,4
—convertits en indefinits 11.754 11.150 22.904 –10,6
—resta indefinits 148 178 326 5,2
Total Temporals 273.502 231.690 505.192 5,9
—obra o servei 82.256 97.181 179.437 1,4
—eventuals 103.192 102.769 205.961 10,1
—interinitat 84.451 27.934 112.385 7,5
—relleu i subst. jubilats 529 484 1.013 –25,2
—formació i pràctiques 1.663 1.230 2.893 1,8
—resta temporals 1.411 2.092 3.503 12,7

2009 2009/08
Total Indefinits 49.309 48.838 98.147 –32,1
—ordinaris 20.168 25.479 45.647 –37,9
—foment contractació 11.174 6.869 18.043 –28,7
—convertits en indefinits 17.752 16.237 33.989 –24,7
—resta indefinits 215 253 468 –22,7
Total Temporals 359.803 298.329 658.132 –11,6
—obra o servei 112.839 130.974 243.813 –10,8
—eventuals 131.646 127.226 258.872 –18,1
—interinitat 109.990 34.115 144.105 1,0
—relleu i subst. jubilats 1.646 2.202 3.848 –4,1
—formació i pràctiques 2.102 1.639 3.741 –11,9
—resta temporals 1.580 2.173 3.753 –16,3

L’evolució moderadament alcista de la contractació laboral du-
rant els primers nou mesos de 2010 respon a la lleu millora del
clima econòmic i trenca la tendència baixista del bienni ante-
rior. Sembla que es comencen a corregir alguns excessos en
matèria de reduccions de plantilles atribuïts a un context reces-
siu ja superat. La cara menys amable d’aquest canvi és que el
repunt és imputable exclusivament a la contractació temporal.
Els contractes indefinits formalitzats en el que va d’any han
continuat a la baixa com a conseqüència, bàsicament, de la fe-
blesa de la conjuntura econòmica. Els possibles efectes de la
contestada reforma laboral s’han de veure a mitjà termini i a
mesura que millorin les expectatives.
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Contractació laboral

Contractes temporals segons durada en mesos

Període <1 1-6 6-18 >18 Indeterm.
1999 181.463 212.914 22.130 641 258.525
2000 157.060 224.495 24.034 630 280.215
2001 149.286 221.236 23.690 724 256.712
2002 146.727 189.843 42.186 1.302 227.816
2003 182.366 178.069 20.603 1.565 197.082

2004 231.703 215.857 25.123 2.218 254.437
2005 253.464 225.848 29.280 3.689 259.459
2006 255.593 215.769 26.942 4.083 260.157
2007 255.209 209.943 25.325 4.882 263.425

2008 292.824 175.738 26.883 6.508 242.813
1r.tr. 69.406 45.803 6.724 1.695 62.271
2n.tr. 75.910 47.418 5.704 1.448 63.451
3r.tr. 72.703 44.494 6.264 1.405 60.650
4t.tr. 74.805 38.023 8.191 1.960 56.441

2009 280.605 133.527 21.442 6.292 216.226
1r.tr. 62.103 29.919 4.956 1.490 50.508
2n.tr. 67.088 33.076 4.199 1.510 56.854
3r.tr. 70.966 35.267 5.151 1.354 52.442
4t.tr. 80.448 35.265 7.136 1.938 56.422

2010
1r.tr. 67.904 29.127 4.841 1.454 49.697
2n.tr. 79.534 37.108 4.185 1.100 54.889
3r.tr. 77.627 38.571 5.514 1.082 52.559

L’evolució alcista de la contractació es recolza en els contractes
temporals generats en el conjunt del terciari i, com a novetat,
en la indústria. La contractació indefinida manté la tendència a
la baixa del bienni anterior.

El dinamisme de la contractació temporal s’ha concentrat en els
contractes de durada inferior als sis mesos i especialment, en
els de menys d’un mes. Uns resultats congruents amb la ja co-
mentada feblesa de la conjuntura i a la que hom hi ha d’afegir
les dificultats derivades d’un accés molt limitat al crèdit banca-
ri i la inevitable desconfiança de l’empresari en el vigor de l’es-
perada represa del creixement econòmic.
La distribució per sectors aporta la relativa sorpresa del repunt,
notable en termes relatius, de la contractació en la indústria i el
més previsible i alhora significatiu en termes absoluts, de la con-
tractació per part del terciari. L’excepció continua sent el sec-
tor de la construcció que, immers en un procés de fort ajust de
capacitat productiva, tancarà 2010 amb una nova retallada del
nombre de contractes de treball formalitzats.

Contractes indefinits
Contractes indefinits/Total contractes
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3r.tr.2010/ 1r.sem.2010/ 2009/ 2008/
Variació (%) 3r.tr.2009 1r.sem.2009 2008 2007

Menys d’1 mes 9,4 14,1 –4,2 14,7
1-6 mesos 9,4 5,1 –24 –16,3
6-18 mesos 7,0 –1,4 –20,2 6,2
Més de 18 mesos –20,1 –14,9 –3,3 33,3
Indeterminada 0,2 –2,6 –10,9 –7,8

3r.tr.2010/ 1r.sem.2010/ 2008/ 2007/
Variació (%) 3r.tr.2009 1r.sem.2009 2007 2006

Indústria 24,6 5,1 –15,6 –9,2
Construcció –13,1 –12,6 –17,1 –4,2
Serveis 5,3 5,5 –1,3 1,0

Contractes per sectors econòmics

Període Indústria (%) Construcció (%) Serveis (%)
1999 71.119 25,5 55.497 10,2 663.669 13,9
2000 68.628 23,5 55.455 9,5 675.103 13,7
2001 61.709 26,4 52.501 10,4 655.803 14,9
2002 54.792 25,3 53.044 10,4 605.777 14,4
2003 41.116 24,7 51.796 10,1 577.594 13,2

2004 41.284 25,0 54.583 11,9 738.276 12,1
2005 38.386 25,9 58.914 11,6 788.601 12,5
2006 34.262 30,6 65.093 15,9 812.104 15,9
2007 31.101 29,4 62.387 16,5 820.206 16,7

2008 26.259 29,1 51.694 15,6 809.764 15,9
1r.tr. 7.739 30,8 15.561 15,7 203.049 17,7
2n.tr. 6.933 29,7 13.664 16,6 211.936 16,3
3r.tr. 6.079 27,0 11.722 14,8 200.059 14,7
4t.tr. 5.508 28,2 10.747 15,0 194.720 14,8

2009 19.493 22,5 46.883 15,5 689.153 12,5
1r.tr. 4.795 29,5 11.768 16,7 159.047 14,7
2n.tr. 4.765 22,8 12.239 15,9 168.796 11,9
3r.tr. 4.636 20,3 11.729 14,2 171.341 11,7
4t.tr. 5.297 17,7 11.147 15,1 189.969 11,9

2010
1r.tr. 4.979 21,4 10.449 16,7 162.172 13,6
2n.tr. 5.068 18,3 10.535 15,1 183.736 10,9
3r.tr. 5.776 15,0 10.197 10,8 180.350 10,6

Nota: L’aplicació de la CNAE-2009 trenca la homogeneïtat de les sèries.
Els percentatges corresponen al pes dels contractes indefinits sobre el total sectorial.
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Atur registrat

set.2010/ des.2009/ des.2008/ des.2007/
Variació (%) set.2009 des.2008 des.2007 des.2006

Barcelona
Total 5,9 36,0 45,0 –3,8
Masculí 5,0 40,0 61,5 –2,2
Femení 7,0 31,7 30,8 –5,2
RMB
Total 4,5 33,3 55,4 0,8
Masculí 3,9 37,9 80,7 3,7
Femení 5,2 28,5 35,4 –1,3
Catalunya
Total 4,9 32,7 59,2 1,9
Masculí 3,8 36,3 88,6 5,7
Femení 6,1 28,8 35,8 –0,9

Notable desacceleració de l’augment de l’atur durant la segona
meitat de 2010.

L’evolució de les xifres d’atur registrat al llarg dels darrers me-
sos és un bon reflex de la situació de feblesa i incertesa que ha
caracteritzat l’economia catalana i espanyola al llarg de 2010.
Després de dos anys de destrucció de teixit productiu i llocs
de treball amb el resultat de que la xifra d’atur registrat a final de
2009 doblava la de dos anys abans, d’ençà el segon trimestre
d’enguany i després d’haver superat per primera vegada el sos-
tre dels 600.000 actius desocupats, l‘evolució de l’atur a Cata-
lunya entra en una fase de variació més continguda que permet
situar el seu creixement interanual per sota del 5% ben entrada
la tardor. Una descripció que s’ajusta perfectament a la regis-
trada al conjunt de la regió metropolitana.

Evolució de l’atur registrat

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Masculí Femení Total Masculí Femení Total Masculí Femení

31 des. 1998 49.940 22.837 27.103 145.791 64.634 81.157 198.311 85.111 113.200
31 des. 1999 44.171 19.944 24.227 127.162 54.890 72.272 174.175 72.233 101.942
31 des. 2000 40.889 18.024 22.865 119.470 50.426 69.044 166.994 67.930 99.064
31 des. 2001 43.277 19.781 23.496 133.863 59.064 74.799 186.841 79.136 107.705
31 des. 2002 46.429 21.690 24.739 145.982 65.203 80.779 203.532 87.551 115.981

31 des. 2003 46.379 21.998 24.381 147.801 66.368 81.433 206.705 89.838 116.867
31 des. 2004 44.936 21.414 23.522 147.583 67.261 80.322 207.521 91.509 116.012
31 des. 2005 53.606 24.735 28.850 182.517 80.766 101.751 262.605 115.362 147.243
31 des. 2006 53.279 24.252 29.027 181.343 78.080 103.263 260.749 111.713 149.036
31 des. 2007 51.243 23.712 27.531 182.858 80.935 101.923 265.789 118.064 147.725

31 març 2008 56.867 26.819 30.048 201.743 90.562 111.181 291.640 131.906 159.734
30 juny 2008 59.374 28.118 31.256 215.583 98.235 117.348 311.422 144.443 166.979
30 set. 2008 65.356 31.632 33.724 242.434 115.588 126.846 354.215 173.202 181.013
31 des. 2008 74.304 38.297 36.007 284.184 146.213 137.971 423.232 222.630 200.602

31 març 2009 88.206 46.086 42.120 336.071 175.162 160.909 498.352 264.734 233.618
30 juny 2009 87.917 45.622 42.295 333.704 172.746 160.958 488.247 257.774 230.473
30 set. 2009 96.250 50.111 46.139 362.253 188.165 174.088 531.352 280.886 250.466
31 des. 2009 101.069 53.634 47.435 378.918 201.642 177.276 561.761 303.377 258.384

31 març 2010 108.292 57.324 50.968 407.559 215.420 192.139 604.038 322.949 281.089
30 juny 2010 101.089 52.695 48.394 377.726 196.376 181.350 554.261 291.749 262.512
30 set. 2010 101.972 52.618 49.354 378.659 195.530 183.129 557.268 291.522 265.746
Nota: A partir de maig de 2005 s’amplia el concepte del que es considera atur registrat i es trenca la sèrie.
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

En el cas de Barcelona, l’evolució de les xifres d’aturats també
s’ajusta al model exposat però presenta alguns trets propis que
convé esmentar. D’entrada, l’impacte de la recessió econòmica
sobre el mercat de treball es fa notar més tard a la ciutat central
que no pas a la resta de Catalunya. I els efectes són de menys
intensitat. Així, els creixements interanuals més elevats de l’a-
tur a Barcelona durant aquest període de crisi van vorejar el
55% durant tres mesos consecutius de la primera meitat de
2009, a la resta de Catalunya van superar el 70%. Recordar a-
quests trets diferencials serveix per explicar i fins a cert punt
justificar que al llarg dels darrers mesos la situació s’ha invertit
i la desacceleració de l’atur és més decidida a l’entorn metro-
polità i a la resta de Catalunya que no pas a la ciutat central.
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L’augment de l’atur a la recta final de l’any es concentra en el
col·lectiu femení i els actius de més de 45 anys.

A pocs mesos del tancament de 2010, la xifra total de barcelo-
nins aturats continua superant els cent mil. En relació amb un
any abans, les dades de setembre representen un increment del
5,9%, gairebé dos punts relatius més que a l’entorn metropo-
lità. Posant fi a la tònica dels darrers trenta mesos d’expansió
de l’atur, el masculí creix menys que el femení tant a Barce-
lona com a la resta de Catalunya. Un canvi previsible després
del fort creixement acumulat per part del col·lectiu masculí
arran de l’impacte de la crisi econòmica en la indústria, la
construcció i serveis relacionats.

Per edats, augmenta l’edat mitjana dels aturats alhora que
l’evolució més positiva de l’atur durant els mesos d’estiu ha
correspost als actius més joves, de menys de 25 anys. La major
predisposició a acceptar contractes estacionals i de durada de-
finida i el volum relativament contingut en termes absoluts
d’aquest segment de la població activa desocupada, explica el
canvi de tendència que d’ençà la primavera s’observa en l’evo-
lució d’aquest segment de l’atur. Un canvi que també s’explica
per l’opció que fan alguns joves d’ajornar la seva incorporació
al mercat de treball o d’abandonar-lo temporalment amb l’ob-
jectiu d’ampliar el seu nivell de formació.

Atur registrat

set.2010/ des.2009/ des.2008/ des.2007/
Variació (%) set.2009 des.2008 des.2007 des.2006

Barcelona
< 25 anys –11,9 26,9 55,4 –9,9
25-44 anys 5,8 40,8 62,0 –3,9
45 i més 9,9 31,3 25,3 –2,7
RMB
< 25 anys –14,1 22,6 74,6 –3,0
25-44 anys 3,7 36,1 70,1 0,9
45 i més 10,9 32,1 34,6 1,5
Catalunya
< 25 anys –13,7 22,8 72,9 –0,4
25-44 anys 4,1 34,4 73,9 2,0
45 i més 11,5 33,0 38,3 2,5

Evolució de l’atur registrat segons edats

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període < 25 anys 25-44 45 i més < 25 anys 25-44 45 i més < 25 anys 25-44 45 i més

31 des. 1998 5.113 23.535 21.292 20.294 70.991 54.506 28.536 97.453 72.322
31 des. 1999 3.488 20.141 20.542 13.256 61.780 52.126 20.705 83.575 69.895
31 des. 2000 2.993 18.733 19.163 12.647 57.866 48.957 19.186 81.143 66.665
31 des. 2001 3.644 20.158 19.475 16.229 65.282 52.352 24.148 90.953 71.740
31 des. 2002 4.551 21.786 20.092 18.219 71.208 56.555 26.621 99.055 77.856

31 des. 2003 4.742 21.100 20.537 18.627 70.303 58.871 27.306 98.540 80.859
31 des. 2004 4.200 20.259 20.477 17.028 69.031 61.524 25.414 97.453 84.659
31 des. 2005 4.564 25.340 23.702 18.907 88.402 75.208 29.550 129.176 103.879
31 des. 2006 4.178 25.391 23.710 16.419 88.369 76.555 25.735 129.114 105.900
31 des. 2007 3.763 24.400 23.080 15.932 89.186 77.740 25.620 131.650 108.519

31 març 2008 4.392 27.823 24.652 18.738 99.680 83.325 29.342 145.850 116.448
30 juny 2008 4.471 29.295 25.608 19.913 107.913 87.757 30.930 157.667 122.825
30 set. 2008 5.300 33.213 26.843 24.540 124.052 93.842 38.370 183.492 132.353
31 des. 2008 5.847 39.534 28.923 27.811 151.746 104.627 44.299 228.895 150.038

31 març 2009 7.402 47.753 33.051 35.055 181.749 119.267 55.193 271.757 171.402
30 juny 2009 6.425 47.107 34.385 30.820 178.977 123.907 47.926 263.635 176.686
30 set. 2009 7.676 52.237 36.337 35.747 195.074 131.432 55.692 287.668 187.992
31 des. 2009 7.417 55.677 37.975 34.101 206.580 138.237 54.421 307.716 199.624

31 març 2010 8.175 59.792 40.325 37.974 222.248 147.337 59.856 330.870 213.312
30 juny 2010 6.288 55.057 39.744 29.479 203.451 144.796 46.034 300.140 208.087
30 set. 2010 6.760 55.269 39.943 30.694 202.263 145.702 48.081 299.542 209.645
Nota: A partir de maig de 2005 s’amplia el concepte del que es considera atur registrat i es trenca la sèrie.
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Atur registrat

Els desocupats del terciari i els que cerquen una primera feina
en el mercat regular expliquen la major part de l’augment de
l’atur.

L’anàlisi sectorial mostra l’aparent canvi de conjuntura, si més
no en termes d’ocupació, que s’ha viscut al conjunt de la indús-
tria metropolitana durant els mesos d’estiu. Les dades corres-
ponents al mes de setembre semblen avançar que el procés
d’ajustament de la capacitat productiva sectorial comença a
tocar fons. Tot i que encara es continuen amortitzant llocs de
treball, el nombre d’aturats provinents de la indústria va a la
baixa. Una evolució que de moment no segueixen la resta de
sectors tot i que tant la construcció com els serveis han mode-
rat notablement els ritmes de creixement. No així el col·lectiu
dels que s’incorporen per primera vegada al mercat laboral que
encara manté taxes interanuals de creixement de dos dígits.
Taxes que són especialment elevades a l’entorn metropolità i
resta de Catalunya.

Del detall sectorial del gràfic adjunt cal remarcar que la majo-
ria de les variacions més extremes –les que superen el 15%–
són poc representatives perquè es basen en volums relativa-
ment baixos. L’excepció són els serveis sanitaris i socials. Amb
creixements interanuals entre el 10 i el 15% hi ha el sector de
les finances i assegurances –la crisi financera i immobiliària i
la davallada del consum i de la inversió ha obligat a redimen-
sionar el sector– i la major part del terciari de no mercat, intens
en mà d’obra. En paral·lel a la indústria, l’activitat immobilià-
ria també ha completat la major part del seu ajust i està reduint
la seva xifra d’aturats.

set.2010 / set.2009

-10 -5 0 5 10 15 20 25
Sector primari

Indústria
Subministraments i residus

Construcció
Serveis comercials

Hosteleria i restauració
Transports i comunicacions

Serveis editorials i d’informació
Finances i assegurances
Activitats immobiliàries

Activ. profess. i tècniques
Serveis administr. i auxiliars

AA.PP. I OO. extrat.
Ensenyament

Serveis sanitaris i socials
Serveis personals i altres

Variació de l’atur sectorial (%)

Evolució de l’atur registrat per sectors econòmics

Barcelona Regió Metropolitana
Període Primari Indústria Construcció Serveis S.o.a. Primari Indústria Construció Serveis S.o.a.

31 des. 1998 197 11.859 2.590 29.793 5.501 791 45.563 10.684 74.018 14.735
31 des. 1999 203 10.032 2.330 27.103 4.503 640 38.184 9.425 67.401 11.512
31 des. 2000 144 8.571 2.231 26.199 3.744 483 34.216 9.217 65.996 9.558
31 des. 2001 135 8.559 2.544 28.427 3.612 491 37.302 11.208 74.875 9.987
31 des. 2002 195 8.303 2.631 31.083 4.217 575 38.186 12.182 83.401 11.638

31 des. 2003 352 7.739 2.861 31.047 4.380 674 36.919 12.695 84.958 12.555
31 des. 2004 287 6.941 2.818 31.029 3.861 673 35.098 13.206 86.874 11.732
31 des. 2005 341 7.974 3.404 38.893 2.891 1.430 42.942 15.696 112.019 10.430
31 des. 2006 267 7.560 3.102 39.673 2.677 1.204 42.764 14.880 113.512 8.983
31 des. 2007 312 7.129 3.416 38.446 1.940 1.412 41.700 17.314 115.003 7.429

31 març 2008 309 7.684 4.029 42.414 2.431 1.594 44.467 19.780 126.987 8.915
30 juny 2008 318 7.953 4.560 43.625 2.918 1.701 46.423 23.505 133.315 10.639
31 set. 2008 361 8.749 5.251 47.659 3.336 1.912 51.135 28.705 148.509 12.173
31 des.2008 445 9.738 6.845 53.873 3.403 2.416 59.407 37.515 172.835 12.011

31 març 2009 253 10.656 10.530 64.197 2.570 1.491 64.618 53.444 206.539 9.979
30 juny 2009 262 10.882 10.619 62.999 3.155 1.533 65.800 52.398 201.510 12.463
30 set. 2009 287 11.625 11.297 69.030 4.011 1.744 69.503 56.082 218.863 16.061
31 des. 2009 311 11.992 12.365 72.314 4.087 2.032 70.928 61.911 227.818 16.229

31 març 2010 346 12.465 12.890 77.624 4.967 2.366 73.622 64.924 246.256 20.391
30 juny 2010 359 11.774 12.078 72.458 4.420 2.456 67.810 60.462 227.545 19.453
30 set. 2010 344 11.525 11.776 73.689 4.638 2.322 66.300 59.160 230.286 20.591
Nota: L’aplicació de la CNAE-2009 trenca la homogeneïtat de les sèries.

set.2010/ mç.2010/ des.2008/ des.2007/
Variació (%) set.2009 mç.2009 des.2007 des.2006

Barcelona
Primari 19,9 36,8 42,6 16,9
Indústria –0,9 17,0 36,6 –5,7
Construcció 4,2 22,4 100,4 10,1
Serveis 6,7 20,9 40,1 –3,1
S.o.a. 15,6 93,3 75,4 –27,5
Regió Metropolitana
Primari 33,1 58,7 71,1 17,3
Indústria –4,6 13,9 42,5 –2,5
Construcció 5,5 21,5 116,7 16,4
Serveis 5,2 19,2 50,3 1,3
S.o.a. 28,2 104,3 61,7 –17,3
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Atur registrat

Per acabar, volem recordar un parell de trets més pel que fa a
l’evolució dels actius desocupats a Barcelona. Atenent a la na-
cionalitat, els estrangers representen prop del 22% del total dels
aturats registrats a la ciutat, un percentatge que supera àmplia-
ment el pes relatiu d’aquest col·lectiu entre els afiliats en si-
tuació d’alta a la Seguretat Social. El segon aspecte a remarcar
és que a mesura que s’allarga l’atonia del mercat de treball,
augmenta el percentatge dels desocupats de llarga durada i més
concretament, dels que porten més d’un any sense feina. Un col-
lectiu que ara equival a un terç del total quan fa tot just un any
representava només a un de cada quatre aturats.

Les taxes d’atur repunten lleument després del descens de la
primera meitat de l’estiu.

El mercat laboral barceloní encara el darrer trimestre de l’any
amb una taxa d’atur registrat que oscil·la a l’entorn del 13%,
gairebé un punt percentual més que un any abans i un punt i
mig menys que al conjunt de Catalunya. En termes d’EPA, la
taxa d’atur estimat a Barcelona durant el tercer trimestre ha
estat del 16,9%, tres punts i mig més que un any abans i mig
punt menys que a Catalunya. Aquest increment més accentuat
de la taxa de l’atur estimat que no pas del registrat també es
produeix al conjunt de Catalunya i es pot relacionar amb l’aug-
ment de la desmotivació que afecta molts aturats de llarga dura-
da a l’hora de buscar feina activament i amb el descens de la
taxa de cobertura de l’atur.

Nota: Els canvis metodològics de l’EPA i de l’atur registrat impliquen trencaments de la sèrie de les taxes d’atur el 1996 i el 2005. Les darreres dades són provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de les OTG, INEM i EPA.

Taxes d’atur registrat

Període Barcelona RMB Catalunya Espanya
Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

31 des. 1998 7,3 6,0 8,8 7,2 5,4 9,8 6,8 4,9 9,5 10,4
31 des. 1999 6,4 5,3 7,7 6,2 4,6 8,5 5,9 4,1 8,3 9,1
31 des. 2000 5,8 4,7 7,2 5,6 4,1 7,7 5,5 3,8 7,8 8,5
31 des. 2001 6,1 5,1 7,3 6,3 4,7 8,5 6,0 4,3 8,5 8,6
31 des. 2002 6,4 5,5 7,5 6,6 5,1 8,8 6,3 4,6 8,7 8,9

31 des.2003 6,3 5,3 7,4 6,4 5,0 8,3 6,1 4,6 8,2 8,6
31 des. 2004 5,8 5,2 6,7 6,3 5,1 7,9 6,0 4,6 7,9 8,2
31 des. 2005 6,5 5,4 7,7 7,4 5,8 9,6 7,3 5,6 9,6 9,9
31 des. 2006 6,6 5,4 8,0 7,2 5,5 9,5 7,0 5,3 9,3 9,3
31 des. 2007 6,3 5,4 7,4 7,1 5,6 9,1 7,0 5,5 9,0 9,4

31 març 2008 7,1 6,1 8,3 7,8 6,2 9,9 7,6 6,1 9,6 10,2
30 juny 2008 7,1 6,2 8,2 8,4 6,9 10,3 8,1 6,7 9,9 10,5
30 set. 2008 8,0 7,2 8,9 9,5 8,2 11,2 9,2 8,0 10,8 11,4
31 des. 2008 9,1 8,9 9,3 11,1 10,4 12,0 11,0 10,4 11,8 13,6

31 març 2009 10,8 10,9 10,8 13,3 12,5 14,0 13,0 12,4 13,6 15,6
30 juny 2009 10,9 10,8 11,2 13,3 12,5 14,2 12,9 12,2 13,7 15,5
30 set. 2009 11,9 11,9 11,9 14,4 13,8 15,1 14,0 13,4 14,6 16,1
31 des. 2009 12,6 12,6 12,3 15,0 14,5 15,4 14,9 14,6 15,2 17,1

31 març 2010 13,7 13,7 13,5 16,2 15,7 16,8 15,9 15,6 16,4 18,1
30 juny 2010 12,7 12,6 12,9 15,0 14,4 15,6 14,5 14,0 15,2 17,2
30 set. 2010 12,9 12,7 13,0 14,9 14,4 15,6 14,5 14,0 15,3 17,4
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Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona 2009 (Districtes)

Introducció

L’indicador de Renda Familiar Disponible a Barcelona és una
estimació indirecta de la capacitat econòmica dels habitants dels
diferents barris de la ciutat en relació amb la mitjana de la ciu-
tat. Es construeix a partir de la combinació amb diferents graus
de ponderació de cinc variables que informen del nivell educa-
tiu de la població, de la seva situació laboral, de l’evolució i la
potència del parc de turismes, i dels valors al mercat residencial
de segona mà. No es tracta d’una mesura en termes monetaris, si-
nó del càlcul de la posició relativa de cadascun dels barris en rela-
ció amb la mitjana de la ciutat, fixada en un valor o índex=100 1.
La virtut de les variables utilitzades, que tradicionalment estan
associades al nivell de renda, és que són neutres territorialment,
no són redundants i estan disponibles per a unitats territorials
petites dins de la ciutat. La contrapartida negativa és que les
seleccionades per traçar el perfil educatiu i laboral no estan dis-
ponibles any a any, de manera que les actualitzacions anuals es
ressenten d’aquesta manca de disponibilitat i, fins que estiguin
novament a l’abast, no permeten capturar l’impacte dels canvis
durant els períodes intercensals. És un aspecte que subratlla el
caràcter aproximatiu de l’Índex RFD i que cal tenir present a
l’hora d’interpretar els resultats.
La curta vida d’aquest indicador, iniciada fa vuit anys, va expe-
rimentar un canvi important quan es va aprovar la nova divisió
per barris de la ciutat a finals de 2006. Fins llavors, l’anàlisi
s’havia fet a nivell de 248 zones de recerca petites, a partir de
les quals s’elevava a zones estadístiques grans i districtes. De
llavors ençà, s’ha fet un esforç per oferir els resultats pels 73
barris. La transició entre els dos àmbits de tractament i anàlisi
de les dades ha obligat a algun canvi metodològic, poc relle-
vant, però suficient com per dificultar una anàlisi dinàmica a
nivell inferior al de districte.

Resultats: Distribució de la RFD per càpita a Barcelona

A grans trets, les dades de 2009 perfilen una trajectòria de con-
tinuïtat en relació amb les tendències d’anys anteriors. El con-
text demogràfic ha virat cap a l’estancament després que en el
període 2000-2008 la població resident augmentés a un ritme
de gairebé l’1% anual pels fluxos migratoris. Quant als valors

de la renda en termes absoluts, que aquí només tenen un caràc-
ter complementari per provenir d’una projecció de les dades
publicades per l’Idescat per al conjunt de la ciutat, palesen una
lleu davallada en relació amb l’any anterior, fruit de la caiguda
de les rendes laborals i empresarials derivada de la moderació
salarial però sobretot a conseqüència de la destrucció de teixit
productiu que ha provocat la recessió econòmica.
Si un aspecte queda subratllat un cop més amb les dades de 2009
és que Barcelona és una ciutat de rendes mitjanes, amb un gran
segment de la població, un 77,5%, que viu a barris propers a la
mitjana, és a dir, amb valors situats a menys d’una desviació
típica del valor 100. La resta de la població es distribueix de for-
ma força equilibrada: un 12,8% viu en barris situats a l’extrem
superior, que equival a dir en barris on la renda mitjana és al-
menys un 40% més alta que la mitjana de la ciutat, mentre que
als barris del segment inferior es concentra un 9,7% dels resi-
dents, amb una renda que no supera els dos terços de la mitjana
de la ciutat.
Un dels aspectes més significatius de les dades de 2009 és
l’augment de la dispersió, mesurada com la distància entre els
valors extrems. Això suposa, tamisat pels aspectes metodolò-
gics esmentats anteriorment, una interrupció del procés de re-
ducció de les desigualtats territorials que s’havia registrat en
els darrers anys. Tot i ser una novetat, no és exactament una
sorpresa, atès el desigual impacte de la crisi sobre els diferents
barris, més fort en termes relatius en els barris de renda més
baixa; és com un revers dels anys de creixement econòmic en
què es van reduir les desigualtats.
L’augment de la dispersió ha vingut tant per la via d’un salt
endavant del barri amb el valor més alt de l’Índex RFD –Les
Tres Torres–, com pel retrocés registrat pel barri amb el valor
més baix, Can Peguera. Una novetat, en aquest darrer cas, ja
que Can Peguera relleva al del Baró de Viver en la darrera posi-
ció del ranking que havia ocupat des de l’inici d’aquest estudi.

Població i nivell de RFD per barris (2009)
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Districtes:

Renda Familiar Disponible per càpita 2009 (districtes)

Població RFD/ càpita Índex RFD
resident (€/any) BCN=100

2009 2009 2000 2009
1. Ciutat Vella 109.897 14.071 61,8 74,2
2. l’Eixample 269.188 21.711 116,3 114,5
3. Sants-Montjuïc 184.606 14.872 80,0 78,4
4. Les Corts 83.296 26.247 137,0 138,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 145.532 34.634 168,4 182,6
6. Gràcia 123.973 19.333 98,5 101,9
7. Horta-Guinardó 172.018 15.720 80,9 82,9
8. Nou Barris 170.092 12.468 65,5 65,7
9. Sant Andreu 147.573 14.886 78,6 78,5
10. Sant Martí 231.928 15.869 79,0 83,7

Barcelona 1.638.103 18.968 100,0 100,0

1 Es poden consultar els detalls metodològics i resultats d’anys anteriors a Distribució terri-
torial de la Renda familiar a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, i Barcelona
Economia 71, Ajuntament de Barcelona, 2009. Totes dues publicacions són disponibles a
www.bcn.cat/publicacions.
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L’ordenació dels districtes per nivell de renda no aporta cap
sorpresa. Es mantenen les posicions d’anys anteriors, Sarrià-
Sant Gervasi i Les Corts ocupant la banda alta de la taula i Nou
Barris i Ciutat Vella la baixa. Com s’apuntava abans, els ex-
trems s’han separat en relació amb 2008: Sarrià-Sant Gervasi
ha augmentat 5 punts mentre que Nou Barris n’ha retrocedit
4,4. La resta de districtes també presenta una gran estabilitat en
les posicions en el període analitzat. L’Eixample es manté cla-
rament per sobre de la mitjana, mentre que Gràcia continua sent
el districte més proper a aquesta mitjana, amb un rang molt curt
de valors entre els barris que el formen. Lluny d’aquesta com-
pactació de valors, Sant Martí presenta un panorama molt
divers, amb una elevada dispersió.
Les diferències de renda entre barris s’expliciten quan s’obser-
va que la renda per càpita al barri més ric –Les Tres Torres, amb
un índex de 222,6– quintuplica la del que té la renda més baixa
–Can Peguera, amb un índex de 43,3. També cal afegir que a
Les Tres Torres viuen gairebé setze mil persones, set vegades
més que a Can Peguera.

Les diferències cromàtiques del mapa de la pàgina següent
recullen les diferències per a la totalitat dels barris, amb una
destacable homogeneïtat i compactació dels barris amb rendes
elevades –les Tres Torres, Pedralbes, Sant Gervasi-Galvany i
Sant Gervasi-La Bonanova, tots ells situats a l’oest de la ciutat
i per sobre de la Diagonal, amb gairebé cent-mil persones cen-
sades–, que contrasta amb els baixos valors dels barris del nord.
Els dos únics barris on l’índex no arriba a la meitat de la renda
mitjana de la ciutat –Can Peguera i el Baró de Viver–, no arri-
ben entre els dos a sumar cinc mil habitants.
La Dreta de l’Eixample i la Vila Olímpica del Poblenou són els
únics barris amb renda alta que no pertanyen a Sarrià-Sant Ger-
vasi ni a Les Corts. En el primer cas, s’emmarca en un distric-
te de renda mitjana-alta, amb només dues excepcions, Sagrada
Família i Sant Antoni, que es troben pràcticament a la ratlla de
la mitjana. En el segon cas, pertany a Sant Martí, amb una gran
dispersió i contrastos accentuats com els que es donen entre
aquell barri i el Besòs i el Maresme. Tot el contrari del que pas-
sa a Gràcia o Sants-Montjuïc, amb poques diferències internes.
Per acabar, esmentar l’avanç global de Ciutat Vella, atribuïble
a la millora del Barri Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera.

Font: De la Població, lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30.06.2009. Departament d’Estadística. De la RFD, Barcelona Economia, Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de
Barcelona.

Renda Familiar Disponible per càpita 2009 (73 barris)

Població RFD/càpita Índex RFD Població RFD/càpita Índex RFD

Barri Districte resident (€€/any) BCN=100 Barri Districte resident (€€/any) BCN=100 

01. el Raval 1 49.315 11.754 61,97 38. la Teixonera 7 11.494 13.871 73,13
02. el Barri Gòtic 1 21.045 17.892 94,33 39. Sant Genís dels Agudells 7 7.228 15.277 80,54
03. la Barceloneta 1 16.351 12.219 64,42 40. Montbau 7 5.261 15.172 79,99
04. Sant Pere, Santa Caterina 41. la Vall d’Hebron 7 5.618 18.585 97,98

i la Ribera 1 23.136 16.843 88,79 42. la Clota 7 480 17.952 94,64
05. el Fort Pienc 2 33.202 20.700 109,13 43. Horta 7 27.909 15.570 82,08
06. la Sagrada Família 2 52.890 18.664 98,40 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 8 25.957 15.195 80,11
07. la Dreta de l’Eixample 2 43.609 27.230 143,56 45. Porta 8 23.993 13.312 70,18
08. l’Antiga Esquerra de l’Eixample 2 42.183 23.255 122,60 46. el Turó de la Peira 8 16.593 10.969 57,83
09. la Nova Esquerra de l’Eixample 2 58.559 21.684 114,32 47. Can Peguera 8 2.210 8.221 43,34
10. Sant Antoni 2 38.742 18.881 99,54 48. la Guineueta 8 15.411 14.596 76,95
11. el Poble Sec 3 41.018 13.025 68,67 49. Canyelles 8 7.359 13.443 70,87
12. la Marina del Prat Vermell 3 1.085 14.074 74,20 50. les Roquetes 8 16.233 10.433 55,00
13. la Marina de Port 3 30.128 14.343 75,62 51. Verdun 8 12.418 10.844 57,17
14. la Font de la Guatlla 3 10.336 16.537 87,18 52. la Prosperitat 8 26.848 12.655 66,72
15. Hostafrancs 3 16.208 15.488 81,65 53. la Trinitat Nova 8 8.070 9.759 51,45
16. la Bordeta 3 18.823 14.676 77,37 54. Torre Baró 8 2.200 12.440 65,59
17. Sants - Badal 3 24.507 15.434 81,37 55. Ciutat Meridiana 8 11.355 10.219 53,88
18. Sants 3 42.438 16.173 85,27 56. Vallbona 8 1.314 11.608 61,20
19. les Corts 4 47.664 24.452 128,91 57. la Trinitat Vella 9 10.574 13.256 69,88
20. la Maternitat i Sant Ramon 4 23.954 24.289 128,05 58. Baró de Viver 9 2.372 8.407 44,32
21. Pedralbes 4 11.650 37.616 198,31 59. el Bon Pastor 9 13.808 10.833 57,11
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 5 4.295 32.660 172,19 60. Sant Andreu 9 55.813 15.573 82,10
23. Sarrià 5 23.802 33.394 176,05 61. la Sagrera 9 29.002 15.403 81,21
24. les Tres Torres 5 15.832 42.224 222,60 62. el Congrés i els Indians 9 14.111 14.905 78,58
25. Sant Gervasi - la Bonanova 5 24.270 34.991 184,47 63. Navas 9 21.858 16.488 86,93
26. Sant Gervasi - Galvany 5 46.829 37.006 195,10 64. el Camp de l’Arpa del Clot 10 38.917 16.924 89,22
27. el Putxet i el Farró 5 30.461 28.007 147,65 65. el Clot 10 27.562 16.208 85,45
28. Vallcarca i els Penitents 6 15.687 21.222 111,88 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 10 13.457 19.561 103,12
29. el Coll 6 7.299 17.006 89,66 67. la Vila Olímpica del Poblenou 10 9.202 26.764 141,10
30. la Salut 6 13.332 20.882 110,09 68. el Poblenou 10 31.433 16.415 86,54
31. la Vila de Gràcia 6 52.801 18.733 98,76 69. Diagonal Mar
32. el Camp d’en Grassot i el Front Marítim del Poblenou 10 11.132 20.461 107,87

i Gràcia Nova 6 34.838 19.288 101,69 70. el Besòs i el Maresme 10 24.527 10.191 53,73
33. el Baix Guinardó 7 26.287 17.606 92,82 71. Provençals del Poblenou 10 19.542 15.636 82,43
34. Can Baró 7 9.159 15.538 81,92 72. Sant Martí de Provençals 10 26.457 14.526 76,58
35. el Guinardó 7 35.836 16.661 87,84 73. la Verneda i la Pau 10 29.626 12.852 67,76
36. la Font d’en Fargues 7 9.608 20.434 107,73
37. el Carmel 7 33.081 12.316 64,93 Total BCN 1.638.103 18.968 100
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Any 2009 (Números índex. Base barcelona = 100)

Renda Familiar disponible per càpita 2009
Barris de Barcelona

Ciutat Vella
01 el Raval
02 el Barri Gòtic
03 la Barceloneta
04 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

l’Eixample
05 el Fort Pienc
06 la Sagrada Família
07 la Dreta de l’Eixample
08 l’Antiga Esquerra de l’Eixample
09 la Nova Esquerra de l’Eixample
10 Sant Antoni

Sants-Montjuïc
11 el Poble Sec
12 la Marina del Prat Vermell
13 la Marina de Port
14 la Font de la Guatlla
15 Hostafrancs
16 la Bordeta
17 Sants - Badal
18 Sants

Les Corts
19 les Corts
20 la Maternitat i Sant Ramon
21 Pedralbes

Sarrià-Sant Gervasi
22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
23 Sarrià
24 les Tres Torres
25 Sant Gervasi - la Bonanova
26 Sant Gervasi - Galvany
27 el Putxet i el Farró

Gràcia
28 Vallcarca i els Penitents
29 el Coll
30 la Salut
31 la Vila de Gràcia
32 el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

Horta-Guinardó
33 el Baix Guinardó
34 Can Baró
35 el Guinardó
36 la Font d’en Fargues
37 el Carmel
38 la Teixonera
39 Sant Genís dels Agudells
40 Montbau
41 la Vall d’Hebron
42 la Clota
43 Horta

Nou Barris
44 Vilapicina i la Torre Llobeta
45 Porta
46 el Turó de la Peira
47 Can Peguera
48 la Guineueta
49 Canyelles
50 les Roquetes
51 Verdun
52 la Prosperitat
53 la Trinitat Nova
54 Torre Baró
55 Ciutat Meridiana
56 Vallbona

Sant Andreu
57 la Trinitat Vella
58 Baró de Viver
59 el Bon Pastor
60 Sant Andreu
61 la Sagrera
62 el Congrés i els Indians
63 Navas

Sant Martí
64 Camp de l’Arpa del Clot
65 el Clot
66 el Parc i la Llacuna del Poblenou
67 la Vila Olímpica del Poblenou
68 el Poblenou
69 Diagonal Mar i el Front Marítim del
Poblenou

70 el Besòs i el Maresme
71 Provençals del Poblenou
72 Sant Martí de Provençals
73 la Verneda i la Pau
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La economía mundial finalizará 2010 con un ritmo de
crecimiento alto. El objetivo de cerrar la puerta de la recesión
parece conseguido.

Hasta hace bien poco lo que más preocupaba a las autoridades
políticas de las naciones más influyentes era acertar en la apli-
cación de medidas de política económica capaces de alejar el
espectro de una gran depresión y recuperar la trayectoria expan-
siva de la actividad económica. Últimamente, la atención está
más centrada en evitar que los grandes desequilibrios que acom-
pañan a este crecimiento se enquisten y acaben por dinamitarlo
antes de que se consolide.
Aumentan las voces autorizadas que plantean la necesidad de
empezar a corregir los insostenibles desequilibrios de las balan-
zas de pagos y de aumentar el control sobre los déficits públi-
cos para prevenir aumentos excesivos de la deuda. Pasar de las
palabras a los hechos implica asumir que los intereses de las prin-
cipales potencias y áreas económicas no son plenamente coinci-
dentes. Un hecho que entorpece la adopción de soluciones y
genera más incertidumbre.

The global economy will end 2010 with a high growth rate. The goal
of avoiding a new recession seems to have been reached.

Until very recently, what was most worrying for the politicans
of the most influential nations was to hit on the perfetct combi-
nation of economic policy measures that would put a distance
with the ghost of a new recession and recover an expansionary
trend of economic activity. More recently, their attention is
more focused on preventing that the imbalances that accompa-
ny such growth may destroy it before it is solid enough.

An increasing number of authorized voices say that it is time to
start correcting the unsustainable disequilibria in the balance
of payments and to increase control over public deficits to pre-
vent excessive debt increases. Moving from words to action
means accepting that the interests of major nations and eco-
nomic areas are not fully coincident. This fact hampers the
adoption of solutions and creates more uncertainty.

1 Datos correspondientes al último mes del trimestre. Figures of the last month of the quarter. 2 Para Estados Unidos, el indicador compuesto avanzado substituye al indicador de clima
económico. For USA, the advanced composite indicator replaces the economic climate indicator.
Fuentes/Sources: Banco de España, Eurostat, INE y Ministerio de Economía y Hacienda.

Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

Principales indicadores económicos/Main Economic Indicators
Estados Unidos/USA UE/European Union España/Spain

IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010
PIB/GDP in real terms,% change on year earlier 0,2 2,4 3,0 3,1 –2,2 0,7 2,0 2,1 –3,0 –1,4 0,0 0,2

tasa de variación interanual en términos reales (%)
Demanda nacional/Domestic Demand –0,9 2,0 3,8 4,1 –3,0 0,5 2,3 –5,3 –2,9 –0,3 –0,8

aportación al crecimiento del PIB (en pp)
Demanda externa/External Demand 1,1 0,4 –0,8 –1,0 0,8 0,2 –0,3 2,3 1,5 0,3 1,0

aportación al crecimiento del PIB (en pp)
Clima económico/Economic climate2 98,9 101,5 102,4 102,3 92,2 98,2 100,8 102,9 87,6 90,2 90,7 89,7

Índice: 2000=100
Producción industrial/Industrial production –3,8 2,7 7,3 6,5 –6,7 4,1 8,1 6,9 –5,7 0,2 2,5 0,1

tasa de variación anual(%)/(%) change on year
Población activa ocupada/Active residents occupied –4,0 –2,0 –0,7 –0,1 –2,2 –1,5 –0,6 –6,0 –3,7 –2,5 –1,7

tasa de variación anual (%)/% change on year
Tasa de paro/Unemployment rate 10,0 9,7 9,7 9,6 9,4 9,6 9,6 9,6 18,8 20,0 20,1 19,8

en % de la población activa/% of labour force
Precios de Consumo/Consumer prices1 2,7 2,3 1,1 1,1 1,5 1,9 1,9 2,2 0,8 1,4 1,5 2,1

tasa de variación anual (%)/% change on year
Tipo de interés a corto plazo/3-month interest rate1 0,31 0,29 0,66 0,33 0,67 0,61 0,74 0,84 0,70 0,61 1,07 0,93

Interbancario a 3 meses/Euribor a 3 meses
Tipo de interés a largo plazo/10-Y government yield1 3,59 3,76 3,24 2,65 3,65 3,65 3,49 3,21 3,80 3,83 4,56 4,09

Rendimiento de la deuda pública a 10 años
Tipo de cambio del dólar/Exchange rates1 — — — — 1,461 1,357 1,221 1,307 — — — —

Unidades de $ por Euro/US $ per euro
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Las primera estimaciones provisionales correspondientes al
tercer trimestre calculan que la economía mundial está crecien-
do por encima del 4%. Una tasa ajustada a las previsiones pero
que deja entrever un cierto cansancio. Posiblemente porque du-
rante la primera mitad de 2010 la recuperación de la produc-
ción y el comercio mundial se han beneficiado en exceso de la
aplicación de políticas de estímulo del gasto.
El crecimiento económico está siendo más vigoroso en los pai-
ses emergentes de Asia y América del Sur que no entre los más
avanzados. Mientras el conjunto de la UE y Japón crecen a un
ritmo anual de poco más del 2% y los Estados Unidos a un 3%,
China, India y otros paises asiáticos de reciente industrialización
mantienen ritmos de crecimiento en torno al 8% o más. Brasil
y Argentina, los dos grandes exportadores del hemisferio sur
crecen por encima del 5%. En el seno de la UE, la reactivación
económica la lidera Alemania y, en segundo término, Francia y
Gran Bretaña. La primera crece a un ritmo del 3% gracias a su
capacidad exportadora, un punto porcentual más que las otras
dos.
El PIB español recupera la senda expansiva después de siete
trimestres consecutivos de retroceso.

Según el primer avance de la Contabilidad Nacional, el PIB del
tercer trimestre se ha mantenido estable en variación intertri-
mestral y creciendo un 0,2% en relación a un año antes. Un rit-
mo que mantiene a la economia española entre las menos diná-
micas de la zona euro y la aleja, por primera vez en muchos
años, del grupo de países que lideran el crecimiento europeo.
La demanda interna, afectada por el adelanto de compras para
eludir el anunciado aumento del IVA, ve retrasada la posibili-
dad de contribuir positivamente al crecimiento del PIB. Por con-
tra, la demanda externa se mantiene un trimestre más como el
principal soporte del crecimiento económico.

The preliminary third quarter estimates show that the global
economy is growing at a rate above 4%. This figure conforms
to forecasts, but suggests a certain weariness probably due to
the fact that in the first half of 2010 the recovery of output and
global trade have benefited in excess of the implementation of
stimulus packages.

Economic growth is currently more vigorous in emerging coun-
tries of Asia and South America than among the most
advanced. While the EU and Japan grow at just over 2% and
the United States at 3%, China, India and other newly indus-
trialized Asian countries keep figures of 8% or more. Brazil
and Argentina, the two great exporters of the southern hemi-
sphere grow above 5%. Within the EU, the economic recovery
is led by Germany and, secondly, by France and Britain. The
first grows at a rate of 3% led by its exports, one percentage
point above the pair.

Spanish GDP returns to an expansionary path following seven
quarters of decline.

According to the first advance of national accounts data, dur-
ing the third quarter GDP has been stable when compared to
the previous quarter. However, when compared with the figures
of one year ago it shows a positive rate of 0.2%. Such low fig-
ures keep the Spanish economy among the least dynamic of the
euro zone and, for the first time in many years, clearly sepa-
rated from the group of countries that lead European growth.

Domestic demand, affected by the advancement of purchases to
circumvent the announced increase of VAT, does not contribute
positively to GDP growth. By contrast, foreign demand remains
is the mainstay of economic growth, as it has done during the
previous quarters.
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La debilidad de la recuperación de la demanda interna se justi-
fica tanto por la contención del gasto privado en consumo e in-
versión en bienes de equipo como por la persistencia del largo
proceso de contracción que afecta a la construcción. El estan-
camiento del gasto público, forzado por la necesidad de conte-
ner el déficit, ha contribuido igualmente a enfriar el dinamismo
de la demanda interna.
La ligera mejoría del crecimiento del PIB por la vía de la de-
manda externa responde tanto a la moderación de las importa-
ciones, lastradas por la debilidad de la demanda interna, como
al dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios. Una
evolución, la de las exportaciones, que siendo positiva no va más
allá de recuperar una parte de lo perdido un año antes.

The weakness of the recovery in domestic demand is justified
both by the contention of private expenditure on consumption
and equipment investment, and by the persistence of the long
process of contraction of construction activities. The stagna-
tion in public spending, forced by the need to keep the deficit
under control, has also contributed to cool the dynamism of
domestic demand.

The slight improvement of GDP growth thanks to the external
is due both to the moderation of imports, burdened by weak
domestic demand, and to the dynamism of exports of goods and
services. Such dynamism, although positive, just makes it pos-
sible to gain part of what was lost a year earlier.
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Construcción / Construction
Variación PIB sectorial (Catalunya) III.10 — –5,4 — — –8,3Change in GDP construction 3rd.Q
Viviendas iniciadas III.10 510 93,9 2.137 47,5 –52,0Started dwellings 3rd.Q
Licencias de obra nueva (m2) III.10 95.972 –41,3 495.607 –35,5 –34,2Planned new construction (sq.m.) 3rd.Q
Ocupados sector (Seguridad Social) III.10 48.203 –14,6 — — –13,3Workers affiliated (Social Security) 3rd.Q
Paro registrado sectorial st.10 11.776 4,2 — — 80,6Registered unemployment st.10
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Sectores econòmicos / Economic sectors

Valor absoluto / tasa interanual (%) 2009/08
Indicadors Período Período Últimos 12 meses (%)
Industria / Industry
Variación PIB sectorial (Catalunya) III.10 — 1,4 — — –5,8Change in GDP industry 3rd.Q
Exportaciones (M.€) (Catalunya) en-ag.10 30.973 17 — — –18,7Export ja-ag.10
Precios industriales (Catalunya) st.10 — 3,2 — — –1,4Producer prices st.10
Ocupados sector (Seguridad Social) III.10 73.403 –6,2 — — –12,1Workers affiliated (Social Security) 3rd.Q
Paro registrado sectorial st.10 11.525 –0,9 — — 23,1Registered unemployment st.10

Servicios / Services
Variación PIB sectorial (Catalunya) III.10 — 0,1 — — –1,1Change in GDP services 3rd.Q
Aeropuerto. Pasajeros (miles) III.10 8.855 7,6 28.325 3,5 –9,4Passenger trafic. Airport 3rd.Q
Puerto. Mercancías (miles Tn.) III.10 11.222 2,8 42.273 0,1 –17,3Freight traffic. Port 3rd.Q
Ocupados sector (Seguridad Social) III.10 849.477 0,7 — — –2,7Workers affiliated (Social Security) 3rd.Q
Paro registrado st.10 73.689 6,7 — — 34,2Registered unemployment st.10

Period Last 12 months (%)
Indicators Period Absolute value / interannual rate 2009/08
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Manufacturing and market services explain the positive GDP change

From a supply perspective, while industry and services evolve
positively the ordeal of construction continues. The apparent
consolidation of industrial recovery is probably, largely attrib-
utable to export growth, is worth mentioning.

Growth of tertiary activities confirms previous forecasts, and
make it possible to close the third quarter of 2010 positively.
This applies both to market services, thanks in part to tourism,
as to non-market activities. The evolution of both segments
during the year heralds a progressive loss of relative weight of
non-market services in favor of market one. Such evolution is
mainly due to the policies of public spending contention.

La industria y los servicios de mercado explican el tono
positivo de la variación del PIB.

Desde la óptica de la oferta, mientras la industria y los servicios
evolucionan positivamente, la construcción continua con su cal-
vario particular. La aparente consolidación del proceso de recu-
peración industrial es posiblemente el aspecto a destacar. Un
hecho imputable en buena medida al dinamismo exportador.
El crecimiento del terciario confirma las previsiones y cierra el
tercer trimestre de 2010 en positivo, tanto en el segmento de los
servicios de mercado, gracias en parte al turismo, como en los de
no mercado. La evolución de ambos segmentos a lo largo del
año anuncia una progresiva pérdida de peso relativo de los ser-
vicios de no mercado a favor de los de mercado. Una evolución
condicionada por las políticas de contención del gasto público.
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Precios de consumo (IPC) y salarios / CPI (consumer prices index) and wages
Barcelona (provincia) st.10 — 2,3 — — 1,3Barcelona (province) st.10
Cataluña st.10 — 2,4 — — 1,2Catalonia st.10
España st.10 — 2,1 — — 0,8Spain st.10
Zona euro st.10 — 1,8 — — 0,9Euro zone st.10
Salarios pactados en convenio en-st.10 — 1,6 — — 2,5Wages ja-st.
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Precios del mercado inmobiliario/ Housing prices
Viviendas nuevas (€/m2) 1r.sm.10 5.457 –6,8 — — –8,0New housing (€/sq.m.) 1st.half
Segunda mano-oferta (€/m2) 1r.sm.10 — –2,4 — — –9,6Second hand housing (€/sq.m.) 1st.half
Precio de alquiler(€/mes) II.10 1.028 –0,7 — — –3,8Transaction price 2nd.Q
Plazas de aparcamiento nuevas (€) 1r.sm.10 29.866 2,4 — — 2,2Parking lots (€) 1st.half

Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices

Valor absoluto / tasa interanual (%) 2009/08
Indicadors Período Período Últimos 12 meses (%)
Consumo, crédito y turismo / Consumption, credit and tourism
Matriculación de vehículos III.10 8.737 –15,7 45.189 20,0 –25,5Auto registrations 3rd.Q
Ocupados sector (Seguridad Social) III.10 268.687 –0,6 — — –4,7Workers affiliated (Social Security) 3rd.Q
Pernoctaciones hoteleras (miles) en-ag.10 9.166 7,5 14.453 8,6 2,7Hotel overnight stays (thousands) ja-ag.
Pasajeros de cruceros (miles) III.10 920 12,2 2.361 10,9 3,7Cruise passengers 3rd.Q

Period Last 12 months (%)
Indicators Period Absolute value / interannual rate 2009/08
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Las buenas noticias no acaban de llegar al mercado de trabajo.
El crecimiento es aún tan fràgil que no ha requerido una am-
pliación significativa de la capacidad productiva operativa y,
en definitiva, de un aumento del volumen de ocupación. Las
empresas aprovechan los primeros momentos de la reactiva-
ción para mejorar y consolidar sus niveles de productividad. La
ampliación de plantillas llegarà cuando la recuperación gane
solidez.
Una lectura básica de los datos de la EPA del tercer trimestre
pone de manifiesto la estabilización del paro por segundo tri-
mestre consecutivo y que la ocupación se recupera lentamente
sin alcanzar aún el nivel de un año antes. Es un hecho que la
creación neta de puestos de trabajo es insuficiente para absor-
ber el aumento de la población activa. Una situación que tam-
bién se da en Cataluña.

Good news simply do not reach the labor market. Growth is
still so fragile that it has not required a significant expan-
sion of operational capacity or increases in employment.
Companies are taking advantage of the first stages of the
recovery to improve and strengthen their levels of productivity.
Staff increases will have to wait until the recovery gains
strength.

A basic reading of data from the Third quarter Labour Market
Survey shows a stabilization of unemployment for the second
consecutive quarter and a still slowly recovery of employment,
without reaching the levels of a year ago. In this context, the
net creation of jobs is insufficient to absorb increases of active
population. This analysis can be extended to Catalonia as a
whole.
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Paro registrado / Registered unemployment
Total paro registrado st.10 101.972 5,9 — — 36,0Registered unemployment st.10
Paro masculino st.10 52.618 5,0 — — 40,0Male unemployment st.10
Paro femenino st.10 49.354 7,0 — — 31,7Female unemployment st.10
Paro juvenil (16-24 años) st.10 6.760 –11,9 — — 26,9Youth unemployment (aged 16-24) st.10
Total paro registrado (RMB) st.10 378.659 4,5 — — 33,3Registered unemployment (metrop. area) st.10
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Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate
Barcelona st.10 12,9 8,4 — — 12,6

Barcelona st.10
Región Metropolitana (RMB) st.10 14,9 3,5 — — 15,0

Metropolitan area st.10
Cataluña st.10 14,5 3,6 — — 14,9

Catalonia st.10
España st.10 17,4 8,1 — — 17,1

Spain st.10

Mercado de trabajo / Labor market

Valor absoluto / tasa interanual (%) 2009/08
Indicadors Período Período Últimos 12 meses (%)
Ocupación / Employment
Residentes activos III.10 791.200 –2,5 — — –0,5Active residents 3rd.Q
Residentes activos (RMB) III.10 2.538.200 0,8 — — –0,9Active residents (metropolitan area) 3rd.Q
Total ocupados (Seguridad Social) st.10 1.010.570 –0,7 — — –3,9Workers affiliated (Social Security) st.10
Total ocupados (RMB) (Seg. Social) st.10 2.159.620 –0,8 — — –4,5Workers affiliated (metrop. area) st.10
Contratos laborales registrados III.10 196.419 4,5 780.306 2,5 –15,0Registred employments contracts 3rd.Q

Period Last 12 months (%)
Indicators Period Absolute value / interannual rate 2009/08
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La actividad industrial emerge como uno de los motores que
favorecen el crecimiento de la economía catalana.

Con la construcción purgando los excesos de años de expan-
sión al calor de la abundancia de recursos a bajo coste y en un
contexto demográfico expansivo, la industria y una parte del
terciario se reivindican como la bases sobre las que sustentar el
anunciado nuevo modelo económico.
A pesar del proceso de sustitución y deslocalización de tejido
industrial vivido a lo largo de la última etapa de expansión, la
industria catalana conserva una notable capacidad de regenera-
ción. El impulso de las exportaciones y el hecho de que el PIB
sectorial acumule dos trimestres consecutivos de expansión en
los que ha liderado el avance de la economía catalana, parece
confirmarlo.
Según las estadísticas de coyuntura del INE, la mejora de la
actividad industrial iniciada a finales de 2009 en el segmento
de los bienes intermedios se ha generalizado a una buena parte
del sector. Los flujos comerciales con el exterior han crecido a
tasas de dos dígitos. Incluso las cifras del paro sectorial empie-
zan a mejorar. Sin embargo, el índice de precios industriales
muestra un repunte impulsado por los precios de la energía y
primeras materias que frena la trayectoria alcista del clima
industrial.
Según el primer avance oficial del PIB trimestral catalán, el
sector terciario ha crecido un 0,1%. Una muy leve mejoría im-
putable al conjunto de actividades estacionales del verano. En
Barcelona, el sector hotelero está recuperando volúmenes y ta-
sas de ocupación a buen ritmo gracias a la mejora de la demanda
de los mercados tradicionales europeos y a los primeros resul-
tados de la entrada de mercados más lejanos.
El tráfico aéreo internacional y los cruceros también han regis-
trado crecimientos significativos del número de pasajeros. Una
dinámica que ha repercutido positivamente en el sector comer-
cial, restaurador, cultural y de ocio de las zonas más visitadas
de la ciudad.
La diversidad de indicadores disponibles referidos al sector de
la construcción no permiten una única valoración de la coyun-
tura. Las viviendas iniciadas crecen desde cotas mínimas pero
las correspondientes licencias de obras continuan disminuyen-
do. La escasez de recursos y la deuda acumulada condicionan
la actividad sectorial. El repunte del mercado immobiliario re-
sidencial no parece que vaya a tener continuidad en el corto
plazo. Asumiendo que la construcción no volverá a ser el mo-
tor básico del crecimiento económico, la recuperación del sector
pasa por una mejora previa y consistente del mercado de traba-
jo y una adecuación de los precios del inmobiliario residencial
a la capacidad adquisitiva de la población en un contexto de
acceso al crédito más restrictivo y caro.
La reacción del mercado laboral metropolitano a la tímida me-
jora del PIB ha sido muy tibia. Se ha limitado a un aumento de
la contratación temporal y a moderar el ritmo de crecimiento
del paro y el recorte del número de ocupados. Las tasas de paro
se han reducido ligeramente durante los trimestres centrales
del año.

Manufacturing has emerged as one of the engines of growth for the
Catalan economy.

With the construction sector still paying for the excesses of the
last boom thanks to the low cost of its inputs and an expan-
sionary demographic context manufacturing and some services
claim themselves as the base upon which the proclaimed new
economic model should be built.

Despite the process of substitution and relocation of manufac-
turing activities experienced during the last stage of the expan-
sion, the Catalan industry retains a remarkable ability of
regeneration. This is apparently confirmed by the exports’ push
and the fact that industrial GDP now shows two consecutive
quarters of expansion during which it has led the advance of
the Catalan economy.

According to conjuncture statistics by the national office (INE),
the improvement of industrial activity that began at the end of
2009 in intermediate goods now affects much of the sector.
International trade flows have grown at double digit rates.
Even industrial unemployment figures start improving.
However, the producer price index shows a surge driven by
energy and raw materials prices. Such rise acts as a brake to
the upward trajectory of the industrial climate.

According to official advanced statistics of Catalan quarterly
GDP, the services sector grew by 0.1%, a very slight improve-
ment attributable to summer seasonal activities. In Barcelona
the hotel industry is quickly recovering both volume and occu-
pancy rates thanks to improved demand from traditional
European markets and to the first results of entry into more dis-
tant markets.

International air traffic and cruises have also seen significant
growth in passenger numbers. Such dynamism that has posi-
tively affected commercial, restaurants, cultural and leisure
activities in the most visited areas of the city.

The diversity of available indicators related to building activi-
ties do not allow for a unique assessment of its situation.
Housing starts figures increase from very low levels but the
corresponding building permits continue to decline. The
scarcity of resources and the accumulated debt condition the
development of activity. The observed upturn in the residential
market is not expected to continue even in the short term. While
accepting that construction activities will not be again the main
source of economic growth, the sector's recovery requires a
previous and consistent improvement in the labor market and
an alignment of real estate prices to the purchasing power of
the population, also taking into account the context of more
restrictive and expensive access to credit.

The reaction of the metropolitan labor market to the timid
improvement in GDP can be described as lukewarm. The only
relevant impacts have been an increase in temporary employ-
ment and moderation of the rate of increase of unemployment
and of employment reductions. Unemployment rates have
declined slightly in the central quarters of the year.


