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Síntesi de la conjuntura

Les principals economies mundials comencen a superar la
situació de recessió.

Tant les primeres estimacions de creixement del PIB correspo-
nents al tercer trimestre com la majoria de les actualitzacions
de les previsions per a final d’any i 2010 coincideixen en que
l’economia mundial està sortint de la recessió de la mà de les
principals economies occidentals –Estats Units, Japó, Alema -
nya i França– conjuntament amb les emergents, liderades per
Xina, Índia i Brasil. També hi ha un ampli consens en qualifi-
car de molt precari aquest canvi de tendència pel fet que s’està
basant en una combinació de polítiques fiscals i monetàries
extraordinàriament expansives. 

No són pocs els que pensen que si bé l’aplicació d’aquesta terà-
pia de xoc ha tingut la virtut d’evitar un llarg període depressiu
a una bona part de l’economia mundial, pot implicar un tanca-
ment en fals de la crisi perquè no s’ha avançat prou en la correc -
ció dels grans desequilibris i excessos que la varen propiciar.
En conseqüència, no es descarten noves recaigudes o un llarg
període de creixement molt feble del PIB abans de consolidar
aquesta incipient tendència a l’alça.   

Si reprenem el detall de les taxes de creixement més recents i
rellevants, hom ha de situar novament Xina i Índia en les posi-
cions capdavanteres de l’expansió econòmica asiàtica i mun-
dial. Japó tanca el tercer trimestre de 2009 amb un creixement
del PIB del 0,9% sobre el trimestre anterior. En el continent
americà, la novetat en relació amb l’evolució del primer semes-
tre és el creixement del PIB d’Estats Units durant els mesos
d’estiu. Un creixement trimestral anualitzat del 2,5% que sem-
bla marcar un punt d’inflexió relativament sòlid en l’evolució a
la baixa del creixement econòmic. En la mateixa línia, Ale ma -
nya i França, amb taxes de creixement igualment febles, con-
soliden les seves respectives trajectòries de sortida de la crisi
i lideren la represa de l’economia europea. Sembla que han
aconseguit cap girar la trajectòria descendent de les darreres
variacions trimestrals. 

Al marge d’aquests casos puntuals però cada cop més nombro-
sos i significatius, els indicadors macroeconòmics del tercer tri-
mestre continuen dominats pels signes negatius. Tant els Estats
Units com la Unió Europea continuen immersos en un entorn
econòmic difícil i dominat per la incertesa. En relació amb un
any enrere, les economies d’ambdues àrees mostren pèrdues
del PIB estimades en un 2,5% i un 4,3% respectivament. Varia -
cions que, malgrat tot, es comparen favorablement amb les dels
dos trimestres anteriors.            

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.2008 I.2009 II.2009 III.2009 IV.2008 I.2009 II.2009 III.2009 IV.2008 I.2009 II.2009 III.2009

PIB –1,9 –3,3 –3,8 –2,5 –1,7 –4,8 –4,9 –4,3 –1,2 –3,2 –4,2 –4,0
taxa de variació interanual en termes reals (%)

Demanda nacional –2,6 –4,5 –4,9 –3,4 –1,0 –3,9 –4,2 –3,7 –3,9 –6,2 –7,4 –6,5
aportació al creixement del PIB (p.p.)

Demanda externa 0,7 1,2 1,0 1,0 –0,7 –1,0 –0,7 –0,6 2,7 3,0 3,2 2,5
aportació al creixement del PIB (p.p.)

Indicador de clima econòmic2 94,3 91,5 93,5 97,8 73,1 61,5 67,7 79,5 70,9 68,0 73,6 80,5
Índex: 1990–2008=100

Producció industrial –6,7 –11,6 –12,9 –9,6 –9,2 –17,1 –16,8 –13,7 –16,4 –21,1 –18,2 –15,4
Taxa de variació anual (%)

Població activa ocupada –1,5 –3,2 –3,8 –4,1 0,1 –1,2 –1,9 –2,1 –3,2 –6,3 –7,2 –7,2
taxa de variació anual (%)

Taxa d’atur 6,9 8,1 9,3 9,6 7,5 8,2 8,8 9,1 13,9 17,4 17,9 17,9
en % de la població activa

Preus de consum1 0,1 –0,4 –1,4 –1,3 2,2 1,3 0,6 0,3 1,4 –0,1 –1,0 –1,0
taxa de variació anual (%)

Tipus d’interès a curt termini1 2,05 1,34 0,82 0,46 3,26 1,63 1,19 0,71 3,33 1,62 1,26 0,80
Interbancari a 3 mesos/Euribor a 3 mesos

Tipus d’interès a llarg termini1 2,44 2,85 3,74 3,44 3,61 3,70 4,02 3,67 3,86 4,06 4,24 3,80
Rendiment deute públic a 10 anys

Tipus de canvi del dòlar1 — — — — 1,345 1,305 1,402 1,456 — — —
Unitats de $ per Euro
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L’economia europea aconsegueix petits avanços en alguns
indicadors de producció però no són suficients, ara per ara, per
frenar el deteriorament de la situació del mercat de treball. 

Si centrem la nostra atenció en l’economia de la UE com a refe-
rent necessari per contextualitzar l’evolució de les economies
catalana i espanyola, s’observa que els avanços del tercer tri-
mestre –tots ells molt moderats– s’han centrat, a banda de en el
PIB, en el clima econòmic i en la producció industrial. En el pri -
mer cas, s’han assolit els valors més elevats dels darrers dotze
mesos mentre que en el segon s’ha aconseguit moderar el des-
cens dels índexs de producció. Es manté l’estabilitat dels preus
de consum. Els tipus d’interès han assolit nous mínims, però es
mantenen lleument per sobre dels d’Estats Units i l’euro conti-
nua enfortint-se. La vessant més negativa continua concentrada
en els indicadors del mercat laboral. Les xifres d’ocupació han
continuat lliscat a la baixa mentre que la taxa d’atur ja supera
el nou per cent.     

L’evolució del PIB de l’economia espanyola i també de la
catalana mostra un perfil ajustat al del conjunt de la Unió
Europea.

L’avanç de la Comptabilitat Nacional corresponent al tercer
trimestre d’enguany estima que el PIB d’Espanya ha registrat
un retrocés de tres dècimes percentuals en relació amb el segon
trimestre i del quatre per cent en comparació amb el mateix
període de 2008. En ambdós casos la variació és inferior a la
del trimestre anterior. Aquest punt d’inflexió i especialment la
notable desacceleració intertrimestral del ritme de caiguda del
PIB són algunes de les raons esgrimides a l’hora d’afirmar que
el pitjor de la crisi –deixant al marge el mercat de treball– pos-
siblement ja ha passat. 
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Construcció

Avanç variació PIB sectorial (Catalunya) 3r.tr.09 — –7,1 –5,7
Licitació d’obra pública (Catalunya) gn.–ag. 2,2 –21,4 –11,5
Habitatges iniciats 3r.tr.09 5,6 –62,1 –42,0
Llicències d’obres aprovades
— superfície prevista (m2) 3r.tr.09 –43,1 –35,7 6,1
— habitatges nous previstos 3r.tr.09 –19,5 14,0 –34,3
Ocupació sectorial (afiliats Seg. Social) 3r.tr.09 –4,0 –14,3 –14,7
Atur registrat sectorial oct.09 2,3 — 100,4

Les dades de tancament del tercer trimestre no aporten cap indici de canvi de l’evolució baixista que
segueix l’activitat constructora al conjunt del país. El sector continua reduint capacitat productiva
forçat per la dificultat d’accedir a nou crèdit.    

Serveis

Avanç variació PIB sectorial (Catalunya) 3r.tr.09 — –1,8 1,1
Ocupació sectorial (afiliats Seg.Social) 3r.tr.09 –1,0 –4,5 –2,4
Atur registrat sectorial oct.09 1,4 — 40,1
Nombre de viatgers per l’aeroport 3r.tr.09 13,0 –7,2 –8,0
Nombre de viatgers pel port 3r.tr.09 45,4 –0,7 12,4
Tràfic portuari de mercaderies 3r.tr.09 5,3 –16,3 1,0
Nombre de viatges en transport públic urbà 3r.tr.09 –14,8 –2,6 –0,2

Els increments intertrimestrals, tot i l’estacionalitat que incorporen, contribueixen a moderar el des -
censsos interanuals. El transport de mercaderies reflecteix els problemes del comerç internacional i el
de viatgers, la difícil situació del mercat laboral. El pes relatiu dels serveis de no mercat fan de contra -
pes als efectes de la crisi sobre els serveis de mercat.       

Des de l’òptica de la demanda, la gairebé imperceptible millora
de l’evolució interanual del PIB és imputable a una davallada
menys pronunciada que un any abans de la despesa en consum
de les famílies, un fet explicable en part perquè s’acumulen ja
cinc trimestres consecutius de descens. Tant la despesa corrent
de les Administracions Públiques com la de les entitats sense
afany de benefici ha continuat expandint-se a molt bon ritme.
Pel que fa a la inversió, les estimacions del tercer trimestre no
mostren cap senyal consistent de correcció més enllà del tímid
punt d’inflexió que s’intueix en l’apartat dels béns d’equipa-
ment. Com en el cas del consum privat, possiblement sigui im -
putable a que es produeix en el cinquè trimestre de davallada
intensa i a la revitalització de les compres de vehicles comer-
cials gràcies als ajuts públics per a la renovació del parc. Per
contra, la inversió en construcció no mostra la més mínima se -
nyal de tocar fons després de gairebé dos anys de retrocés.

La demanda nacional sembla que comença a corregir una
caiguda que acumula cinc trimestres consecutius alhora que
l’aportació del sector exterior al creixement econòmic perd
intensitat. 

Per sectors productius, els únics signes que reflecteixen una
certa millora s’observen en el sector primari i en la producció
d’energia, dues activitats que per raons obvies tenen un mínim
de demanda assegurada amb independència del cicle econòmic.
El sector industrial, que acumula sis trimestres de retallada dels
volums de producció, també s’apunta a una variació no tan ne ga-
tiva com la del trimestre anterior. Per contra, tant la construc-
ció com el conjunt del terciari repeteixen ritme de davallada per
segon trimestre consecutiu. El primer, aconsegueix estabilitzar
el descens gràcies als recursos extraordinaris injectats pel govern
central per incentivar l’ocupació sectorial. El segon, co mença a
notar la pèrdua d’impuls dels serveis de no mercat.   

Indústria, construcció i serveis

Variació (%) 2008/07

Indicadors Període s/p.a. interanual (%)*

Indústria

Avanç variació PIB sectorial (Catalunya) 3r.tr.09 — –13,5 –7,2
Índex de producció (Catalunya) 3r.tr.09 –4,9 –12,4 –17,3
Exportacions (Catalunya) 2n.tr.09 6,2 –21,4 0,0
Preus industrials (Catalunya) oct.09 — –5,3 1,5
Ocupació sectorial (afiliats Seg.Social) 3r.tr.09 –4,2 –13,9 –7,6
Atur registrat sectorial oct.09 0,8 — 36,6

L’atonia de la demanda interna frena la recuperació de la producció industrial. Continua el procés
d’ajustament de plantilles.  

(*) Variació de final de període.
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L’evolució de l’economia barcelonina, lògicament condicionada
per la catalana i l’espanyola, presenta les seves particularitats.
El pes aclaparador del terciari en la composició del teixit pro-
ductiu ha suavitzat l’impacte de la crisi mentre aquesta s’ha cen  -
trat en la construcció i la indústria. L’allargament en el temps i
la intensitat que ha assolit en aquests sectors s’ha traslladat
finalment als serveis a les empreses, inclosos els centrals i més
estratègics localitzats majoritàriament a la capital. El sector fi -
nan cer, amb una gran presència a la ciutat, és un dels segments
del terciari que encara té pendent una part significativa de l’a-
just de capacitat que requereix el nou entorn econòmic. Igual -
ment, l’important sector comercial barceloní també ha notat,
menys intensament que el de la resta del país, la reducció de la
despesa en consum de les famílies. En aquest sentit, l’activitat
turística, cada cop menys estacional i amb més pes en l’econo-
mia urbana, ha estat un bon complement per a l’activitat comer-
cial i restauradora del centre de la ciutat.

El segment dels creuers turístics i les pernoctacions hoteleres
posen la nota de color a un panorama encara molt gris.

Una breu selecció d’indicadors d’activitat i de consum pot aju-
dar a emmarcar la situació actual de l’economia de Barcelona i
entorn metropolità. No cal insistir en les variacions interanuals
negatives de la pràctica totalitat dels indicadors de la indústria
i la construcció. Només dues puntualitzacions. Les exporta-
cions de productes industrials sembla que repunten lleument,
igual que la construcció de nous habitatges prevista a les llicèn-
cies d’obres. Un aparent canvi de tendència que, en aquest
darrer cas, es produeix després d’un bienni especialment nega-
tiu. La situació no és gaire millor en el transport, tant de mer-
caderies com de passatgers. Els volums del tercer trimestre han
estat clarament més baixos que els d’un any abans amb l’ex-
cepció del nombre de passatgers pel port, gràcies al creixement,
molt discret, dels viatgers de creuers. 

Preus de consum (IPC) i salaris

Barcelona (província) oct.09 — 0,0 1,8
Catalunya oct.09 — –0,2 1,6
Espanya oct.09 — –0,7 1,4
Subjacent oct.09 — 0,1 2,4
Zona euro oct.09 — –0,1 1,6
Salaris pactats en acords col·lectius gn–ag.09 — 2,5 3,7

L’atonia de la demanda ha forçat una ràpida correcció de les tensions inflacionistes dominants durant
la primera meitat de 2008. Un procés que, un any després, es dóna ja per acabat. Els salaris pactats en
acords col·lectius s’ajusten molt lentament a la situació de crisi.   

Preus del mercat immobiliari

Compravenda sostre residencial (€/m2)
— Habitatges nous 1r.sem.09 n.d. n.d. –5,1
— Habitatges de segona mà 3r.tr.09 –0,5 –8,9 –9,0
— Places d'aparcament 1r.sem.09 n.d. n.d. 2,9
Lloguer (€/m2/mes)
— Sostre residencial 2n.tr.09 –0,1 3,1 5,4
Esforç econòmic (ECAHP/RFD) (en p.p) 1r.sem.09 n.d. n.d. –1,3

Les dades disponibles confirmen el manteniment del procés de correcció dels preus de compravenda al
mercat immobiliari residencial. L’augment de la demanda que registra el segment del lloguer i la moder -
nització de la corresponent oferta expliquen que la mitjana dels preus en aquest segment mantingui una
tendència lleument alcista. 

Turisme, consum i preus

Variació (%) 2008/07

Indicadors Període s/p.a. interanual (%)*

Consum, crèdit i turisme

Matriculació de vehicles 3r.tr.09 37,9 –18,8 –26,9
Ocupació sectorial (afiliats Seg.Social) 3r.tr.09 –0,9 — –3,5
Saldo viu del crèdit bancari (província) jn.09 3,4 7,2 7,8
Pernoctacions hoteleres jl–ag.09 19,4 9,0 –8,3
Visitants que pernocten a la ciutat jl–ag.09 1,7 –0,2 –6,3
Passatgers de creuers turístics 3r.tr.09 34,1 2,8 17,5

Els ajuts públics i les promocions i ofertes comercials expliquen les variacions positives de les matricula -
cions de vehicles i de l’activitat turística.

(*) Variació de final de període.
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Per compensar, les variacions trimestrals són manifestament
positives tant en el transport de viatgers per la plataforma aero-
portuària com en el transport de mercaderies pel port. Sense
menysprear la importància del component estacional en alguna
d’aquestes variables, no deixa d’ésser una contribució impor-
tant a la moderació de la trajectòria descendent i potser un pri-
mer indici de l’esperat canvi de tendència.

L’activitat turística, mesurada pel nombre de visitants que fan
estada als hotels de la ciutat, ha tancat la temporada d’estiu
amb uns registres fins i tot més elevats del que es preveia atesa
l’evolució del primer semestre. La recessió que afecta als princi-
pals mercats emissors d’Europa, especialment l’anglès, és un
dels factors explicatius de l’estancament del nombre de visitants
durant els mesos centrals d’estiu. Per contra, l’estada mitjana i
el total de pernoctacions hoteleres han augmentat de manera
significativa. Un fet que s’explica bàsicament per la menor pre -
sència de viatgers per motius professionals i de ne gocis i una
política activa de preus i promocions per part del sector hoteler.
El repunt de la matriculació de vehicles també respon a l’im-
pacte de la suma d’incentius públics i de les empre ses sobre una
demanda latent que ha sabut esperar.

El mercat de treball de Barcelona encara el tancament 
de 2009 alentint tant el ritme de creixement de l’atur com 
el de la pèrdua de llocs de treball.  

La situació del mercat de treball metropolità després d’un any
i mig de crisi no mostra senyals consistents d’un imminent
canvi de tendència més enllà de la suavització d’algunes ten -
dències. Durant el tercer trimestre de 2009 el nombre d’ocupats
ha continuat a la baixa a un ritme similar al del primer semes-
tre. La contractació laboral, en la que proliferen els contractes
temporals de molt curta durada, ha mantingut els volums del
trimestre anterior però cau en relació a un any abans. En aques-
tes condicions, la xifra d’aturats no pot fer altra cosa que aug-
mentar de manera sostinguda tot i que el ritme de creixement
es desaccelera mes a mes. Tampoc ajuda a equilibrar el mercat
laboral la lentitud amb la que la població activa, fortament
expansiva fins el 2007, s’ajusta als nous requeriments de mà
d’obra d’una economia fortament sacsejada per la crisi.

Atur registrat

Total atur oct.09 1,5 43,0 45,0
Atur masculí oct.09 2,2 51,0 61,5
Atur femení oct.09 0,8 35,1 30,8
Atur juvenil oct.09 4,1 47,4 55,4
Taxa d’atur registrat (en p.p.) oct.09 0,2 3,7 2,8
Total atur (RMB) oct.09 1,7 43,6 55,4
Taxa d’atur registrat (RMB) (en p.p.) oct.09 0,3 4,7 4,0

Entrada la tardor, les xifres d’atur tornen a repuntar. A destacar que la tendència alcista es desaccelera
a tots els segments llevat del de l’atur juvenil. Remarcar també que la durada de la crisi i l’extensió a tots
els sectors d’activitat afavoreix que el ritme de creixement de l’atur a Barcelona s’iguali al de l’en torn
metropolità.       

Mercat de treball

Variació (%) 2008/07

Indicadors Període s/p.a. interanual (%)*

Ocupació 

Població activa estimada 3r.tr.09 1,0 –1,1 0,4
Població activa estimada (RMB) 3r.tr.09 0,2 –1,0 –0,7
Taxa d’ocupació (de 16-64 anys) (en p.p) 3r.tr.09 0,5 –4,3 –0,7
Ocupats afiliats a la Seg. Social 3r.tr.09 –1,4 –5,6 –3,2
Ocupats afiliats a la Seg. Social (RMB) 3r.tr.09 –1,2 –6,6 –3,7
Contractes laborals registrats 3r.tr.09 1,6 –13,9 –2,8

Es manté el procés de pèrdua de llocs de treball i s’accentua la reducció de la taxa d’ocupació. Es
confirma la pèrdua d’efectius de la població activa.

(*) Variació de final de període.
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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.08 4t.tr. 08 1r.tr.09 2n.tr.09 3r.tr.09

Catalunya

PIB (Variació real) –3,2 –7,2 –12,0 –13,6 –13,5
Índex Producció (IPI)
—Total indústria –8,2 –17,3 –21,5 –22,7 –12,4
—Energia 0,1 –10,4 –15,4 –12,8 4,6
—Intermedis –11,8 –24,1 –28,1 –26,6 –16,6
—Equipament –13,0 –23,4 –34,1 –34,1 –22,1
—Consum –4,4 –7,5 –8,5 –13,3 –6,8

Exportacions de béns 4,6 –6,5 –23,9 –21,4 –18,1
Índex Clima (ICI)2 –23,1 –36,3 –43,0 –34,0 –31,7
Índex Preus (IPRI)3 7,2 1,5 –1,8 –4,4 –5,3
Cost laboral/treballador 4,6 5,6 5,2 4,0 n.d.
Afiliats RG Sg. Social3 –4,4 –7,6 –11,0 n.d. n.d.
Aturats registrats3 23,7 46,8 52,2 46,2 38,9

Espanya

PIB (Variació real) –2,2 –6,2 –14,3 –15,8 –14,5
Índex Producció (IPI)
—Total indústria –6,0 –15,5 –20,7 –21,7 –13,3
—Energia 1,6 –1,7 –8,4 –10,5 –6,5
—Intermedis –9,3 –23,1 –28,7 –27,9 –18,4
—Equipament –8,5 –19,7 –27,9 –28,5 –17,3
—Consum –4,1 –8,8 –10,9 –12,6 –7,4

Exportacions de béns 9,4 –7,6 –22,7 –20,9 –17,8
Índex Clima (ICI)2 –18,4 –31,0 –34,3 –31,2 –25,7
Índex Preus (IPRI)3 8,3 0,4 –2,5 –5,0 –5,4
Cost laboral/treballador 4,8 5,4 3,8 3,0 n.d.
Afiliats RG Sg. Social3 –4,2 –8,0 –10,4 n.d. n.d.
Aturats registrats3 22,0 42,8 67,3 60,7 48,3
Crèdit (Saldo viu)3 10,8 10,3 10,4 7,1 n.d.

El primer avanç oficial de l’evolució del PIB sectorial del ter-
cer trimestre –un descens que supera el 12 per cent de variació
interanual per tercer trimestre consecutiu– confirma que la con-
tracció de la producció industrial catalana continua sent molt
intensa tot i que ja acumula un any i mig de retrocés. Els índexs
de producció industrial del tercer trimestre –força menys nega-
tius que els dels tres trimestres anteriors– comencen a reflectir
un punt d’inflexió en la trajectòria descendent. Una reacció que
pot respondre a l’impacte dels estímuls derivats de l’augment
de la despesa pública sobre un teixit productiu que manté un
percentatge important de capacitat productiva subocupada.

De l’evolució dels índexs de producció industrial al conjunt de
Catalunya durant el tercer trimestre en destaca tant el retorn al
signe positiu de la producció d’energia com la contenció de la
davallada de la producció de béns de consum. Aquestes dues
variacions són les que expliquen la major part de la millora re -
lativa que ha registrat l’índex general que li ha permès restar
deu punts percentuals de caiguda interanual en només un tri-
mestre. La resta de segments també evolucionen en el mateix
sentit però els ritmes de davallada, especialment en la fabrica-
ció de béns d’equipament, són encara molt elevats.

El tercer trimestre, un període estacionalment fluix per a la
indústria catalana, es tanca sense senyals consistents de 
la imminència d’un canvi de l’actual conjuntura recessiva.

La majoria dels resultats corresponents als mesos d’estiu i co -
men çament de tardor confirmen la intensitat de la crisi que viu
la indústria catalana per segon any consecutiu. Els canvis a mil -
lor que es detecten en relació a tres mesos abans són més de
percepció que de constatació real. Sense oblidar que la mateixa
durada de la crisi i la intensitat que ha mostrat durant el darrer
any i mig ajuden a entendre la sensació de millora de la situació
que es desprèn d’unes variacions interanuals menys negatives
que les de trimestres anteriors. Aquesta moderació de la in ten -
sitat de la davallada fa pensar que la contracció que viu la pro-
ducció industrial ha superat la fase més crítica. Una apreciació
d’entrada poc fonamentada que es reforça amb els signes de
millora de la confiança empresarial, l’evolució del clima indus-
trial i les primeres dades que confirmen la sortida de la crisi
d’algunes de les principals economies de la zona euro. La suma
d’aquests factors fa més creïble la previsió de que l’evolució de
l’activitat industrial a Catalunya durant el darrer trimestre de
2009 no serà tan negativa com la de la resta de l’any.  
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Nota: els valors grafiats corresponen a la 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

1997 23.748 2.216 12.537 3.153 5.843
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 48.187 6.385 23.735 7.439 10.630
1r.tr. 12.044 1.588 6.043 1.810 2.604
2n.tr. 12.326 1.438 6.061 2.229 2.598
3r.tr. 11.382 1.459 5.574 1.686 2.663
4t.tr. 12.435 1.899 6.057 1.714 2.765

2008 48.186 6.607 23.241 6.999 11.339
1r.tr. 12.158 1.580 6.257 1.607 2.713
2n.tr. 12.502 1.742 6.131 1.881 2.748
3r.tr. 11.902 1.531 5.526 1.853 2.992
4t.tr. 11.624 1.754 5.326 1.658 2.886

2009
1r.tr. 9.253 1.274 4.048 1.276 2.655
2n.tr. 9.829 1.229 4.685 1.410 2.505

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

2n.tr.09/2n.tr.08 –21,4 –24,9 –15,4
1r.sem.09/1r.sem.08 –22,6 –28,5 –12,3

2008/2007 0,0 –0,9 1,5
2007/2006 5,9 3,2 10,7

Es manté la retallada dels preus de producció alhora que el
clima industrial s’allunya dels mínims de començament d’any. 

L’indicador de clima industrial, que vol ser un indicador avan -
çat de l’evolució de la producció industrial, ha continuat corre-
gint la trajectòria fortament descendent iniciada durant la sego-
na meitat de 2007. És probable que aquest procés es mantingui
els propers mesos però no s’espera que la recuperació sigui tan
ràpida com fou la davallada. Les dades més recents apunten a
una millora més accentuada en el conjunt de la UE que no pas
a Catalunya.

El descens intens i persistent dels preus industrials dels darrers
mesos respon tant a la feblesa de la demanda com al marge
ofert per la corresponent caiguda de les cotitzacions del petroli
i la majoria de les primeres matèries bàsiques en els mercats
internacionals. La dependència de la indústria catalana de les
importacions d’aquests inputs explica que la retallada de preus
més intensa s’hagi produït en el segment dels béns intermedis,
els de menys valor afegit. Una dinàmica que, si es manté prou
temps com és el cas, acaba per repercutir en la fabricació de béns
de consum i també en la cistella de la compra.
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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.08 4t.tr.08 1r.tr.09 2n.tr.09 3r.tr.09

Valoració del període

Marxa del negoci Normal 51 29 27 31 32
Saldo –27 –44 –60 –53 –48

Volum de comandes Normal 40 27 26 26 30
Saldo –43 –63 –68 –63 –61

Volum d’estocs Normal 55 53 50 55 44
Saldo 4 5 –2 –6 –7

Grau d’utilització de la 
capacitat productiva % 74 69 62 64 64

Variació sobre trimestre anterior

Marxa del negoci Igual 33 20 30 36 42
Saldo –44 –46 –54 –9 –12

Facturació total Igual 25 20 25 31 35
Saldo –44 –42 –57 –6 –21

Facturació a l’estranger Igual 42 35 39 40 50
Saldo –17 –27 –42 4 –11

Preus de venda Igual 74 79 60 76 78
Saldo 6 –15 –19 –18 –15

Nombre de treballadors Igual 64 49 47 60 69
Saldo –17 –37 –44 –25 –17

Inversió realitzada Igual 63 57 51 65 72
Saldo –12 –24 –37 –16 –12

Perspectives a curt termini

Marxa del negoci Igual 45 44 53 49 51
Saldo –16 –36 7 –6 2

Volum de comandes Igual 45 46 52 48 49
Saldo –19 –38 7 –3 1

Compres a proveïdors Igual 43 43 50 50 52
Saldo –25 –43 –3 –17 –9

Facturació total Igual 35 38 46 44 42
Saldo –8 –33 13 –7 7

Facturació a l’estranger Igual 46 51 50 55 53
Saldo 1 –21 17 4 10

Preus de venda Igual 83 61 83 84 87
Saldo 2 3 –8 –3 –8

Nombre de treballadors Igual 68 67 71 72 74
Saldo –22 –27 –19 –15 –19

Inversió prevista Igual 67 58 71 69 72
Saldo –9 –25 –5 –9 –8

14

La crítica situació de l’economia europea explica que el sector
exterior no hagi estat, ara per ara, una alternativa de pes a la
davallada de la demanda interna. 

La tendència baixista que les exportacions de béns manufactu-
rats van iniciar a final de 2008 s’ha accentuat durant la prime-
ra meitat de 2009. Una evolució que no desmereix de la regis-
trada pel conjunt del comerç mundial. La recessió econòmica
ha estat tan intensa i general a la major part de la Unió Europea
–mercat de referència de les exportacions catalanes– que el des -
cens de les vendes en aquesta àrea no s’ha pogut compensar, en
el curt termini, amb una major presència en altres zones menys
afectades per la crisi. 

Les xifres d’ocupació i atur reflecteixen igualment la crítica si -
tua ció que viu l’activitat industrial a Catalunya. El nombre de
treballadors en empreses del sector afiliats a la Seguretat Social
s’ha vist reduït a un ritme mitjà de l’u per cent mensual en el
darrer any. En línia amb aquesta tendència de l’ocupació, l’atur
registrat del sector s’ha incrementat prop del 40% en els darrers
dotze mesos i suma més del 70% d’augment en menys de dos
anys.  
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El creixement del crèdit bancari al sector industrial espanyol no
reflecteix la trajectòria de descens accentuat d’activitat en la
que està immers. Després d’un 2007 molt expansiu, el creixe-
ment del saldo viu del crèdit bancari s’ha situat a l’entorn del
deu per cent durant la major part de 2008 baixant fins al set per
cent a mitjan 2009. Una evolució que contrasta positivament
amb la seguida per la construcció i que il·lustra sobre la depen -
dència del sector del finançament bancari.    

L’enquesta de conjuntura industrial i més concretament els resul-
tats del tercer trimestre que reflecteixen les opinions del empre-
saris del sector localitzats a la província de Barcelona confirmen
les tendències observades pel conjunt de Catalunya. Els resul-
tats disponibles insisteixen en remarcar la situació de feblesa i
d’incertesa en la que es mouen les empreses industrials metro-
politanes. A l’hora de valorar l’evolució del negoci durant el
tercer trimestre de 2009 més de la meitat dels empresaris enques -
tats es decanten per una valoració negativa sense pal·liatius. Un
percentatge que reflecteix una certa moderació en relació amb
la situació de trimestres anteriors però que, alho ra, es compara
negativament en relació amb un any abans. En síntesi, l’evolu-
ció del negoci millora lentament.

La indústria metropolitana encara el darrer trimestre de l’any
amb les incerteses que generen un mercat intern deprimit i la
presència en els d’exportació d’una competència cada cop més
qualificada.  

Aquesta valoració relativament positiva, o menys negativa que
la d’un trimestre enrere es recolza, entre altres aspectes, en una
reducció dels estocs de productes acabats i una millora, poc per -
ceptible, de la cartera de comandes. Suficient, tot plegat, per fre-
nar el descens del grau d’utilització de la capacitat productiva.

Tant la facturació al mercat espanyol com la originada per les
exportacions mereixen una valoració negativa per part dels em -
presaris consultats. Una valoració que es modera notablement
si es corregeix l’efecte estacional i es compara amb el mateix
trimestre d’un any enrere. Els aspectes en els que les opinions
són inamovibles des de fa uns quants trimestres fan referència
al descens dels preus de venda, a la reducció de plantilles i a la
contracció de les inversions. La feblesa de la demanda en un
context d’augment de la competència pressiona sobre els preus
i els marges de beneficis a més de forçar una retallada dels vo -
lums de producció. La retallada dels volums d’ocupació i l’a -
jor nament de decisions d’inversió són algunes de les conse-
qüències d’aquesta situació depressiva dels mercats.   

És relativament habitual que els empresaris consultats compen-
sin una certa tendència a valorar més desfavorablement del que
correspondria els resultats obtinguts amb una valoració mode-
radament optimista de les perspectives del negoci a curt termi-
ni. Deixant de banda que un cert grau d’optimisme raonat és un
component indispensable en la dieta de tot emprenedor, espe-
cialment en conjuntures desfavorables, el que es desprèn d’a-
questes respostes és que la posició predominant –la meitat dels
enquestats aproximadament– és la dels que esperen que la
situació no empitjori més. L’altra meitat es divideix a parts
iguals entre els que esperen un increment d’activitat i els que
aposten per una situació més apagada. El més preocupant és
que ni en aquest marc de lleu recuperació de l’optimisme es
preveu una millora a curt termini dels volums d’ocupació.    

Conjuntura industrial

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

4t.tr.08 1r.tr.09 2n.tr.09 3r.tr.09

Feblesa de la demanda 41,8 47,1 46,9 45,4
Augment dels costos de producció 17,4 13,6 10,4 10,3
Equipament productiu insuficient 1,0 0,5 1,6 1,1
Insuficiència d’infrastructures 2,0 0,5 1,0 1,1
Serveis ineficients 1,5 1,0 1,0 1,6

Manca de mà d’obra qualificada 3,0 2,1 2,1 2,2
Problemes de tresoreria o financers 16,9 17,8 17,2 17,3
Augment de la competència 15,9 14,1 16,1 17,8
Altres o cap en concret 0,5 3,1 3,6 3,2



16

Conjuntura industrial

Les perspectives a curt termini de la indústria metropolitana
dibuixen un perfil moderadament optimista.

Pel que fa al detall per branques productives, una ullada a
l’evo lució més recent de la capacitat productiva ociosa posa de
manifest que l’ajust pràcticament s’ha acabat. Gairebé sense
excepcions, el percentatge de capacitat productiva utilitzada
durant el tercer trimestre supera el del primer semestre en la
majoria de sectors. La interiorització d’aquesta situació potser
ha contribuït a sobrevalorar les perspectives del negoci a curt
termini. Fent una interpretació generosa de les respostes empre -
sarials es palesa un clima d’optimisme contingut a la majoria
de sectors. Curiosament, l’única variació negativa i a con tra -
corrent és la dels fabricants de vehicles i material de transport.
Se rà perquè els ajuts públics a la renovació del parc automo -
bilístic no passen d’ésser un recurs d’emergència de durada li -
mitada que només beneficia una part del sector. O perquè les
projeccions a mig termini parlen d’un context de creixement
eco nòmic limitat per la fredor de la inversió i de l’accés al
crèdit.         

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



II. Finances
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Les dificultats per accedir al crèdit sembla que comencen a
remetre.

El sector financer català tanca el primer semestre de 2009 amb
taxes de creixement del negoci més elevades que les del con-
junt d’Espanya. Pel que fa al crèdit al sector privat, a mitjan
d’any s’ha assolit un nou màxim gràcies a un creixement inte-
ranual del saldo viu del 5,1%, una taxa de creixement que tri-
plica la del conjunt del país. Alhora, aquest augment del crèdit
es veu recolzat per un increment encara més significatiu del
volum de dipòsits del sector privat gestionat pel sistema finan-
cer. Aquest escenari moderadament expansiu adquireix espe-
cial significació atès que es produeix en un context de recessió
econòmica i forta davallada de la demanda interna. D’altra ban -
da, aquesta evolució sembla anunciar el punt i final a un any i
mig de forta contenció del creixement del crèdit.

Que la restricció creditícia viscuda els darrers dos anys comen -
ça a ser història no es pot aplicar amb el mateix èmfasi a tots
els àmbits considerats. Segons les dades disponibles, el canvi
de tendència registrat a la província de Barcelona durant el se -
gon trimestre de 2009 no és generalitzable a la resta del país.
Ni tan sols a la resta de Catalunya. L’objectiu mínim pel que
resta d’any seria consolidar els volums assolits a final de 2008.
Un objectiu excessivament modest donada la trajectòria dels
darrers quinze anys però raonable atès que es produeix en un
context de forta contracció de la demanda d’inversió privada.  

província província
Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya

Dipòsits

juny 2009 / juny 2008 8,3 7,4 3,5 4,8
des. 2008 / des. 2007 11,0 10,4 14,2 10,9
des. 2007/ des. 2006 8,2 7,9 13,6 11,3

Crèdit

juny 2009 / juny 2008 7,2 5,1 1,0 1,6
des. 2008 / des. 2007 7,8 7,1 6,5 6,1
des. 2007 / des. 2006 15,5 15,6 19,8 17,1

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. 1997 64.693 13.853 78.546 100.453 396.644 51.843 11.918 63.761 87.760 332.720
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

març 2007 132.651 32.204 164.855 274.551 956.658 228.420 58.373 286.793 358.347 1.505.002
juny 2007 132.400 33.349 165.749 288.883 992.115 237.999 61.476 299.475 387.073 1.591.716
set. 2007 133.078 33.557 166.635 290.653 1.002.191 249.073 62.780 311.853 401.038 1.643.614
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
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S’accentua el procés de reducció del volum de crèdit lligat a la
construcció, alhora que s’estabilitza el volum adreçat a la resta
d’activitats productives.

L’inesperat repunt del saldo viu del crèdit a l’àrea de Barcelona
durant el segon trimestre respon en part a la forta atonia dels
dos trimestres precedents. És possible doncs, que aquest impuls
no es pugui mantenir amb la mateixa intensitat durant la sego-
na meitat de 2009. D’altra banda, aquest repunt no és del tot
aliè a una dependència del crèdit bancari destinat a la promoció
immobiliària residencial més moderada que la que es dóna a la
resta del país. L’elevat pes de l’activitat industrial a l’entorn
metropolità i del terciari a la ciutat central dilueixen l’impacte
de la promoció residencial sobre la demanda de crèdit. En con-
seqüència, el notable retrocés del crèdit a la construcció es veu
compensat per l’evolució més temperada de la resta del crèdit
als sectors productius.

El crèdit destinat directament a l’activitat productiva enceta la
segona meitat de 2009 amb un creixement interanual testimo-
nial. En termes absoluts, el saldo viu –superior al bilió d’euros
i gairebé equivalent al 95% del PIB– es manté relativament es -
table per quart trimestre consecutiu. Òbviament, els serveis són
els protagonistes en termes absoluts però la indústria es desta-
ca i aconsegueix recuperar la segona posició en perjudici de la
cons trucció, relegada novament a una tercera posició com a sec  -
tor receptor de crèdit bancari.

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.1997 198.417 9.482 57.789 24.701 106.445 145.447 104.292 15.948 25.208
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

1r.tr.2007 816.098 23.436 121.148 137.836 533.678 726.179 570.989 52.713 102.477
2n.tr.2007 869.174 24.294 132.145 144.552 568.184 754.726 593.655 53.898 107.174
3r.tr.2007 910.001 25.085 140.332 150.341 594.243 768.197 609.791 54.035 104.371
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

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

Total sectors productius 1,6 7,8 20,7
Indústria 7,1 10,3 18,5
Construcció –13,4 –1,0 14,2
Serveis 4,3 9,6 23,4

Total famílies –0,2 3,8 12,7
Inversió immobiliària 1,0 5,1 13,6
Consum durador –14,1 –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 situació no és millor en el segment de les economies fami-
liars. En un context d’augment de l’atur i d’incertesa en el mer-
cat laboral, l’elevat endeutament que suporten les famílies i la
crisi del mercat immobiliari expliquen l’estancament del saldo
creditici del sector. La restricció ha estat especialment intensa
en el cas del crèdit per a béns de consum durador, mentre que
el lligat a la inversió immobiliària es manté estancat. La baixa-
da dels tipus d’interès contribuirà a fer més sostenible aquest
fort endeutament i a moderar l’augment de les taxes de moro-
sitat.

En paral·lel a aquest procés d’adaptació del sistema financer a
la conjuntura recessiva de l’economia espanyola i al marge de
diversos processos de fusió de caixes d’estalvi, la majoria de les
entitats de crèdit estan reduint capacitat productiva, tancant su -
cursals i retallant plantilles. Després d’incrementar en un mi ler
el nombre d’oficines bancàries d’atenció al públic en poc més de
sis d’anys, equivalent a un creixement anual de l’ordre del 2%,
durant la primera meitat de 2009 les entitats financeres han tan-
cat més de 250 oficines d’atenció al públic a Catalunya, aproxi -
madament el 3% del total. L’ocupació sectorial també s’ha reduït
en un percentatge similar.     

Treballadors assalariats de les entitats de crèdit

Període Barcelona RMB Catalunya Espanya

des. 1997 27.993 35.401 45.174 247.361
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

març 2007 26.786 38.014 49.189 n.d.
juny 2007 27.317 38.977 50.461 n.d.
set. 2007 27.526 39.318 50.902 n.d.
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.

Nota: Dades d’afiliats al R.G. de la Seguretat Social amb l’excepció de les d’Espanya. 
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 2009

Barcelona 2.010 659 1.291 30
Resta província 3.649 970 2.606 60
Resta Catalunya 2.243 659 1.524 50
Total Catalunya 7.902 2.288 5.421 140

Madrid 3.268 1.530 1.633 56
Resta província 2.731 1.028 1.614 64
Total Espanya 45.136 15.071 24.607 5.081

desembre 2008

Barcelona 2.097 684 1.352 30
Resta província 3.769 1.004 2.689 60
Resta Catalunya 2.289 682 1.547 50
Total Catalunya 8.155 2.370 5.588 140

Madrid 3.312 1.558 1.650 56
Resta província 2.798 1.074 1.629 63
Total Espanya 46.074 15.590 24.985 5.097

Variació (%) Total Banca Caixes Coop.

juny 2009/ juny 2008
Barcelona –5,6 –5,3 –5,8 –3,2
Catalunya –3,8 –4,7 –3,6 3,7
Espanya –2,0 –3,7 –1,4 1,2

des. 2008/ des. 2007
Barcelona –0,7 –1,2 –0,4 –3,2
Catalunya –0,1 –1,4 0,5 0,7
Espanya 1,3 0,3 1,6 2,9

Variació (%) Barcelona RMB Catalunya Espanya

set.2009/set.2008 –3,5 –3,7 –3,8 n.d.
des.2008/des.2007 –0,9 –0,6 –0,6 0,4
des.2007/des.2006 3,9 4,3 6,1 5,2
des.2006/des.2005 1,4 3,6 3,7 3,6
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Mercat de renda variable

Renda Renda fixa
Variació (%) variable pública privada Total

3r.tr.2009/3r.tr.2008 57,9 174,7 –94,9 81,8
1r.sem.09/1r.sem.08 –35,3 1,7 –92,4 –28,4

2008/2007 –52,9 –28,4 –26,8 –32,5
2007/2006 35,8 –1,6 –3,3 25,8

Pel que fa al mercat de renda variable espanyol, el principal
indicador selectiu ha recuperat sense massa esforç el nivell de
cotitzacions d’un any enrere. Quant als volums efectius de con-
tractació però, i prenent com a referència els de Borsa de Bar  -
ce lona, la recuperació és i continuarà sent molt més lenta.
Mal  grat els senyals de millora de la conjuntura econòmica
me su rada per l’evolució del PIB, els resultats empresarials,
con dicionats per l’a tonia de la demanda i l’atonia del crèdit,
qüestionen el manteniment del procés de recuperació de les
cotitzacions.

La recuperació dels mercats borsaris es consolida.

A mesura que es confirma que l’economia mundial està sortint
de la recessió, els mercats de renda variable repunten amb for -
ça. L’augment de confiança dels inversors, la liquidesa injecta-
da al sistema, el baix nivell dels tipus d’interès, l’absència de
tensions inflacionistes i els mínims de sortida expliquen la rela-
tiva facilitat amb la que s’ha corregit la forta davallada de la
segona meitat de 2008 i primer trimestre d’enguany. 

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

Renda Renda Renda
variable 1 fixa pública fixa privada Total

1997 19.829 11.351 144 31.325
1998 29.095 23.616 98 52.809
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
1r.tr. 78.765 20.390 1.056 100.211
2n.tr. 99.220 20.773 557 120.550
3r.tr. 62.074 20.903 239 83.216
4t.tr. 88.203 20.446 2.895 111.544

2008 154.690 59.067 3.476 280.638
1r.tr. 82.053 16.445 1.927 100.425
2n.tr. 52.928 18.811 87 71.826
3r.tr. 19.708 5.765 370 25.842
4t.tr. 63.407 18.047 1.092 82.546

2009
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

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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Preus de consum

La variació interanual dels preus de consum acumula vuit
mesos de descensos.

A la recta final de l’any, l’evolució dels preus de consum a Es -
panya continua sent lleument deflacionista. El -1% de variació
interanual de setembre s’ha temperat durant l’octubre i s’espe-
ra un canvi de signe abans de final d’any. Un canvi recolzat gai-
rebé en exclusiva en l’evolució del preu de l’energia en els
mercats internacionals atès que la feblesa que continua palesant
la conjuntura econòmica espanyola descarta tensions inflacio-
nistes derivades de l’augment de la demanda interna en el curt
termini. 

Al llarg dels propers mesos s’haurà de fixar l’atenció en l’ano-
menada inflació subjacent, l’índex que recull l’evolució dels
preus excloent l’energia i l’alimentació sense elaborar. La raó
és que voreja per primera vegada la zona de variacions intera-
nuals negatives. Un fet realment extraordinari i desconegut en
l’economia espanyola moderna. Després d’un any atípic com ha
estat 2009 en el qual la inflació subjacent ha sobrepassat clara-
ment l’índex general, la situació s’està reconduint cap a un
diferencial més moderat gràcies a un procés sostingut de con-
tenció del creixement dels preus de la majoria de components
de la despesa. Una situació de baixa inflació que preocupa a
molts analistes però que esdevé necessària si es vol reconduir
la pèrdua de competitivitat via preus de l’economia espanyola
respecte de l’europea.

L’estabilitat dels preus de consum a l’àrea de Barcelona
s’ajusta més a l’evolució de la zona euro que no pas a
l’espanyola.

Tant a la província de Barcelona com a Catalunya l’evolució a
la baixa de l’índex de preus de consum ha estat més moderada
que a la resta d’Espanya. Una evolució que es comença a corre-
gir i que sembla respondre a que la incidència de les retallades
de preus dels productes alimentaris frescos ha estat menys signi -
ficativa a Catalunya que a la resta del país. En ambdós àm bits,
tant l’acumulat anual dels primers deu mesos com la variació
interanual es mou en un context de preus relativament estables.
Una variació en línia amb la registrada al conjunt de la zona
euro. Contràriament, la majoria de les economies de la UE que
no formen part encara de la Unió Monetària presenten taxes d’in-
flació positives.

Font (per a tot l’apartat): INE i Eurostat.

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

set.2009/ des.2008/ des.2007/ des.2006/
set.2008 des.2007 des.2006 des.2005

Variació interanual

Barcelona (prov.) –0,1 1,8 4,3 2,8
Catalunya –0,5 1,6 4,3 2,8
C.A. Madrid –0,7 1,6 4,0 2,7
Espanya –1,0 1,4 4,2 2,7
— Subjacent 0,1 2,4 3,3 2,5
Zona euro –0,3 1,6 3,1 1,9
Unió Europea 0,3 2,2 3,2 2,2

Variació mitjana anual

Barcelona (prov.) 0,4 4,0 3,0 3,8
Catalunya 0,0 4,1 3,0 3,7
C.A. Madrid –0,2 3,9 2,8 3,6
Espanya –0,4 4,1 2,8 3,5
— Subjacent 1,0 3,2 2,7 2,9
Zona euro 0,2 3,3 2,1 2,2
Unió Europea 1,0 3,7 2,3 2,2
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Preus de consum

Una ullada a l’evolució dels preus mitjans per components de
despesa posa de manifest que, amb l’excepció del transport, les
begudes alcohòliques i tabac i fins a cert punt l’ensenyament,
la tònica dominant és la d’un ventall de variacions interanuals
moderades i agrupades a l’entorn de la mitjana. Les excepcions
responen bàsicament a les fluctuacions dels preus internacio-
nals del petroli i a l’augment de tipus impositius. En ambdós
casos però, l’impacte és molt més significatiu a la taxa d’infla-
ció espanyola i catalana que no pas a la de la resta de la Unió
Europea. Una situació que es repeteix en el cas dels compo-
nents més significatius pel pes que tenen sobre la despesa total
dels consumidors, bàsicament alimentació i vestit i calçat. 

A l’espera de les dades de final d’any, les variacions mitjanes
anuals corresponents als deu primers mesos d’enguany mostren
un escenari de variacions mínimes –escasses dècimes– que con -
trasta amb les elevades mitjanes anuals de 2008, a l’entorn del
4% en el cas d’Espanya i Catalunya i del 3,5% al conjunt de la
Unió Europea. Amb aquest antecedent, la moderada deflació
d’enguany no hauria d’ésser tema de preocupació.              

IPC per components (%)

Catalunya Espanya UE

st.09/st.08 ds.08/ds.07 ds.07/ds.06 st.09/st.08 ds.08/ds.07 ds.07/ds.06 st.09/st.08 ds.08/ds.07 ds.07/ds.06

Alimentació i begudes no alcohòliques –1,2 2,6 6,1 –2,4 2,4 6,6 –0,5 4,1 5,7
Begudes alcohòliques i tabac 12,3 3,9 6,2 13,0 3,9 6,1 5,9 5,2 3,5
Vestit i calçat –1,9 0,6 1,4 –2,2 0,5 1,2 –0,8 –1,0 0,0
Habitatge i subministres –0,1 6,0 5,0 –0,3 5,9 4,8 –0,5 6,0 3,4
Parament de la llar 1,5 2,4 3,0 1,2 2,6 2,5 1,8 1,9 1,7
Medicina –0,6 0,2 –1,5 –1,2 0,3 –2,1 1,9 2,5 2,0

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

Total –0,5 1,6 4,3 –1,0 1,4 4,2 0,3 2,2 3,2
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Consum d’energia i 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.2009/3r.tr.2008 4,1 3,2 0,2 47,4
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –6,5 –4,5 –10,8 –8,3

2008/2007 –3,4 –0,1 –4,1 –35,1
2007/2006 –3,1 –3,7 –2,9 1,9

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

Comercial
Període Núm. índex milers m3 Domèstic i industrial Altres

1997 100,0 116.217 74.831 33.413 7.973
1998 100,1 116.353 74.523 33.473 8.357
1999 98,5 114.464 72.930 33.043 8.491
2000 99,1 115.130 74.044 32.972 8.114
2001 98,6 114.544 73.448 32.936 8.159

2002 97,0 112.749 73.684 32.247 6.819
2003 98,5 114.531 74.044 32.639 7.848
2004 97,7 113.494 73.528 32.354 7.611
2005 94,3 109.574 71.284 31.751 6.538
2006 92,2 107.123 69.204 31.662 6.257

2007 89,3 103.771 66.642 30.755 6.374
1r.tr. 28.366 19.213 7.713 1.440
2n.tr. 26.101 17.106 7.550 1.445
3r.tr. 26.593 16.295 8.396 1.903
4t.tr. 22.711 14.029 7.095 1.586

2008 86,2 100.200 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
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

El consum d’aigua comença a remuntar des de mínims però
frenat per la crisi econòmica.

Durant el tercer trimestre d’enguany el consum d’aigua potable
a la ciutat ha trencat amb quatre anys llargs de contenció. En
termes absoluts, dels 113,5 milions de m3 consumits el 2004
s’ha via passat a 96,7 milions durant els darrers dotze mesos
previs a l’estiu d’enguany. Un descens molt apreciable, prota-
gonitzat per totes les categories d’usuaris i forçat, en darrera
ins tància, pel recent període de sequera. Però a mesura que ens
allunyem en el temps d’aquest episodi i malgrat que es mantin-
gui implícitament un cert compromís de la població en un con-
sum eficient de l’aigua, sembla inevitable que algunes mesures
d’estalvi es relaxin.

Deixant de banda el consum associat al reg i neteja d’espais i
equipaments públics, responsable de gairebé la meitat de l’aug-
ment del consum d’aigua en relació amb el mateix període d’un
any enrere, el consum domèstic és el responsable de l’altra mei-
tat de l’augment, mentre que els usos associats a l’activitat pro-
ductiva han mantingut el mateix volum de consum. En aquest
cas, a banda de l’efecte a llarg termini de les polítiques i pràc-
tiques que conviden a un ús raonable d’un bé de primera neces-
sitat cada cop més escàs, la retallada registrada en el que va
d’any respon també a una menor demanda d’aigua com a con-
seqüència de la crisi econòmica. Això és el que es pot interpre-
tar del descens suplementari que d’ençà la segona meitat de
2008 ha registrat el consum d’aigua per a usos productius en
relació amb el domèstic.    
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Matriculació de vehicles

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

Els incentius econòmics a la compra de vehicles nous 
han contribuït a suavitzar la tendència a la baixa de les
matriculacions.

Sense els generosos ajuts públics i les ofertes de les marques de
ben segur que les matriculacions del tercer trimestre no haurien
superat de manera tan manifesta les dels dos trimestres ante-
riors. El fet de concentrar el major nombre possible de compres
en el menor temps possible ha permès alentir la trajectòria des-
cendent en termes interanuals i començar a capgirar un procés
que acumula tres anys de correcció intensa. Les xifres però, són
aclaparadores. Tot i aquest esforç, les matriculacions d’enguany
amb prou feines equivaldran a la meitat de la mitjana anual del
trienni 2005-2007. 

Reprenent el fil argumental exposat en números anteriors, és
obvi que un daltabaix d’aquesta magnitud i durada no s’explica
únicament en funció d’una conjuntura econòmica, per difícil que
sigui. L’impacte de factors determinants per sí mateixos com ara
la mateixa crisi econòmica, l’augment de l’atur, l’endeutament
que arrosseguen empreses i famílies i la pèrdua de confiança
dels consumidors, s’ha vist amplificat per l’efecte d’un parc
auto mobilístic notablement renovat i amb uns índexs de moto-
rització de la població sense gaire marge de creixement. En
aquesta situació i a l’espera de canvis significatius, improba-
bles ara per ara en la majoria dels factors esmentats, haurem de
valorar com un primer èxit que el mercat s’hagi començat a
estabilitzar.

Matriculació de vehicles 
Període Barcelona Província Catalunya Espanya

1997 n.d. 191.161 251.549 1.385.283
1998 n.d. 226.203 299.134 1.627.899
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 2.350.094
1r.tr. 17.614 74.554 101.321 597.772
2n.tr. 18.607 79.133 108.151 648.634
3r.tr. 16.913 68.074 94.453 542.649
4t.tr. 18.262 71.955 97.674 561.039

2008 52.159 206.393 275.596 1.650.809
1r.tr. 13.725 58.036 77.575 482.807
2n.tr. 14.393 59.378 79.142 502.748
3r.tr. 12.777 47.640 64.660 363.083
4t.tr. 11.264 41.339 54.219 302.171

2009
1r.tr. 8.494 33.322 43.696 261.389
2n.tr. 7.519 34.210 45.425 314.936
3r.tr. 10.369 41.598 56.072 327.112

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
1r.tr. 8.696 4.841 1.237 2.840
2n.tr. 9.824 4.892 1.213 2.678
3r.tr. 8.700 4.499 1.420 2.294
4t.tr. 9.839 4.306 1.246 2.871

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
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

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya

3r.tr.2009/ 3r.tr.2008 –18,8 –12,7 –13,3 –9,9
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –43,1 –42,5 –43,1 –41,5

2008/2007 –26,9 –29,7 –31,4 –29,8
2007/2006 n.d. –5,9 –5,6 –0,6
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Port: mercaderies i passatgers

La contracció que caracteritza el tràfic comercial pel port en el
que va d’any és un reflex de la conjuntura recessiva en la que
es desenvolupen els fluxos internacionals de mercaderies. 

Les dades d’activitat portuària corresponents al tercer trimestre
d’enguany confirmen que el comerç internacional continua sent
un dels segments de l’activitat econòmica més afectats per la
crisi que viu l’economia mundial per segon any consecutiu. És
excessivament prematur esperar que els fluxos comercials ca -
nalitzats pel port de Barcelona puguin recollir els efectes d’una
millora encara molt precària de la conjuntura internacional re -
colzada en els indicis que semblen confirmar que les principals
economies mundials han començat a deixar enrere el pitjor de
la crisi en termes de creixement del PIB. 

Els 31 milions de tones de tràfic comercial registrat al port de
la ciutat durant els primers nou mesos de 2009 equivalen a una
retallada del 20,6% interanual. Una evolució que manté la tra-
jectòria descendent iniciada un any abans però que comença a
mostrar indicis febles de contenció. Si hom es fixa exclusiva-
ment en el volum de tràfic del tercer trimestre, la contracció és
encara molt significativa –un 16,3% en relació amb un any a -
bans– però alhora es compara favorablement amb el 23,5% de
reducció del primer semestre.

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

1997 9.398 15.489 6.723 5.042 281 7.764 2.394 2.683 6.762 13.629
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
1r.tr. 4.586 7.443 4.408 4.031 49 2.571 129 841 3.481 6.550
2n.tr. 4.958 7.547 4.730 4.337 132 2.488 96 722 3.648 6.550
3r.tr. 5.031 7.705 4.646 4.259 240 2.501 145 946 3.808 6.692
4t.tr. 4.916 7.860 4.678 4.097 97 2.913 141 851 3.917 6.907

2008 19.783 30.762 18.655 16.278 617 11.488 511 2.996 15.586 26.888
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. 4.309 6.838 4.103 3.335 92 2.853 113 650 3.495 6.110

2009
1r.tr. 3.543 6.247 3.263 2.768 145 2.839 135 640 2.762 5.513
2n.tr. 4.104 6.275 3.713 2.853 209 2.603 183 818 3.130 5.443
3r.tr. 4.382 6.543 3.888 2.973 269 2.640 226 930 3.347 5.734

Total mercaderies

Variació (%) Cabotatge Exterior Total

3r.tr.2009/3r.tr.2008

Total –10,6 –17,3 –16,3
Càrrega general –14,8 –27,4 –25,2
Líquids a doll 5,0 5,4 5,3
Sòlids a granel 6,3 5,0 5,2

1r.sem.2009/1r.sem.2008

Total –25,8 –23,0 –23,5
Càrrega general –18,4 –33,8 –31,2
Líquids a doll –44,4 –2,4 –9,4
Sòlids a granel –34,3 18,3 8,0

2008/2007

Total –5,0 2,2 1,0
Càrrega general –10,1 1,4 –0,7
Líquids a doll 21,1 8,6 9,7
Sòlids a granel –8,0 –9,7 –9,4



Barcelona economia 71

31

Port: mercaderies i passatgers

El tràfic exterior de càrrega general continua sent, amb
diferència, l’epígraf amb una evolució més decebedora.  

La càrrega general, que en èpoques de creixement ha arribat a
representar el 70% del tràfic portuari total, està sent la més
afec tada per la crisi econòmica. Recordem que es transporta
majoritàriament en contenidors i engloba la mercaderia de més
valor afegit. En l’acumulat dels primers nou mesos la davalla-
da supera el 29%. Una variació que es modera molt lleument
durant el tercer trimestre. A destacar que, enmig d’aquesta ten -
dència baixista de fons i d’ençà el mínim del primer trimestre,
les variacions intertrimestrals s’han mantingut en valors posi-
tius. Un comportament extensible a la resta de grans agregats.
Fins el punt que el de líquids a doll, que inclou com a merca-
deries més importants el gas natural i la resta d’hidrocarburs,
ha començat el segon semestre d’enguany amb variacions inte-
ranuals positives. Un moviment que també replica el dels sòlids
a granel.  

El tràfic de contenidors, directament relacionat amb l’evolució
de la càrrega general, encara el darrer trimestre de l’any amb la
pèrdua d’un terç del nombre de Teus en relació amb els trans-
portats durant els primers nou mesos de 2008. En termes abso-
luts, durant la major part de 2009 s’han manipulat uns 158.000
Teus de mitjana mensual, 60.000 menys que un any abans. En
aquest cas, tot i que les variacions intertrimestrals també són
po sitives per primera vegada en els darrers dotze mesos, no
s’apre cia la imminència d’un canvi significatiu de tendència.
Cons tatar, com ja succeïa amb la càrrega general, que la con-
tracció més intensa, tant en termes relatius com absoluts, cor -
respon al tràfic exterior. 

Teus
Variació (%) Exterior Cabotatge Total Tones

3r.tr. 2009/3r.tr.2008 –32,2 –23,7 –31,3 –30,0
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –35,3 –28,4 –34,6 –36,5

2008/2007 –0,3 –11,2 –1,6 –1,6
2007/2006 14,5 –0,2 12,6 12,6

Tràfic de contenidors

Nombre de contenidors (Teus) Mercaderia  

Període Exterior Cabotatge Total milers tones

1997 762.097 209.824 971.921 9.071
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
1r.tr. 549.561 75.655 625.216 6.188
2n.tr. 574.946 82.739 657.685 6.434
3r.tr. 592.489 75.720 668.209 6.354
4t.tr. 588.668 70.321 658.989 6.441

2008 2.299.344 270.205 2.569.549 25.156
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. 493.102 56.283 549.385 5.286

2009
1r.tr. 388.646 47.935 436.581 4.134
2n.tr. 379.907 54.079 433.986 4.245
3r.tr. 419.060 54.545 473.605 4.669



De la resta d’epígrafs, la majoria immersos en pèrdues signifi-
catives de volums, en sobresurten els agregats d’automòbils i
peces, la maquinària i recanvis, els productes metal·lúrgics i les
begudes i derivats. Amb l’excepció d’aquesta darrera categoria,
són mercaderies molt afectades per la davallada de la inversió
i dependents de la disponibilitat de crèdit. Els productes alimen -
taris, gairebé sense excepció, i el tabac, presenten igualment uns
registres decebedors. Igual que el paper i pasta, els productes quí -
mics, la fusta i el calaix de sastre de la resta de mercaderies.
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Els automòbils i peces, diversos productes alimentaris i el
material de construcció amb l’excepció del ciment, són alguns
dels agregats que acumulen un retrocés més accentuat per
segons any consecutiu.

El detall per tipus de productes de l’evolució del tràfic comer-
cial durant els primers nou mesos de 2009 permet constatar que
els signes positius són l’excepció en les taxes de variació. No -
més els carburants derivats del petroli, el pinso i farratge i els
olis i greixos acumulen creixements interanuals significatius.
Altres partides com ara les faves i la farina de soja, el ciment i
clínker i els productes siderúrgics, han mantingut un volum de
tràfic similar al d’un any abans que els permet aspirar a un tan-
cament d’any en positiu. En la vessant de les pèrdues relati -
vament contingudes i parcialment justificables per l’expansió
re gistrada un any abans, destaca la importació de gas natural.

Origen/destinació del tràfic portuari exterior  (gn.–st.2009)

Variació (%)

Àrees geogràfiques Tones g–st.09/g–st.08 2008/2007

França / Itàlia 5.464.466 –20,7 9,6
Europa (Atlàntic) 1.574.992 16,3 23,6
Med. Or., Negre i Pr. Orient 2.057.226 –26,3 –7,9
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 2.620.479 9,1 –1,1
Sud i sud-est asiàtic 1.758.312 –20,9 –6,1

Extrem Orient i Japó 2.683.241 –36,1 4,2
Nord d'Àfrica 3.102.304 –12,9 9,8
Resta d'Àfrica 1.289.106 –34,1 17,4
Amèrica del Nord (Atlàntic) 623.958 –49,0 –12,6
Golf de Mèxic 1.367.864 14,3 14,2

Amèrica Central i Carib 565.522 –17,1 1,3
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.932.742 –30,2 –13,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 95.634 –46,0 –15,4
Amèrica del Sud (Pacífic) 184.602 –38,0 4,4
Oceania i Illes del Pacífic 216.926 –16,0 4,6

Distribució del tràfic per productes (gn.–st.2009)       

Variació (%) 

Productes Tones g-st.09/g-st.08 2008/2007

Gas natural 3.511.489 –6,0 11,0
Gasoil, gasolina i fuel 3.799.864 3,9 0,0
Altres productes energètics 349.440 –8,0 9,1
Productes siderúrgics 1.590.316 –0,9 1,5
Productes metal.lúrgics 627.327 –40,7 1,8

Potasses i altres adobs 217.469 –37,7 –18,5
Productes químics 2.995.590 –12,6 –8,4
Ciment i clínker 566.016 –1,7 –15,7
Altres materials de construcció 517.840 –41,7 –3,8
Cereals i farines 461.699 –10,7 –8,8

Faves i farina de soja 1.138.350 0,3 –0,2
Pinso i farratges 612.528 36,1 –8,5
Fruites i verdures 402.206 –27,9 –6,4
Begudes i derivats 472.589 –64,4 56,4
Conserves 83.389 –58,1 –16,5

Tabac, cafè i cacau 365.622 –37,6 –7,2
Olis i greixos 709.076 6,1 18,7
Pesca congelada 36.792 –50,9 –23,2
Resta de productes alimentaris 988.834 –32,8 –4,9
Paper i pasta 1.099.259 –21,6 –1,1

Fusta 91.856 –54,9 –22,7
Maquinària i recanvis 941.852 –40,7 4,3
Automòbils i peces 621.332 –49,0 –13,9
Resta de mercaderies 3.521.634 –31,6 8,7
Tares 5.372.454 –25,1 0,4

Total 31.094.823 –21,1 1,0
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3r.tr.2009 1r.sem.09/ 2008/ 2007/
Variació (%) 3r.tr.2008 1r.sem.08 2007 2006

Ferris regulars –5,7 –4,0 4,3 –1,9
Creuers –2,7 13,3 18,0 23,4
Creuers en trànsit 10,3 –6,5 16,9 29,1
Total –0,7 0,9 12,4 13,4

El tràfic portuari de Barcelona amb la resta d’Europa augmenta
de forma considerable. 

En consonància amb el notable retrocés del tràfic comercial, el
signe negatiu s’imposa en l’evolució interanual dels fluxos de
mercaderies entre el port de la ciutat i les diferents àrees geo -
gràfiques d’origen o destinació del tràfic exterior. Amb l’ex-
cepció de les connexions amb Europa, Golf Pèrsic i Golf de
Mèxic –els dos darrers per les importacions de gas natural i
derivats del petroli–, la resta tancarà l’any amb descensos sig-
nificatius. Transcorreguts nou mesos, les pèrdues més volumi-
noses en termes absoluts es concentren en el tràfic amb la
majoria dels ports asiàtics i els no europeus de la Mediterrània.
També és general i quantiós el descens dels intercanvis comer-
cials amb els ports africans i els americans.       

Les línies regulars amb diversos ports italians i el segment dels
creuers han aconseguit compensar la pèrdua de passatgers en
els trajectes entre Barcelona i les Illes.

En paral·lel a la incontestable recessió que viu el tràfic comer-
cial portuari, el nombre de passatgers que han arribat o marxat
de la ciutat per via marítima s’ha mantingut en els mateixos
valors que un any enrere. Per segon any consecutiu es superen
els 2,5 milions de moviments de passatgers pel port durant els
nou primers mesos i probablement s’assolirà un nou màxim
anual a l’entorn dels 3,3 milions. L’augment del nombre de
viatgers de creuers, tot i l’estancament registrat els mesos d’es-
tiu, compensa la pèrdua registrada al segment dels ferris de
línia regular i, més concretament, en els de cabotatge nacional.
Per contra, les línies que uneixen Barcelona amb Itàlia han anat
guanyant quota de mercat mes a mes.  

Trànsit de passatgers

Ferris Creuers en

Període regulars Creuers trànsit Total

1997 509.944 127.894 231.096 868.934
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
1r.tr. 139.097 17.067 44.432 200.596
2n.tr. 292.834 290.607 262.418 845.859
3r.tr. 530.234 426.677 283.573 1.240.484
4t.tr. 152.280 241.556 198.864 592.700

2008 1.162.422 1.151.497 923.057 3.236.976
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. 150.615 286.093 226.518 663.226

2009
1r.tr. 135.193 110.801 67.719 313.713
2n.tr. 308.611 344.352 268.887 921.850
3r.tr. 518.368 451.279 370.931 1.340.578



Variació (%) Avions

3r.tr.2009/ 1r.sem.2009/ 2008/ 2007/
3r.tr.2008 1r.sem.2008 2007 2006

Total –12,7 –16,0 –8,7 7,6
Interior –13,2 –19,6 –13,6 6,1
Internacional –12,2 –12,9 –4,3 9,5
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Tot i que persisteix la pèrdua de viatgers aeroportuaris, durant
els mesos d’estiu s’ha apreciat una moderació en el ritme de
descens.

En un escenari en el que l’economia internacional continua pre-
sentant un accentuat to de feblesa però en el que algunes econo -
mies ja mostren signes consistents d’estar en vies de recuperació,
les dades del trànsit al sistema aeroportuari espanyol palesen
una contenció del descens però encara amb forts retrocessos,
amb una davallada interanual de nombre de passatgers en els
primers nou mesos de l’any del 10,0%. 

Variació (%) Passatgers

3r.tr.2009/ 1r.sem.2009/ 2008/ 2007/
3r.tr.2008 1r.sem.2008 2007 2006

Total –7,2 –15,6 –8,0 9,6
BCN-MDD 9,8 –25,4 –28,4 10,7
Resta interior –7,8 –17,0 –12,0 3,4
Unió Europea –8,4 –13,2 –4,7 14,7
Resta internacional –10,4 –9,1 24,7 10,7

Variació (%) Mercaderies

3r.tr.2009/ 1r.sem.2009/ 2008/ 2007/
3r.tr.2008 1r.sem.2008 2007 2006

Total –9,6 –22,7 7,7 3,6
Interior –14,7 –22,5 –19,0 –17,2
Internacional –8,9 –22,7 13,0 9,1

1 El 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

1997 15.066 2.971 5.330 5.002 1.260 80.946 32.383 48.520 210.960 111.996 96.019
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
1r.tr. 6.759 1.236 2.194 2.794 508 23.022 4.285 18.737 82.171 41.167 40.142
2n.tr. 8.664 1.271 2.724 3.929 722 25.895 4.342 21.553 91.880 43.779 47.335
3r.tr. 9.867 1.037 3.115 4.604 1.078 22.784 3.840 18.944 93.829 42.723 50.366
4t.tr. 7.608 1.255 2.350 3.334 656 25.085 3.671 21.414 84.621 40.510 43.443

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
1r.tr. 5.489 732 1.744 2.424 583 19.066 2.500 16.566 65.161 30.255 34.394
2n.tr. 7.283 795 2.079 3.535 869 21.108 2.643 18.465 73.936 31.964 41.254
3r.tr. 8.229 702 2.421 3.928 1.175 23.665 2.680 20.986 74.519 31.129 42.786
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Aquesta és una tendència general que afecta la totalitat dels
grans aeroports espanyols i que s’estén també a altres indicadors
d’activitat del sector, com és el volum de càrrega transportada
o el nombre d’operacions d’enlairament i aterratge registrades. 

L’activitat a l’aeroport de Barcelona durant els tres primers tri-
mestres de 2009 s’emmarca de ple en aquesta tendència, amb
descensos del nombre de passatgers transportats –del 12,5%–,
del volum de mercaderies transportades –del 14,9%–, i del nom -
bre d’operacions registrades –del 18,3%. En tots tres casos, les
davallades són més intenses que les mitjanes del conjunt d’aero-
ports espanyols. No obstant això, cal anotar una moderació en
el ritme de retrocés en el volum total de viatgers transportats,
que ha passat d’un descens interanual durant el primer trimes-
tre del 21,2% a un 10,9% en el segon trimestre i a un 7,2% en el
tercer. Una evolució que, com es veu al gràfic adjunt, permet
apostar per una certa estabilització de cara als propers mesos i
per avançar que les xifres de tancament d’any superaran les
assolides en 2005. 

La desfavorable conjuntura econòmica espanyola, i, en particu-
lar, l’augment de l’atur, estan aportant una nota discordant en
les darreres previsions macroeconòmiques de la zona euro, que
apunten a que moltes economies europees ja estan sortint de la
recessió. Si bé pot ser prematur donar per garantit que totes
aquestes previsions s’acompliran, sembla que el mercat euro-
peu pot revifar a partir de 2010. En el nostre entorn més proper,
està clar que tant l’absència de senyals ferms de recuperació
com la difícil situació del mercat laboral deriven en un augment
de la incertesa, una situació que propicia l’augment de l’estal-
vi i frena el consum en béns i serveis, incloent el transport aeri,
tant en viatges turístics com de negocis.   

A més a més, el procés de contracció que viu el transport aero-
portuari i que habitualment es mesura en la pèrdua de viatgers
presenta una altra vessant. És el cas del nombre d’operacions
realitzades, que no depèn només de l’evolució de la demanda
en si, sinó també de les reestructuracions de les rutes per part
de les companyies operadores, que tant poden estar aplicant cri -
teris de rendibilitat econòmica per a suprimir rutes com apostant
per potenciar un aeroport com a hub o per mercats incipients en
l’obertura de noves connexions. Així, que el nombre d’opera-
cions registrades a l’aeroport de Barcelona reculi un 14,9% en
l’acumulat anual es deu en part a un descens del passatge, però
també a les complexes reordenacions empresarials i comercials
que afecten actualment el sector.

Un dels trets més novedosos de les dades del tercer trimestre
l’aporta la ruta Barcelona-Madrid, l’únic dels grans agregats en
què classifiquem el trànsit aeri que registra una variació positi-
va, del 9,8% en termes interanuals. A mesura que es va diluint
l’impacte que l’AVE Barcelona-Madrid ha tingut en el trànsit
aeri d’ençà la seva inauguració al febrer de 2008, el passatge
aeri d’aquest ruta va remuntant, tot i que el previsible equili-
bri que s’assolirà entre ambdós mitjans farà que sigui molt difí-
cil que les xifres de trànsit aeri tornin als nivells anteriors a la
entrada en funcionament de l’AVE.   

Passatgers de l’aeroport de Barcelona segons país
d’origen o destinació dels vols (gn–st.2009)

Nombre de gn–st 2009/ % sobre el
passatgers gn–st 2008 (%) total

Espanya 8.473.502 –14,6 40,3
Regne Unit 1.877.892 –15,7 8,9
Itàlia 1.573.068 –15,5 7,5
Alemanya 1.564.196 –7,1 7,4
França 1.517.435 –4,5 7,2
Holanda 851.772 –12,7 4,1
Suïsa 659.801 –10,6 3,1
Estats Units 429.386 –1,4 2,0
Portugal 420.926 –23,7 2,0
Bèlgica 359.120 –12,8 1,7
Federació Russa 334.324 –21,7 1,6
Dinamarca 258.663 12,9 1,2
Romania 239.324 2,7 1,1
Marroc 226.378 29,2 1,1
Irlanda 188.814 5,1 0,9
República Txeca 181.236 –3,2 0,9
Àustria 178.978 –17,0 0,9
Israel 167.115 5,4 0,8
Turquia 162.445 39,1 0,8
Grècia 156.166 24,6 0,7
Finlàndia 118.915 –3,7 0,6
Suècia 103.933 –43,0 0,5
Noruega 96.077 –26,1 0,5
Polònia 82.461 8,0 0,4
Argèlia 68.454 20,2 0,3
Resta de països 710.348 n.d. 3,4

Total 21.000.729 –12,5 100,0

Passatgers de l’aeroport de Barcelona segons
aeroport d’origen o destinació dels vols (gn-st.2009)

Aeroports espanyols Aeroports internacionals

Nom Passatgers Nom Passatgers

Madrid/Barajas 2.229.697 Amsterdam/Schipol 851.323
Palma de Mallorca 1.145.753 París/Charles de Gaulle 849.167
Sevilla 635.665 Londres/Heathrow 561.450
Eivissa 587.798 Roma/ Fiumicino 540.312
Menorca 546.121 Frankfurt 466.521
Màlaga 464.245 París/Orly 429.074
Bilbao 409.332 Milà/Malpensa 418.988
FGL.Granada/Jaén 252.728 Munich 397.364
Tenerife Nord/Los Rodeos 225.415 Londres/Gatwick 378.710
Alacant 224.076 Lisboa 361.276
Santiago de C. 216.977 Brussel.les 359.102
Gran Canaria 206.882 Ginebra 280.196
Astúries 202.607 Zuric 274.586
Resta aeroports 1.126.206 Resta aeroports 6.359.158

Total 8.473.502 Total 12.527.227
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Aeroport: passatgers i mercaderies

La pèrdua de passatge de la resta del mercat interior també s’ha
esmorteït al llarg de 2009 i els descensos de dos dígits que es
registraven des de maig de 2008 han donat pas a davallades
molt inferiors a l’estiu d’enguany. Pel que fa al trànsit interna-
cional, s’observen dues tendències contrastades. D’una banda,
s’està frenant la caiguda del nombre de passatgers amb origen
o destinació dins de la UE, mentre que per altra banda s’està
intensificant el ritme de descens del passatge dels vols a desti-
nacions extracomunitàries. Cal apuntar que aquest segment del
trànsit aeri és el que més va resistir els embats de la crisi i no
s’ha sumat fins enguany a la tendència descendent. 

En l’àmbit europeu, els quatre grans països de més pes econò-
mic i demogràfic es mantenen com els que tenen més trànsit
amb l’aeroport de Barcelona, amb posició capdavantera Regne
Unit i una molt més competida segona posició que varia segons
els anys entre Itàlia i Alemanya, seguits de França. Entre tots
quatre, agrupen el 31% del trànsit total i el 52% de l’interna-
cional. En l’àmbit extracomunitari, es consolida l’imparable
avanç dels Estats Units que, gràcies a noves connexions direc-
tes, s’ha situat per primer cop en setena posició del rànquing
global, per davant de països europeus amb fluxos aeris tradi-
cionalment intensos com Portugal o Bèlgica. 

Entre la resta de països europeus –amb els quals el trànsit anual
no supera els 300.000 passatgers/any–, hi ha evolucions dispars,
i destaquen els avanços de Dinamarca i Grècia o els retroces-
sos d’Àustria, Suècia o Noruega. Altres països que també guan-
yen terreny amb evolucions significatives són Marroc, Turquia
i Algèria. 

La distribució per companyies dels passatgers que han utilitzat
l’aeroport de Barcelona al llarg dels primers nou mesos de 2009
il·lustra l’agitada vida comercial d’aquestes companyies. La
fusió entre Vueling i Clickair efectiva des de juliol de 2009 ha
relegat Spanair a la segona posició en l’enèsima reordenació
d’aquests darrers anys. Només cal pensar en els canvis que
s’han succeït d’ençà l’aparició de les companyies de baix cost,
que han pres una part de la quota de mercat que històricament
s’havien repartit les companyies de bandera, avançant a aques-
tes en termes de nombre de viatgers transportats. Sense anar
més lluny, Iberia encara va ser la companyia més utilitzada en
una data tan recent com 2007, mentre que ara ocupa la sisena
posició, per darrera de la seva participada de baix cost. 

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions als principals aeroports espanyols (gn–st.2009)

Passatgers Mercaderies (tones) Avions

Total Variació Internacional/ Regular/ Variació Variació
Aeroports (milers) interanual(%) Total (%) Total (%) Total interanual(%) Total interanual(%)

1. Madrid-Barajas 36.640 –7,5 60,5 97,6 208.202 –14,8 327.600 –9,2
2. Barcelona 21.001 –12,5 59,6 97,0 63.841 –18,3 213.611 –14,9
3. Palma de Mallorca 17.613 –7,6 72,2 82,1 12.942 –21,9 143.358 –8,7
4. Màlaga 9.240 –10,5 80,6 92,3 2.615 –29,6 81.135 –15,1
5. Alacant 7.161 –6,2 79,8 92,6 2.379 –53,7 57.344 –10,3
6. Gran Canària 6.676 –12,1 52,0 71,9 18.726 –26,1 74.331 –14,9
7. Tenerife Sud 5.214 –16,7 82,1 58,1 4.112 –37,1 36.138 –22,3
8. Girona 4.178 –4,7 87,3 96,6 43 –75,9 37.611 –4,6
9. Eivissa 4.044 –2,1 57,9 76,6 2.505 –22,3 45.805 –7,0

10. València 3.695 –21,1 50,6 96,2 7.054 –32,6 62.574 –17,6
11. Lanzarote 3.517 –17,0 59,0 64,5 3.216 –23,8 31.800 –23,5
12. Sevilla 3.103 –10,7 27,7 96,2 3.752 –16,4 41.982 –16,3
13. Tenerife Nord 3.046 –5,8 2,7 99,3 13.707 –10,8 46.875 –9,1
14. Fuerteventura 2.819 –18,5 64,6 68,0 1.457 –31,2 27.342 –20,0
15. Bilbao 2.798 –15,1 26,2 94,9 2.004 –17,1 41.048 –14,8

Total Espanya 145.708 –10,0 59,9 89,5 398.496 –15,7 1.675.429 –11,5
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Durant els mesos d’estiu, s’ha mantingut la incidència de la
crisi en l’ús del transport públic.

Les dades d’usuaris del transport públic metropolità correspo-
nents al tercer trimestre de 2009 mostren la persistència de la
tendència lleument descendent registrada durant el primer se -
mestre. L’augment sostingut de l’atur, l’estancament del nom -
bre de visitants, la contenció de la despesa en consum i viatges
dels residents i la progressiva consolidació de l’ús de la bicicle-
ta per a desplaçaments urbans són alguns dels factors que aju-
den a explicar l’evolució moderadament descendent de l’ús
del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barce -
lona.

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

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

Total Urbà –2,6 –1,7 –0,2 3,0

Transport públic urbà (milers de viatges)

Xarxa Xarxa FGC
Període Metro Autobusos Servei urbà Total

1997 258.347 205.923 18.022 482.292
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
1r.tr. 94.948 53.851 8.062 161.341
2n.tr. 95.227 53.604 7.726 162.528
3r.tr. 79.505 44.766 5.745 134.146
4t.tr 96.692 51.457 7.788 161.117

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
1r.tr. 94.084 49.312 7.703 156.800
2n.tr. 93.487 49.210 7.333 156.360
3r.tr. 80.968 41.546 5.675 133.260

1r.sem.2009/ 2n.sem.2008/ 2008/ 2007/
Variació (%) 1r.sem.2008 2n.sem.2007 2007 2006

Ferroviari –4,1 2,1 1,6 1,6
Autobús 0,4 –1,1 –3,3 3,3
Tramvia 0,8 5,3 11,1 23,6

Total –2,4 1,0 0,0 2,7

Transport públic metropolità               (milers de viatges)

Període Ferroviari Autobús Tramvia Total

1997 391.400 300.200 — 691.600
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
1r.sem. 293.700 183.100 10.200 487.000
2n.sem. 268.700 168.260 10.700 447.660

2008 571.810 339.770 23.170 934.750
1r. sem. 297.400 173.150 11.900 482.450
2n.sem. 274.410 166.620 11.270 452.300

2009
1r.sem. 285.200 173.800 12.000 471.000



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

RENFE –2,9 –6,4 –1,8 –3,2
C1 –7,1 –7,0 17,9 9,6
C2 13,4 4,9 –8,9 –7,7
C3 0,2 –5,6 –10,8 –19,0
C4 –3,8 –7,5 –13,7 –10,9

FGC 1,5 1,0 2,7 2,0
Llobregat–Anoia 1,5 3,1 5,4 0,8
Metro Vallès 1,6 –0,4 0,9 2,8

Total Rodalia –1,7 –4,1 –0,5 –1,7

En el cas del que anomenem transport públic urbà, equivalent
a grans trets a l’àmbit de la primera corona tarifària, el retrocés
en el que va d’any s’acosta al dos per cent, aproximadament un
milió de viatges menys al mes. A les línies ferroviàries de roda-
lia, la retallada és fins i tot més elevada, amb la particularitat
que la pèrdua de viatges es concentra bàsicament en les línies
de Renfe mentre que els FGC van guanyant quota de mercat. 

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

1997 24.036 27.521 4.985 28.941 85.483 9.044 19.777 28.821 114.304
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
1r.tr. 7.890 9.230 2.139 8.962 30.130 5.242 8.050 13.292 43.422
2n.tr. 8.832 9.364 1.992 9.072 31.223 5.380 7.658 13.038 44.261
3r.tr. 7.127 8.638 1.416 8.034 26.877 4.796 5.663 10.459 37.336
4t.tr. 9.603 7.694 1.850 7.922 28.734 4.694 8.147 12.841 41.575

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
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

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana
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Després d’un any i mig a la baixa, les pernoctacions hoteleres
repunten i assoleixen un màxim històric.

La trajectòria descendent que han seguit les pernoctacions
hoteleres d’ençà els darrers mesos de 2007 s’ha anat corregint
a partir d’abril de 2009 amb registres cada cop més expansius
que han permès l’assoliment d’un màxim històric durant el
quart bimestre de 2009 amb 2,7 milions de pernoctacions, un
9,0% més que les comptabilitzades un any enrera. Alhora, en la
sèrie de visitants també s’està corregint la tendència baixis -
ta, tot i que de forma més pausada, amb un lleuger augment
inter anual durant el tercer bimestre i un estancament durant el
quart.  

Activitat turística

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona

Període Pernoctacions Visitants1 Estada mitjana2

1997 6.965.391 2.823.391 2,5
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
gn-fb 1.865.818 966.835 1,9
mç-ab 2.287.449 1.269.871 1,8
mg-jn 2.466.021 1.342.725 1,8
jl-ag 2.547.618 1.200.362 2,1
st-oc 2.599.906 1.323.628 2,0
nv-ds 1.853.535 1.004.972 1,8

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
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

1 S’entén per visitants els que almenys pernocten una nit a Barcelona. 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 mitjana, de tal forma que es trenquen les sèries. Les dades de 2005 s’han
reconstruït amb la nova metodologia.
Font: Tots els quadres i gràfics d’aquesta secció són d’elaboració pròpia a partir de l’en-
questa d’activitat turística de Turisme de Barcelona.

Variació (%) Pernoctacions Visitants

4t.bim.2009/4t.bim.2008 9,0 –0,2
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –5,3 –6,4

2008/2007 –8,3 –6,3
2007/2006 3,2 6,0

De moment, l’acumulat anual fins l’agost ofereix un balanç força
més positiu del que es podia esperar a començament d’any, amb
8,5 milions de pernoctacions i 4,3 milions de visitants; aquestes
xifres són inferiors en un 1,1% i un 4,7%, respectivament, a les
registrades en el mateix període de l’any anterior, i permeten
avançar que 2009 serà un any de transició, possiblement amb
valors molt semblants als d’un any enrera o creixements molt
minsos, però suficients per permetre aïllar 2008 com un únic any
de retrocessos en els registres turístics de la ciutat, a l’espera,
naturalment, de que es consolidi la recuperació econòmica. 

El turisme internacional s’ha ressentit fortament del deteriora-
ment de la situació econòmica i, sense ser un dels sectors pro-
tagonistes directes de la crisi, ha rebut el cop tant per part de les
retallades dels viatges empresarials com dels turístics o fami-
liars. A més d’aquests elements, cal afegir l’impacte de la grip
H1N1, especialment pel que fa a destinacions asiàtiques i ame-
ricanes. Dins de l’àmbit espanyol i europeu –els principals mer -
cats emissors del turisme que rep Barcelona–, els factors més
potents a l’hora d’explicar la contracció del turisme són els
associats a la crisi. Elements com les dificultats empresarials o
l’augment de l’atur i de la incertesa frenen el consum i afavo-
reixen l’estalvi, creant un clima en el qual les famílies són reti-
cents a gastar en viatges turístics; no obstant això, sembla que,
en termes agregats, durant l’estiu de 2009 tant espanyols com
europeus han viatjat més del que anunciaven les previsions, op -
tant, això sí, per viatjar més a prop, i amb mitjans i allotjaments
més barats que altres anys. 

Activitat hotelera segons categoria

Ocupació Nombre de Nombre de Estada

Categoria habitacions (%) pernoctacions visitants mitjana

mg-jn 2009

H 5* 74,1 246.694 149.562 1,65
H 4* 79,3 1.166.926 624.079 1,88
H 3* 79,3 620.622 309.870 2,05
H 2* 82,5 169.310 86.268 2,07
H 1* 74,5 80.662 41.304 1,98
Total 78,6 2.284.215 1.211.084 1,90

jl-ag 2009

H 5* 74,2 350.911 203.386 1,73
H 4* 85,8 1.381.075 615.977 2,24
H 3* 84,8 699.196 298.354 2,34
H 2* 89,9 201.411 76.799 2,62
H 1* 81,5 93.816 37.648 2,49
Total 84,0 2.726.409 1.232.163 2,21



Nota: No s’inclouen les tarjetes canalitzades per la xarxa 4B.
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Activitat turística

La recuperació que palesen les xifres del sector turístic de
Barce lona ha arribat més aviat i està sent més intensa que la
que registra el turisme mundial o l’espanyol, segons dades de
l’Organització Mundial del Turisme en el primer cas, i de l’INE
i del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç en el segon. Hi ha
diversos elements que, sumats, expliquen el retorn de les xifres
de pernoctacions als hotels de Barcelona a taxes positives. D’en -
trada, Barcelona es manté com una destinació turística molt
atractiva amb una oferta cultural i lúdica molt ben valorada.
D’igual forma, la ciutat està ben situada en diversos rànquings
en trobades professionals, congressuals i firals. A més, aquest
estiu els empresaris hotelers han aplicat una política de conten-
ció i/o de reducció de preus, que sumada a que l’aeroport de
Barcelona disposa de múltiples connexions europees tant amb
companyies tradicionals com de baix cost, han permès que es
mantingui com una destinació turística competitiva. I, natural-
ment, també ha pesat la recuperació, després del daltabaix de
2008 per la crisi financera, d’alguns dels principals mercats emis -
sors, com Regne Unit, Itàlia, França, Alemanya i Estats Units,
que en 2008 representaren un 37,3% del total de visitants a Barce-
lona. A més, les notícies de que el pitjor de la crisi ja ha passat,
ha retornat una mica de confiança a la ciutadania. Una con-
fiança que, en el terreny dels viatges, permet petites escapades
de turisme urbà a destinacions properes, com pot ser el cas de
Barcelona.

Des del punt de vista de la infraestructura hotelera, les dades de
l’estiu de 2009 ofereixen com a novetat l’augment de l’esta -
da mitjana fins a 2,21 nits. Si bé durant els mesos estivals l’es-
tada mitjana dels clients acostuma a ser la més alta de l’any,
en guany ha superar la dels dos darrers estius. En paral·lel, i
mal grat que l’oferta ha augmentat un 3,2% en relació amb l’e-
xistent a finals de 2008, l’ocupació hotelera també ha augmen-
tat fins a un 84% en termes d’habitacions, fregant el 90% en la
categoria de dues estrelles. 

Un dels pocs indicadors no només turístics, sinó del conjunt de
sectors d’activitat econòmica, que poden acabar de travessar la
tempesta econòmica sense haver resultat gaire malmesos és el
dels creuers. De fet, si ja en 2008 va mantenir un ritme de crei-
xement excepcional, amb un augment del 17,4% del nombre de
passatgers, enguany ha aconseguit situar-se pràcticament tots
els mesos en valors superiors als equivalents de l’any anterior,
amb una taxa de creixement de l’acumulat fins l’octubre del
3,4%. En canvi, el nombre de vaixells ha disminuït, un fet que
s’explica per la superior dimensió de les naus que atraquen en
la nova terminal del moll adossat, on s’estan els creuers de gran
tonatge. De mitjana, aquests creuers han allotjat en els deu pri-
mers mesos de 2009 poc més de 2.700 persones per vaixell,
unes 1.100 persones i un 68,8% més que fa un lustre.      

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’obra pública ha estat clau a l’hora d’alentir el ritme de
caiguda de l’activitat constructora durant els trimestres
centrals de l’any. 

El primer avanç conegut de l’evolució del PIB català correspo-
nent al tercer trimestre de 2009 estima que l’activitat constructo -
ra ha registrat una davallada de més del set per cent interanual a
preus constants. L’activitat generada mitjançant les petites obres
promogudes pels ajuntaments i finançades majoritàriament per
l’Estat ha contribuït a moderar puntualment la intensitat de l’a-
just, d’altra banda inaplaçable, que afronta el sector després
d’anys de creixement ininterromput. La construcció és a punt de
tancar el seu segon any consecutiu de contracció dels volums
d’activitat.

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.

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

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. 2009/juny 2009 –3,1 –3,4 –4,4 –4,8

Aquesta tendència baixista del PIB de la construcció a Cata -
lunya recull a manera de síntesi el que reflecteixen la majoria
dels indicadors d’activitat del sector. En concret, fixarem la
nostra atenció en l’evolució del mercat laboral –empreses i afi-
liats a la Seguretat Social– i licitació oficial. La construcció
residencial es tracta en un apartat exclusiu. Abans però, un
recordatori. L’aplicació de la nova CNAE-2009 ens obliga, pun -
tualment, a renunciar a la comparació de les dades d’ocupats i
empreses d’enguany amb les d’un any abans. En tot cas s’ha de
tenir present que amb la nova classificació d’activitats la cons-
trucció guanya pes relatiu sobre el total del teixit productiu. Tot
el contrari del que succeeix amb la indústria.

Segons les dades disponibles, durant el semestre abril-setem-
bre, el nombre de centres de treball de la construcció localitzats
a Catalunya i amb algun treballador assalariat en situació d’al-
ta a la Seguretat Social s’ha reduït a un ritme del 15% anual.
En nombre d’ocupats, el descens ha estat del 13%. A Barce -
lona, on aquest tipus d’activitat té menys pes relatiu sobre el
total del teixit productiu que a la resta de Catalunya, s’han per-
dut uns 500 centres de treball i gairebé tres mil ocupats. Xifres
que en termes relatius equivalen a un descens anual de l’ordre
del 10%.  
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

Les dades del mercat de treball, més que les de producció, evi-
dencien la magnitud que ha assolit l’impacte de la recessió en
el sector més dinàmic de l’economia catalana durant la major
part de la darrera dècada. Centrada en un primer moment en la
construcció residencial, el descens d’activitat i la corresponent
pèrdua de capacitat productiva s’ha estès a la resta del sector.
Fins i tot a l’obra pública. Segons dades oficials, el volum d’o-
bra pública licitada a Catalunya durant els vuit primers mesos
de 2009 suma 3.675 milions d’€, un 20% menys que durant el
mateix període d’un any abans. Un descens més intens que el
registrat a la resta d’Espanya i concentrat en l’obra civil. 

En resum, la immensa majoria dels indicadors d’activitat dis-
ponibles posen de manifest la negativa evolució del sector cons -
tructor a Catalunya durant els primers nou mesos de 2009. Un
resultat que accentua el procés de correcció iniciat a final de
2007 i que, observat fredament, equival a la depuració dels ex -
ces sos acumulats durant el trienni 2005-2007. Les dificultats
financeres i les restriccions creditícies del darrer any i mig han
posat fi al creixement exuberant de l’oferta aprofitant unes con-
dicions excepcionals del crèdit quant a disponibilitat i preu.     

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

1997 582.570 3.567.851 1.118.840 8.000.919 1.701.410 11.568.770
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
1r.tr. 675.851 3.609.202 974.152 6.457.360 1.650.003 10.066.562
2n.tr. 691.469 3.201.080 807.422 7.700.971 1.498.891 10.902.051
3r.tr. 389.817 1.698.892 1.616.645 5.780.278 2.006.462 7.479.170
4t.tr. 399.609 2.382.769 1.507.361 6.568.879 1.906.970 8.951.648

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
1r.tr. 690.672 3.776.062 1.259.403 8.398.915 1.950.075 12.174.977
2n.tr. 468.298 2.263.912 469.454 4.742.336 937.752 7.006.248
jl-ag 326.499 1.932.549 460.392 4.089.549 786.891 6.022.098

Variació % Catalunya

Edificació Obra civil Total construcció

jl-ag 09/jl-ag 08 14,1 –53,4 –38,3
1r.sem.09/1r.sem.08 13,7 –27,4 –15,1

2008/2007 –11,2 –11,7 –11,5
2007/2006 –15,5 –2,5 –6,8

Variació % Espanya

Edificació Obra civil Total construcció

jl-ag 09/jl-ag 08 16,4 0,2 4,9
1r.sem.09/1r.sem.08 7,8 –11,8 –6,4

2008/2007 –7,5 7,3 3,0
2007/2006 –17,7 –13,9 –15,0
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Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats

3r.tr.2009/3r.tr.2008 –46,0 –7,1 –65,9 –56,6
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –67,1 –28,1 –67,0 –24,1

2008/2007 –42,0 29,7 –68,3 –8,6
2007/2006 –18,9 –7,6 –34,1 6,0

La construcció residencial no nota encara cap dels lleus signes
de millora que s’entreveuen en altres sectors econòmics. 

Tal com s’exposava en l’anàlisi de les dades dels visats d’obra
nova corresponents als dos primers trimestres de 2009, la situa-
ció de quasi paràlisi que afecta el sector de la construcció d’ha-
bitatges està deixant uns registres tan extraordinàriament bai-
xos que resulta difícil pensar que puguin continuar caient. De
fet, les dades dels iniciats del tercer trimestre aporten com a tret
més significatiu una moderació del ritme de descens, amb taxes
interanuals espectaculars però lleument menys negatives que
en els dos trimestres anteriors. En termes absoluts, les xifres
trimestrals de visats de 2009 són, per a gairebé la totalitat dels
àm bits analitzats, les més baixes de les darreres dècades. En
can vi, la sèrie d’acabats no ha arribat als mínims històrics per-
què encara recull restes dels iniciats a la darrera fase del cicle
expansiu, però s’hi està acostant.  

Dins d’una situació de paràlisi generalitzada, hi ha algunes
diferències a nivell territorial. Tot i tenir els registres més bai-
xos d’almenys les dues darreres dècades, Barcelona exhibeix
unes taxes de descens menys negatives que les de la majoria de
comarques i que les d’altres grans municipis, gràcies, en part, a
algunes grans promocions d’habitatge protegit. Així, el descens
del 62,1% de l’acumulat anual de Barcelona es compara positi-
vament amb la situació d’alguns dels grans municipis de Cata -
lunya de més de cent mil habitants, en els quals durant el tercer
trimestre de l’any s’han iniciat un o dos habitatges, o fins i tot
d’alguna comarca en la qual no se n’ha visat cap. Les taxes nega -
tives de dos dígits són generalitzades a totes les comarques,
sense excepció, i oscil·len entre un -95,3% del Garraf i un -17,2%
del Pla de l’Estany. La mitjana de la Regió Metropolitana s’ha
situat en un -65,8%, molt a prop del -63,2% de Catalunya.

Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya Catalunya

Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1997 5.314 3.740 32.445 21.817 37.759 25.557 20.542 14.933 58.301 40.490
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
1r.tr. 1.404 695 11.685 7.489 13.089 8.184 19.408 12.367 32.497 20.551
2n.tr. 1.186 886 8.427 7.472 9.613 8.358 13.164 11.842 22.777 20.200
3r.tr 717 1.009 4.571 6.188 5.288 7.197 9.565 10.590 14.853 17.787
4t.tr. 1.397 806 5.758 7.585 7.155 8.391 8.233 12.651 15.388 21.042

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
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

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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En aquest context s’inscriuen diferents mesures polítiques orien-
tades a reduir els estocs, tant estimulant les compravendes com
desenvolupant el mercat de lloguer, facilitant, en aquest darrer
cas, que habitatges ja acabats passin al mercat de lloguer o al
lloguer amb opció de compra. Paral·lelament, la rehabilitació
d’habitatges cada cop té un major pes en la producció sectorial,
i sense encara apropar-se al pes que té en altres països d’Europa
Occidental com Alemanya o Regne Unit, avança de forma gradual
cap a un major equilibri amb l’obra nova. A aquest avanç hi
contribuirà sens dubte els nous avantatges fiscals contemplats a
la llei d’economia sostenible que s’està tramitant actualment,
en la qual, entre d’altres mesures, es contempla l’aplicació d’un
IVA reduït a les obres de rehabilitació, l’ampliació de les de -
duc cions en l’IRPF per inversió en rehabilitació o, en el plànol
fi nancer, l’assimilació dels préstecs per rehabilitació als de ga -
ran tia hipotecària, però amb tràmits més senzills. 

Construcció d’habitatges

Aquestes xifres emmarquen un ajustament immobiliari al qual
li resta encara força recorregut, segurament molt més dels dos
o tres anys que alguns experts donen per fet. I tot i amb això,
es comença a assumir que quan s’engegui la recuperació, els
volums d’habitatges iniciats restaran molt per sota dels volums
assolits en el màxim cíclic, en el bienni 2005-2006. 

La situació d’excés d’oferta actual dificulta l’ajustament, motiu
pel qual es preveu que la producció residencial es mantingui en
nivells molt baixos. La forta contracció de la demanda, debili-
tada per l’entorn macroeconòmic i laboral i atemorida per la
incertesa, es veu amplificada per les dificultats d’accés al crè-
dit i per l’existència d’unes expectatives de descensos de preus
més intenses. Així, tot i existir una part de la demanda poten-
cial que té capacitat econòmica per esdevenir demanda efecti-
va i que es pot beneficiar dels nivells mínims a que es troben
els tipus d’interès, aquesta retarda la decisió de compra i resta
a l’espera de caigudes més intenses dels preus. 

Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

2008 gn–st 2009 Variació (%) 1

Barcelona 2.729 780 –62,1
l’Hospitalet de Llobregat 256 206 60,9
Badalona 509 41 –83,9
Sabadell 641 277 –13,6
Terrassa 888 148 –66,7
Santa Coloma de Gramenet 156 98 25,6
Mataró 110 156 183,6
Cornellà de Llobregat 87 27 –37,9
Sant Boi de Llobregat 119 34 –42,9
Sant Cugat 153 30 –60,8
Rubí 179 45 –49,7
el Prat de Llobregat 144 4 –94,4
Vilanova i la Geltrú 316 8 –94,9
Viladecans 94 17 –63,8
Granollers 114 47 –17,5
Cerdanyola del Vallès 91 28 –38,5

Total municipis grans 6.586 1.229 –62,7

Total RMB 12.373 3.369 –65,8

Total Catalunya 27.569 8.314 –63,2
1 Variació interanual de l’acumulat anual

Nota: les dades són mitjanes trimestrals.
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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

2007 2008 gn–st 2009 Var (%)1 2007 2008 gn–jn 2009 Var (%)1

1. Ciutat Vella 222 11 1 –99,3 105 60 36 –40,0
2. l’Eixample 564 606 40 –86,9 473 273 315 47,1
3. Sants–Montjuïc 614 365 23 –86,7 382 367 340 32,8
4. Les Corts 71 69 0 –90,0 83 202 85 –29,5
5. Sarrià–Sant Gervasi 374 175 94 –6,0 269 222 152 –36,4
6. Gràcia 227 128 6 –86,6 141 268 206 3,3
7. Horta–Guinardó 357 537 63 –55,5 377 134 367 34,2
8. Nou Barris 290 180 283 132,3 267 428 490 15,6
9. Sant Andreu 922 382 57 –51,5 215 424 405 34,8

10. Sant Martí 1.063 275 213 –40,6 1.053 2.024 317 –62,7
Sense dades 0 1 0 — 31 2 0 —

Barcelona 4.704 2.729 780 –58,1 3.396 4.404 2.713 –18,7

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

1998 19.164 7.558 8.671 10.404 45.797
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

Rehabilitats

1998 1.807 952 1.242 1.542 5.543
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

Variació (%) Total Nous Rehabilitats

3r.tr.2009/3r.tr.2008 15,9 45,5 –63,2
1r.sem2009/1r.sem2008 –60,5 –63,5 –39,4

2008/2007 –67,3 –69,9 –37,3
2007/2006 –37,7 –38,8 –22,4

Nota: El programa d’accessibilitat inclou la supressió de barreres arquitectòniques, la dota-
ció d’elevadors i l’adaptació d’habitatges. El d’instal·lacions inclou la substitució d’antenes
i dipòsits d’aigua i l’ordenació d’aparells d’aire condicionat. I el de medi ambient, l’aïlla-
ment tèrmic i acústic, les calefaccions urbanes, les plaques solars i la insonorització d’ha-
bitatges.
Font: Institut  Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

Actuacions de rehabilitació aprovades a la campanya
Barcelona posa’t guapa

2007 2008 gn-st 2009

Programa d’obres 2.187 1.733 1.268
Façanes 1.176 803 616
Terrats i cobertes 334 295 223
Patis de llums 510 490 317
Escales i vestíbuls i alt. 167 145 112

Programes d’accessibilitat 275 249 232
Millora de locals comercials 116 89 104
Programes d’instal·lacions 113 95 87
Programa de medi ambient 221 102 75
Actuacions especials 28 22 24

Total 2.940 2.290 1.790
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Mentre s’accentua el retrocés de la superfície nova prevista a
les llicències d’obres, les reformes guanyen protagonisme. 

Tot i l’impuls de les obres de reforma i ampliació, les dades del
sostre previst a les llicències durant el tercer trimestre de 2009
reflecteixen un fort descens, atribuïble a la notable davallada de
l’obra nova. La diferència de superfície d’aquest tipus de sos-
tre es xifra en termes interanuals en uns 116.000 m2 –un 61,7%
menys–, uns descensos inaudits en els darrers anys que posen
de relleu la intensitat de la contracció del sector. Una contrac-
ció que queda perfectament il·lustrada veient que la previsió de
sostre nou pel tercer trimestre de 2009 tot just depassa els 70.000
m2 i és la més baixa de les dotacions trimestrals dels darrers dis-
set anys. 

En canvi, en el segment d’obres de reforma i ampliació, la su -
perfície prevista durant el tercer trimestre de 2009 s’emmarca
perfectament en la mitjana del trienni precedent, gràcies al re vi -
fament registrat durant l’estiu, amb un augment interanual d’un
30,3%. Aquestes evolucions tan contraposades han donat lloc a
una situació insòlita: per primer cop d’ençà l’inici d’aquesta
sèrie, el sostre destinat a reforma i ampliació supera el d’obra
nova. 

Llicències d’obres

Variació (%) Nou Ref. i ampl. Total

3r.tr.2009/3r.tr.2008 –61,7 30,3 –35,7
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –19,7 –17,5 –19,0

2008/2007 –4,0 37,2 6,1
2007/2006 –30,1 –9,9 –26,1

Si durant els primers compassos de la crisi el sector de la cons-
trucció en la seva vessant d’edificacions noves va mantenir un
cert dinamisme a Barcelona, gràcies principalment a promo-
cions residencials protegides, equipaments i edificis d’oficines,
sembla que aquest impuls s’ha afeblit i tant pels diversos usos
del sostre com si es fan comparacions trimestrals o dels acu-
mulats anuals, els signes negatius s’imposen de forma contun-
dent. L’excepció més significativa és el sostre destinat a usos
residencials, que creix un 52,7% en el tercer trimestre de l’any
i un 10,4 en el període gener-setembre. Tanmateix, aquestes va -
riacions positives no amaguen que les previsions de tancament
de 2009 apunten a que es difícil igualar el volum de sostre re -
sidencial de 2008, que ja va ser el més baix dels darrers setze
anys. 

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

Sostre nou Reforma

Residencial Aparcament L. comercials Oficines Equip. i hotels Indús. i altres Total nou i ampliació Total

1997 555.174 437.184 230.673 22.627 56.765 108.859 1.411.282 325.985 1.737.267
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
1r.tr. 104.901 52.478 10.270 2.737 8.822 10.171 189.379 79.375 268.754
2n.tr. 63.851 149.080 8.394 38.897 28.710 10.797 299.729 82.124 381.853
3r.tr. 76.515 100.932 9.279 20.329 78.771 8.017 293.843 72.640 366.483
4t.tr. 119.860 86.904 15.016 27.302 20.099 26.037 295.218 116.336 411.554

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
1r.tr. 49.882 39.840 15.775 42.799 20.902 47.816 217.014 91.054 308.068
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 96.427 168.670

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
0,0

0,5
1,0

1,5

2,0

2,5
m2

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

1997 5.795 874 6.669 15.199
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
1r.tr. 1.264 453 1.717 1.638
2n.tr. 854 570 1.424 4.721
3r.tr. 1.070 115 1.185 3.406
4t.tr. 1.581 229 1.810 2.764

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
1r.tr. 538 210 748 1.098
2n.tr. 609 206 815 1.371
3r.tr. 490 108 598 757

Habitatges

Variació (%) Nous Ref. i ampl. Total

3r.tr.2009/3r.tr.2008 14,0 –58,6 –13,5
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –30,1 –37,6 –32,2

2008/2007 –34,3 10,9 –24,3
2007/2006 –25,4 –4,5 –21,6

En aquest revifament del sostre residencial hi té molt a veure el
baix valor assolit un any enrera i amb el qual es fa la compara-
ció, però també que durant l’estiu de 2009 s’ha aprovat la cons-
trucció d’una gran promoció de 64 habitatges protegits situada
a Sant Martí; un fet gens excepcional, ja que una bona part dels
m2 de sostre residencial previst en 2008 i 2009 correspon a tipo-
logies protegides. En paral·lel a aquest dinamisme del segment
residencial protegit –en el qual cada cop tenen més pes les pro-
mocions destinades al lloguer–, la conjuntura del segment resi-
dencial al mercat lliure continua marcada per l’acumulació
d’estocs i per la feblesa de la demanda, afectada per tres grans
condicionants: d’una banda, la incertesa derivada de la situació
econòmica, molt lligada a la negativa evolució de l’ocupació;
d’una altra, les dificultats d’accés al crèdit; i, per últim, l’ajor-
nament de les decisions de compravenda per les expectatives
de majors descensos dels preus, que frenen possibles operacions
malgrat la millora de l’accessibilitat. 

Dins encara del segment d’obra nova, la resta d’epígrafs pre-
senten uns volums de sostre baixos, tret del corresponent a l’a-
parcament. En particular, els minsos valors assolits en sostre
destinat a activitats productives reflecteixen l’impacte de la cri -
si després d’un seguit d’anys de forta expansió. 

La gran diversitat que engloba el segment de les obres majors
de reforma es reflecteix tant en la tipologia d’edificis afectats
com en el d’operadors; així, entre les aprovades en el tercer tri-
mestre de 2009 hi ha una àmplia secció de reforma d’habitat-
ges, que inclou canvis d’usos de despatxos, oficines o locals
comercials cap a usos residencials, segregacions d’habitatges
grans en dos o tres de més petits així com instal·lacions d’ele-
ments de millora d’accessibilitat com ascensors o d’elements
que milloren l’eficiència energètica. També hi apareixen en el
llistat transformacions d’edificis d’ús industrial cap a activitats
terciàries –principalment hotels–, així com adequacions i refor-
mes d’equipaments, tant escolars com culturals o sanitaris. Al -
guns exemples són, en el plànol cultural, les reformes a la Fun -
dació Tàpies o el Mercat de les Flors, i en el sanitari, l’Hos pital
Sant Rafael o el pavelló psicopedagògic de Llars Mundet.
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Preus de venda dels habitatges a Espanya

Les estadístiques oficials confirmen que els preu dels habitatges
continuen a la baixa per sisè trimestre consecutiu i que les
transaccions comencen a repuntar.

Segons les dades difoses pel Ministeri d’Habitatge, els preus de
venda del sostre residencial tant a Catalunya com al conjunt
d’Espanya durant els mesos d’estiu han mantingut inalterable
la trajectòria descendent dels darrers trimestres alhora que s’ha
accentuat en relació amb la variació d’un any abans. No s’ob-
serven diferències substancials entre el mercat residencial nou
i el de segona mà. 

Si hom deixa en segon terme la magnitud relativa del descens
–a l’entorn del 8% interanual segons aquesta font– que sintetit-
za el comportament d’un ampli i divers ventall de preus mit-
jans, el valor indiscutible d’aquesta variació és la confirmació
de que la tendència general dels preus de l’habitatge a Espanya
durant la segona meitat de 2009 continua sent baixista per se -
gon any consecutiu. Intentar fixar la intensitat d’aquesta ten dèn -
cia pot ser un esforç estèril per la gran segmentació del mercat
residencial i la irregular distribució de l’oferta disponible. A
Catalunya, la variació és similar a la del conjunt espanyol amb
la diferència, segons aquesta font, de que els preus han comen -
çat la contracció un trimestre més tard i amb menys intensitat.

Nota: Podeu consultar les notes metodològiques a www.mviv.es
Font (per a tot l’apartat): Ministeri d’Habitatge. 

Preus de venda dels habitatges (Base 2005)

Prov CCAA Total
Barcelona Catalunya Madrid Espanya

Habitatge Lliure Nou (€/m2)

4t.tr.2000 1.399 1.158 1.442 992
4t.tr.2001 1.526 1.256 1.617 1.104
4t.tr.2002 1.574 1.391 1.893 1.225
4t.tr.2003 1.800 1.572 2.121 1.387

4t.tr.2004 2.168 1.884 2.531 1.619
4t.tr.2005 2.412 2.076 2.730 1.786
4t tr. 2006 2.678 2.300 2.887 1.958
4t.tr.2007 2.835 2.441 2.935 2.070

2008
1r.tr. 2.845 2.450 2.945 2.095
2n.tr. 2.896 2.500 2.904 2.088
3r.tr. 2.856 2.466 2.840 2.072
4t.tr. 2.856 2.458 2.762 2.022

2009
1r.tr. 2.789 2.393 2.664 1.959
2n.tr. 2.749 2.341 2.594 1.924
3r.tr. 2.735 2.307 2.639 1.911

Habitatge Lliure de segona mà (€/m2)

4t.tr.2000 1.346 1.136 1.213 858
4t.tr.2001 1.511 1.281 1.516 956
4t.tr.2002 1.659 1.417 1.851 1.135
4t.tr.2003 1.876 1.647 2.199 1.378

4t.tr.2004 2.174 1.937 2.503 1.614
4t.tr.2005 2.352 2.097 2.797 1.844
4t tr.2006 2.589 2.318 2.967 2.003
4t.tr. 2007 2.730 2.452 3.019 2.086

2008
1r.tr. 2.730 2.458 3.012 2.102
2n.tr. 2.764 2.481 2.993 2.099
3r.tr. 2.757 2.471 2.901 2.062
4t.tr. 2.694 2.415 2.781 2.008

2009
1r.tr. 2.618 2.347 2.711 1.957
2n.tr. 2.557 2.291 2.678 1.918
3r.tr. 2.492 2.249 2.675 1.891

Habitatge Protegit (€/m2)

4t.tr.2004 1.035 1.092 925 866
4t.tr.2005 1.057 1.128 1.006 945
4t.tr.2006 1.145 1.162 1.070 1.016
4t.tr. 2007 1.236 1.224 1.106 1.071

2008
1r.tr. 1.265 1.254 1.109 1.100
2n.tr. 1.293 1.271 1.136 1.113
3r.tr. 1.288 1.276 1.188 1.123
4t.tr. 1.289 1.277 1.205 1.132

2009
1r.tr. 1.251 1.239 1.222 1.113
2n.tr. 1.250 1.232 1.194 1.097
3r.tr. 1.248 1.249 1.189 1.114

Variació % Preu (€/m2)

Habitatge lliure Habitatge

Nou Segona mà Protegit

Província de Barcelona

3r.tr.2009/3r.tr.2008 –4,3 –9,6 –3,1
4t.tr.2008/4t.tr.2007 0,7 –1,3 4,3

Catalunya

3r.tr.2009/3r.tr.2008 –6,4 –9,0 –2,1
4t.tr.2008/4t.tr.2007 0,7 –1,5 4,3

CCAA Madrid

3r.tr.2009/3r.tr.2008 –7,1 –7,8 0,1
4t.tr.2008/4t.tr.2007 –5,9 –7,9 9,0

Espanya

3r.tr.2009/3r.tr.2008 –7,7 –8,3 –0,8
4t.tr.2008/4t.tr.2007 –2,3 –3,7 5,6
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El detall per grans ciutats catalanes de l’evolució dels preus del
sostre residencial posa de manifest la segmentació i diversitat
d’aquest mercat. Un fet que es posa especialment de relleu en
èpoques de crisi i de reducció del nombre de transaccions immo -
biliàries. Segons aquestes dades, el preu mitjà de les compra-
vendes formalitzades a l’Hospitalet durant el tercer trimestre de
2009 ha crescut un 10,5% interanual en el segment dels habi-
tatges nous i ha retrocedit gairebé un 12% en la resta. Una evo-
lució aparentment contradictòria que no es repeteix a cap altra
de les ciutats analitzades i que es pot explicar per la comercia-
lització d’una promoció cara en un moment d’atonia del mer-
cat. A Barcelona, la retallada dels preus es situa a l’entorn dels
valors mitjans en el cas de la segona mà i a la banda baixa en
el segment dels nous. Un segment en el que s’aprecien signes
de moderació del descens en el cas de Barcelona i algunes ciu-
tats metropolitanes, però no a la resta de capitals catalanes.

Preus de venda dels habitatges a Espanya

Variació(%) Preu (€/m2)

L’Hospitalet Sta Coloma 
de de

Barcelona Llobregat Badalona Sabadell Terrassa Gramenet Mataró Girona Lleida Tarragona Madrid

Nou
3r.tr.09/3r.tr.08 –5,4 10,5 –16,2 –2,9 –6,6 — –5,6 –21,2 –9,3 –8,5 –7,6
4t.tr.08/4t.tr.07 –7,8 0,3 3,2 1,8 –7,1 –20,3 –2,8 12,8 1,1 21,6 –7,4

Segona mà
3r.tr.09/3r.tr.08 –9,8 –11,7 –8,3 –8,6 –13,7 –10,0 –6,0 –6,6 –8,6 –9,7 –14,4
4t.tr.08/4t.tr.07 –1,0 –6,7 –2,3 –1,7 –4,8 –1,7 –2,7 0,2 –6,2 –6,1 –8,4

Preus de venda dels habitatges per ciutats (Base 2005)

L’Hospitalet Sta Coloma 
de de

Barcelona Llobregat Badalona Sabadell Terrassa Gramenet Mataró Girona Lleida Tarragona Madrid

Habitatge Lliure Nou (€/m2)

4t.tr.2005 3.929 3.140 2.923 2.747 2.680 2.527 2.699 2.859 1.888 1.996 3.612
4t.tr.2006 4.604 3.519 3.417 3.029 3.106 3.010 3.270 3.048 2.207 2.277 3.915
4t.tr.2007 4.616 3.276 3.300 3.015 3.096 3.288 3.294 2.832 2.176 2.343 4.093

2008
1r.tr. 4.939 3.730 3.557 3.146 2.974 3.744 3.128 2.993 2.088 2.990 4.193
2n.tr. 5.130 3.694 3.675 3.051 2.806 3.076 3.097 3.035 2.208 2.727 4.129
3r.tr. 4.877 3.688 3.364 2.985 2.991 2.922 3.302 3.093 2.182 2.705 4.207
4t.tr. 4.255 3.286 3.406 3.068 2.877 2.620 3.203 3.193 2.199 2.848 3.791

2009
1r.tr. 4.561 3.185 2.870 2.684 2.465 2.833 3.064 3.332 2.168 2.807 3.873
2n.tr. 4.248 3.362 3.112 2.831 2.645 2.872 3.109 2.871 2.356 2.897 3.610
3r.tr. 4.615 4.075 2.818 2.899 2.793 — 3.118 2.438 1.980 2.476 3.888

Habitatge Lliure de segona mà (€/m2)

4t.tr.2005 3.112 2.913 2.516 2.129 2.038 2.464 2.263 2.023 1.491 1.721 3.193
4t.tr.2006 3.439 3.205 2.812 2.427 2.339 2.826 2.515 2.343 1.639 1.933 3.660
4t.tr.2007 3.630 3.230 2.920 2.509 2.457 2.872 2.626 2.472 1.765 2.182 3.777

2008
1r.tr. 3.629 3.236 2.941 2.610 2.416 2.898 2.596 2.504 1.792 2.199 3.760
2n.tr. 3.677 3.228 2.992 2.640 2.470 2.903 2.631 2.439 1.724 2.212 3.794
3r.tr. 3.633 3.163 2.934 2.645 2.440 2.932 2.645 2.437 1.722 2.204 3.679
4t.tr. 3.593 3.014 2.851 2.467 2.339 2.824 2.556 2.478 1.655 2.048 3.461

2009
1r.tr. 3.477 2.944 3.003 2.413 2.304 2.758 2.651 2.387 1.669 1.987 3.435
2n.tr. 3.383 2.798 2.757 2.305 2.236 2.659 2.488 2.296 1.577 1.992 3.329
3r.tr. 3.279 2.793 2.689 2.418 2.105 2.639 2.485 2.276 1.573 1.991 3.150
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Preus de venda dels habitatges a Espanya

De les dades disponibles d’hipoteques registrades d’habitatges
en finques urbanes es pot interpretar que ja s’ha superat el punt
més baix de la restricció del crèdit. Els volums del tercer tri-
mestre repunten lleument en relació amb les xifres del primer
semestre però sense abandonar el signe negatiu en les variacions
interanuals. En línia amb l’evolució dels preus de l’habitatge i
l’enduriment de les condicions d’accés al crèdit, l’import mitjà
de les hipoteques formalitzades al llarg de 2009 és sensible-
ment més baix que el d’anys anteriors i equiparable al de cinc
anys enrere. L’ajust dels preus, segons les fonts oficials, no ha
estat tan contundent de moment. Aquesta asimetria ajuda a ex -
plicar l’atonia que caracteritza al mercat immobiliari residen-
cial en una conjuntura teòricament favorable a la demanda pel
que fa a l’evolució dels tipus d’interès.  

Font: Ministeri d’Habitatge.

Transaccions d’habitatges als grans municipis
de la RMB (nombre)

var (%)
1r.sem.09/

2006 2007 2008 1r.sem.09 1r.sem.08

Barcelona 21.310 13.908 9.489 4.466 –12,1
L’Hospitalet de Ll. 3.732 2.345 1.236 630 –13,0
Badalona 4.148 2.477 1.170 538 –20,8
Terrassa 5.142 3.807 2.125 976 –22,5
Sabadell 4.166 3.279 1.452 889 14,7

Mataró 2.596 1.510 815 348 –29,6
Sta. Coloma Gramenet 1.964 1.245 541 233 –34,7
Cornellà de Llobregat 1.169 715 443 229 –15,2
Sant Boi de Llobregat 1.271 840 499 168 –41,4
Sant Cugat del V. 903 1.236 1.224 492 –31,8

Rubí 1.800 1.205 493 246 –11,2
Vilanova i la Geltrú 1.398 1.006 479 157 –44,1
El Prat de Llobregat 797 666 229 93 –33,6
Viladecans 1.123 717 372 377 90,4
Castelldefels 1.239 718 371 174 –22,3

Catalunya 160.286 111.442 60.921 26.104 –57,2
Espanya 955.186 836.871 564.464 217.589 –61,5

Nota: A començament de 2003 hi ha una nova base de càlcul que trenca la sèrie.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Col·legi de Registradors publicades 
per l’INE.

Habitatges hipotecats en finques urbanes

BCN (prov) Catalunya Espanya

Nombre

1999 78.557 111.331 452.482
2000 79.650 112.542 480.895
2001 78.931 110.521 487.973
2002 84.381 121.435 541.035

2003 137.600 193.272 995.816
2004 148.629 211.731 1.109.223
2005 155.428 226.371 1.232.973
2006 163.961 240.498 1.324.522

2007 126.874 195.604 1.235.212
1r.tr. 38.897 60.002 353.315
2n.tr 33.623 52.054 323.279
3r.tr. 29.790 45.482 295.369
4t.tr. 24.564 38.066 263.249

2008 78.859 116.303 835.056
1r.tr. 24.273 37.019 246.092
2n.tr. 21.559 31.065 230.211
3r.tr. 18.469 26.730 194.288
4t.tr. 14.558 21.489 164.465

2009
1r.tr. 14.029 21.843 157.283
2n.tr. 16.311 25.011 169.677
3r.tr. 17.170 25.771 173.888

Variacions (%) BCN (prov) Catalunya Espanya

Nombre d’hipoteques

3r.tr.09/3r.tr.08 –7,0 –3,6 –10,5
2008/2007 –37,8 –40,5 –32,4
2007/2006 –22,6 –18,7 –6,7

Import mitjà del crèdit

3r.tr.09/3r.tr.08 –25,3 –24,0 –16,5
2008/2007 –8,9 –8,8 –6,2
2007/2006 8,4 8,2 6,2
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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.1997 682.400 376.038 306.362 2.019.100 1.188.760 830.340 2.880.000 1.702.600 1.177.400
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

1r.tr.2007 807.600 450.800 356.800 2.502.460 1.410.310 1.092.150 3.710.000 2.099.700 1.610.200
2n.tr.2007 799.900 447.200 352.700 2.505.830 1.411.780 1.094.050 3.736.400 2.128.500 1.607.800
3r.tr.2007 813.500 447.300 366.200 2.529.580 1.434.710 1.094.870 3.781.000 2.158.400 1.622.600
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
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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 incorporació de la dona al mercat de treball modera el
descens de la població activa ....

En la recta final de l’any, les dificultats que des de fa mesos
arrossega el mercat laboral –pèrdua de llocs de treball i aug-
ment del nombre de desocupats– continuen vigents. Les esti-
macions sobre la població activa es fan ressò d’aquesta situació
i de la se va evolució. Segons l’Enquesta de Població Activa, el
nombre de persones laboralment actives durant el tercer trimes -
tre d’enguany ha crescut lleument –possiblement per efectes
estacionals– respecte del trimestre anterior alhora que manté
una trajectòria descendent –a l’entorn de l’1%– en relació amb
el mateix període d’un any abans. Una variació relativament
moderada atesa la intensitat del descens del nombre d’ocupats
i de l’augment de l’atur i que es produeix en paral·lel a l’aug-
ment de la població inactiva en un context de lleu descens de la
població en edat de treballar.

Per sexes, es manté la dualitat del fort retrocés de la població
activa masculina –per sobre del 3%– alhora que la femenina
continua a l’alça a un ritme anual del 2% però amb símptomes
d’esgotament. La creixent terciarització del teixit productiu
català i, més recentment, el fort impacte de la crisi en la cons-
trucció i algunes branques industrials, ha forçat l’abandó de la
vida laboralment activa de molts homes, accentuant el procés
natural d’incorporació de la dona al mercat de treball regulat.
L’evolució del pes relatiu de cada sexe sobre el total de la po -
blació activa n’és un bon testimoni. Així, entre els residents a
Barcelona, la població activa femenina ha retallat a la meitat la
diferència de deu punts relatius que tenia el col·lectiu masculí
fa tot just deu anys. 

3r.tr.09/ 4t.tr.08/ 4t.tr.07/ 4t.tr.06/
Variació (%) 3r.tr.08 4t.tr.07 4t.tr.06 4t.tr.05

Barcelona
Total actius –1,1 0,4 –0,1 –1,9
Homes –3,8 –2,7 –1,9 –0,9
Dones 2,1 4,1 2,1 –3,0

RMB
Total actius –1,0 –0,7 3,0 1,9
Homes –3,3 –2,9 2,8 1,2
Dones 1,9 2,2 3,1 2,9

Catalunya
Total actius –0,8 1,5 2,7 2,8
Homes –3,1 –0,4 2,7 2,0
Dones 2,0 3,9 2,7 3,9
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... en un context general de davallada del nombre d’ocupats i
de les taxes d’ocupació.

Com ja s’ha dit, un dels factors que expliquen la pèrdua de
població activa és el notable descens del nombre d’ocupats.
Les dades del tercer trimestre estimen una pèrdua de més de
50.000 residents ocupats a Barcelona, uns 140.000 a l’entorn
metropolità i gairebé 300.000 al conjunt de Catalunya. En ter-
mes relatius, són descensos entre el 7 i el 8,5% anual. A dife -
rència del que succeeix amb la població activa, l’amortització
de llocs de treball també afecta a les dones.

Pel que fa a les taxes d’activitat, a banda del lent procés de con-
vergència entre sexes, l’evolució dels darrers trimestres apunta
a un progressiu allunyament dels màxims assolits fa menys de
dos anys. En el cas de Barcelona, la taxa d’activitat dels homes
en edat de treballar ha reculat en menys d’un any tot el que
havia guanyat els sis anteriors. Una evolució contrarestada per
l’augment vertiginós de la taxa d’activitat femenina.

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.09/ 4t.tr.08/ 4t.tr.07/ 4t.tr.06/
Variació (%) 3r.tr.08 4t.tr.07 4t.tr.06 4t.tr.05

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

RMB
Total ocupats –8,3 –4,7 3,0 2,1
Homes –10,3 –8,1 2,4 1,0
Dones –5,9 –0,2 3,7 3,6

Catalunya
Total ocupats –8,5 –4,2 2,8 2,8
Homes –10,6 –7,3 2,7 1,9
Dones –5,8 0,0 2,8 4,0

Evolució de la població ocupada 

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones

4t.tr.1999 n.d. n.d. n.d. 1.834.560 1.109.910 724.650 2.665.900 1.615.900 1.050.000
4t.tr.2000 n.d. n.d. n.d. 1.909.220 1.139.815 769.405 2.790.300 1.677.400 1.112.900
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

1r.tr.2007 752.300 421.100 331.200 2.342.600 1.324.100 1.018.500 3.461.100 1.983.100 1.478.000
2n.tr.2007 744.400 415.300 329.100 2.372.100 1.328.610 1.043.490 3.508.700 2.012.200 1.496.500
3r.tr.2007 760.600 419.600 341.000 2.378.240 1.339.800 1.038.440 3.525.300 2.035.700 1.489.600
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

1r.tr.2008 743.700 411.200 332.500 2.385.800 1.345.900 1.039.900 3.534.500 2.020.400 1.514.100
2n.tr.2008 776.800 418.900 357.900 2.401.700 1.326.100 1.075.600 3.549.700 1.995.500 1.554.200
3r.tr.2008 756.500 402.200 354.300 2.350.400 1.274.500 1.075.900 3.495.260 1.953.440 1.541.820
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 2.147.300 1.158.000 989.300 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 1.452.300

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

1r.tr.2008 78,2 86,6 69,9
2n.tr.2008 80,3 86,4 74,2
3r.tr.2008 79,0 86,1 72,1
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

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

1r.tr.2008 72,4 80,7 64,3
2n.tr.2008 74,7 80,0 69,3
3r.tr.2008 72,7 78,5 67,2
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
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Notes: La sèrie d’autònoms es trenca el 2008. Les dades de Total d’afiliats de la RMB són estimacions pròpies. 
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.  

Només en el darrer any i mig de crisi econòmica i financera
el teixit productiu metropolità ha perdut uns 200.000 llocs de
treball i unes 15.000 empreses amb algun treballador afiliat al
rè gim general de la Seguretat Social. Magnituds que equivalen
aproximadament a un 8% del total. Un percentatge aplicable
també al conjunt de Catalunya, amb un saldo negatiu de gairebé
25.000 empreses i 285.000 llocs de treball. En el cas de Bar ce -
lona, el saldo és de prop de tres mil empreses menys i la pèrdua
d’uns 80.000 llocs de treball. 

En poc més de dos anys Catalunya ha perdut uns 330.000 llocs
de treball, una quarta part a la capital.

El nombre d’actius en situació d’alta a la Seguretat Social a
començament de tardor reafirma la trajectòria descendent de la
població ocupada que reflecteixen les estimacions de l’EPA del
tercer trimestre. Tot i que es comencen a observar senyals de
desacceleració, les dades continuen reflectint una retallada del
nombre de treballadors afiliats de l’ordre del 6,6% tant a la re -
gió metropolitana com a la resta de Catalunya. A la ciutat de
Barcelona el descens és més moderat.

Treballadors afiliats a la Seguretat Social 

Règim General Autònoms Total afiliats

Període Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya

31 des. 1997 706.616 1.375.197 1.857.480 112.956 298.540 449.000 864.000 1.729.200 2.394.130
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 març 2007 953.648 1.953.364 2.737.542 122.723 365.973 567.427 1.098.871 2.374.860 3.403.062
30 juny 2007 961.775 1.967.720 2.787.298 123.361 368.949 575.234 1.107.095 2.390.840 3.458.835
30 set. 2007 950.463 1.951.184 2.753.996 122.954 367.791 575.407 1.094.285 2.371.730 3.424.527
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

30 set.2009/ 31 des.2008/ 31 des.2007/ 31 des.2006/
Variació (%) 30 set.2008 31 des.2007 31 des.2006 31 des.2005

Afiliats R.G.
— Barcelona –6,0 –3,8 1,8 3,4
— RMB –7,2 –4,5 1,8 2,9
— Catalunya –7,4 –5,1 2,0 3,3

Autònoms
— Barcelona –5,0 –2,2 1,4 1,2
— RMB –5,7 –2,5 1,8 2,2
— Catalunya –5,8 0,1 2,5 2,6

Total
— Barcelona –5,6 –3,2 1,5 2,3
— RMB –6,6 –3,7 1,5 2,2
— Catalunya –6,6 –4,3 1,8 2,4



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. 1998 58.797 7.539 5.634 2.067 967 684 78 53 12 75.831
des. 2000 55.608 7.975 6.193 2.318 1.055 823 89 58 14 74.133
des. 2002 56.247 7.962 6.261 2.468 1.072 859 104 50 17 75.040
des. 2004 57.056 8.023 6.219 2.494 1.077 887 107 53 17 75.933
des. 2006 59.028 8.451 6.385 2.581 1.200 960 103 57 22 78.787
des. 2008 57.824 7.790 6.168 2.479 1.197 978 108 56 18 76.618
set. 2009 55.724 7.468 5.726 2.373 1.144 942 101 55 19 73.552

Regió Metropolitana

des. 1996 123.303 15.643 11.783 4.277 1.644 1.255 117 62 12 158.096
des. 1998 125.062 17.405 13.336 4.901 2.043 1.407 136 76 14 164.380
des. 2000 121.469 18.823 14.901 5.618 2.353 1.644 155 91 16 165.070
des. 2002 124.901 19.372 15.440 5.824 2.433 1.719 168 85 19 169.961
des. 2004 129.379 19.615 15.679 5.963 2.514 1.783 170 92 21 175.216
des. 2006 136.317 20.904 16.303 6.307 2.758 1.910 184 102 25 184.810
des. 2008 131.670 19.252 15.123 5.857 2.698 1.946 197 104 22 176.869
set. 2009 125.584 18.115 13.983 5.532 2.600 1.883 185 103 24 168.009

Catalunya

des. 1996 182.516 22.513 16.470 5.917 2.256 1.693 154 68 12 231.599
des. 1998 187.566 25.036 18.710 6.787 2.772 1.908 176 82 14 243.051
des. 2000 182.239 27.383 21.085 7.843 3.203 2.218 200 99 16 244.286
des. 2002 188.765 28.686 22.256 8.289 3.375 2.356 220 100 20 254.067
des. 2004 196.940 29.477 23.058 8.625 3.549 2.464 221 110 21 264.465
des. 2006 210.013 31.961 24.373 9.210 3.901 2.646 241 121 27 282.493
des. 2008 203.117 29.425 22.540 8.535 3.831 2.682 257 125 22 270.534
set. 2009 195.504 27.927 21.086 8.172 3.779 2.573 245 124 24 259.434
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Una de les conseqüències de l’actual recessió econòmica, ini-
ciada com a crisi financera, és que l’impacte sobre el teixit
empresarial s’està fent sentir de manera molt especial entre les
petites i mitjanes empreses. Després d’assolir màxims històrics
al llarg de 2007, les dades més recents mostren que el nombre
d’empreses actives a final de 2009 ha reculat a volums propis
de començament de la dècada pel que fa a les empreses amb
menys de 25 treballadors, un segment que equival a gairebé el
95% del total. De retruc, la crisi ha reforçat el pes de les empre-
ses de més de 50 treballadors.

La indústria i la construcció han aprofitat els mesos d’estiu per
continuar ajustant plantilles.

La situació a començament de tardor en relació amb l’existent
tot just iniciat l’estiu dibuixa un panorama dominat per les
variacions negatives a la pràctica totalitat dels sectors produc-
tius amb l’excepció d’una part del terciari de mercat –serveis
d’allotjament i restauració a més d’algun dels serveis a les em -
preses– i dels sectors educatiu, sanitari i social. Òbviament, els
serveis de subministrament d’energia i aigua i els de saneja-
ment i gestió de residus es mantenen al marge de la conjuntura
i mostren variacions lleument positives. 

La indústria manufacturera de la regió metropolitana, que con-
centra dues terceres parts dels llocs de treball localitzats a
Catalunya, ha retallat llocs de treball a un ritme de l’u per cent
mensual durant el tercer trimestre. Una intensitat que no dife-
reix de la que venia registrant d’ençà la segona meitat de 2008.
Només la química i fins a cert punt la farmacèutica s’han man-
tingut al marge dels descensos. Els subsectors de l’automòbil i
material de transport, juntament amb la major part de les acti-
vitats lligades al metall i equipament elèctric han liderat aques-
ta tendència. El tèxtil, confecció i cuir, el paper i arts gràfiques,
la fusta i mobles i la fabricació de productes de cautxú i plàstic
tampoc s’han quedat enrere en el procés d’ajustament de la
capacitat productiva.

* L’aplicació de la nova CNAE 2009 trenca la homogeneïtat de les sèries, 
especialment la de la construcció.
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(*) Variació set.2009/set.2008. (**) Variació set.2009/juny 2009.

Distribució sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social               (setembre 2009)

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

R.G. + Autònoms R.G. + Autònoms RMB/ 
Sectors R.G. Absoluts Var (%)* R.G. Absoluts Var (%)** Catalunya(%) Var (%)**

Agric., ramad., silvic. i pesca 329 477 –8,4 1.354 4.663 –4,0 13,0 –1,5
Alimentació, begudes i tabac 7.245 7.815 –9,5 31.495 34.116 –1,5 44,4 –0,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 4.172 5.218 –18,1 23.548 27.948 –4,8 67,6 –4,7
Fusta, suro i mobles 913 1.774 –18,1 8.612 12.419 –3,4 51,0 –2,6
Paper i arts gràfiques 5.584 6.773 –12,2 23.498 26.727 –2,5 72,7 –2,6
Indústria química 6.088 6.325 –10,4 22.530 23.154 0,7 72,6 0,3
Indústria farmacèutica 7.736 7.751 –2,2 18.791 18.821 –1,0 90,8 –1,0
Cautxú i matèries plàstiques 1.095 1.398 –20,6 16.406 17.476 –2,2 68,3 –2,6
Productes minerals no metàl·lics 2.929 3.154 –10,0 9.392 10.274 –3,5 55,5 –3,2
Metal·lúrgia 497 757 –15,1 7.896 9.274 –1,0 67,3 –1,3
Prod. metàl·lics exc. maquinària 3.067 4.069 –19,6 33.364 38.886 –3,3 66,5 –3,4
Prod. Informàtics, electrònics i òptics 792 928 –64,0 5.993 6.407 –0,2 82,5 –1,7
Materials i equips elèctrics 4.995 5.083 13,1 13.342 13.606 –4,5 80,7 –4,9
Maquinària i equips mecànics 3.665 4.288 –15,0 19.955 22.577 –3,4 68,7 –3,2
Vehicles i altre material de transport 17.511 17.595 –18,3 36.419 36.831 –5,0 80,2 –4,4
Resta d'activitats industrials 4.108 5.305 –13,1 11.738 15.399 –3,7 61,0 –2,8
Indústria 70.397 78.233 –13,9 282.979 313.915 –2,9 65,8 –2,6
Submin. d'energia i aigua 5.347 5.376 0,7 6.835 6.935 0,1 59,9 0,0
Sanejament i gestió de residus 9.265 9.291 3,4 13.959 14.134 1,3 73,2 –0,8
Subministraments i residus 14.612 14.667 2,4 20.794 21.069 0,9 68,2 –0,5
Construcció 46.285 56.437 –14,3 125.032 175.115 –5,2 60,8 –5,1
Venda i reparació de vehicles 8.197 9.847 –9,9 25.157 32.818 –1,2 61,3 –1,1
Comerç a l'engròs i intermediaris 49.756 59.222 –7,3 124.814 148.460 –1,6 75,3 –1,8
Comerç al detall 73.895 91.374 –5,2 161.454 213.991 –1,8 68,5 –2,2
Serveis comercials 131.848 160.443 –6,3 311.425 395.269 –1,7 70,2 –2,0
Transports 21.513 29.711 –9,8 50.070 81.080 –1,0 71,9 –0,4
Act. logístiques, postals i correus 20.195 20.795 –6,3 37.090 38.539 –0,9 80,1 –1,0
Transport i emmagatzematge 41.708 50.506 –8,4 87.160 119.619 –1,0 74,3 –0,6
Serveis d'hostaleria 13.354 13.791 –4,3 20.520 21.430 –0,7 51,0 –8,8
Serveis de menjar i begudes 42.502 52.147 –3,6 82.945 112.778 3,0 64,9 0,1
Hostaleria i restauració 55.856 65.938 –3,7 103.465 134.208 2,4 62,2 –1,8
Edició 11.285 12.355 –15,5 14.785 16.955 –9,5 88,6 –8,4
Cine, enreg. de sò, ràdio i televisió 4.887 5.595 –7,8 9.540 10.797 –2,7 87,5 –2,6
Telecomunicacions 7.289 7.516 –1,4 8.590 9.132 0,7 83,9 0,6
Tecnologies de la informació 20.012 21.716 –0,1 26.045 29.620 4,9 90,4 4,8
Serveis d'informació 1.547 1.984 2,1 2.104 2.959 2,0 80,6 0,7
Serveis editorials i d'informació 45.020 49.166 –5,5 61.064 69.463 –0,8 88,2 –0,6
Finances i assegurances 41.850 43.856 –2,3 56.315 61.609 –1,1 78,6 –1,2
Activitats immobiliàries 9.077 11.316 –4,8 13.327 17.872 –1,0 78,2 –1,0
Serveis centrals a les empreses 28.654 33.554 –3,3 42.343 52.166 –0,9 74,3 –2,8
Serveis d'arquitectura i enginyeria 13.255 16.602 –6,9 23.309 30.303 –1,7 75,5 –1,7
Recerca i desenvolupament 7.577 8.230 7,2 11.155 12.362 0,7 85,5 0,5
Altres activ. professionals i tècniques 19.135 25.593 –3,3 26.892 38.216 0,8 85,3 1,0
Activitats prof., científ. i tècniques 68.621 83.979 –3,1 103.699 133.047 –0,5 78,4 –1,3
Act. de lloguer i agències d'ocupació 32.157 35.009 –26,6 48.174 54.550 –1,9 80,7 –1,7
Agències i operadors turístics 5.885 6.421 –8,5 7.344 8.505 –2,6 78,9 –3,4
Serveis a edificis i empreses 56.698 59.890 –4,3 106.427 114.383 3,3 78,8 3,1
Serveis administratius i auxiliars 94.740 101.320 –13,7 161.945 177.438 1,4 79,4 1,2
AA. PP. i organismes extraterr. 74.845 74.861 –1,4 111.920 111.969 –4,8 66,6 –5,3
Ensenyament 55.181 57.673 3,3 94.634 100.877 3,4 76,2 3,5
Serveis sanitaris 56.112 60.307 0,2 112.387 121.513 1,1 74,3 0,9
Servei socials 22.700 22.970 9,3 44.301 45.117 3,7 68,6 3,1
Serveis sanitaris i socials 78.812 83.277 2,6 156.688 166.630 1,8 72,7 1,5
Activitats i serveis culturals 6.195 10.091 –3,9 7.683 14.349 –5,3 81,9 –3,8
Activitats esportives i recreatives 11.851 12.559 –1,5 21.196 23.540 –10,3 69,9 –11,7
Activitats associatives 12.313 13.344 –0,4 17.386 19.014 –0,9 77,5 0,3
Resta de serveis 18.114 25.458 –5,1 34.671 57.821 –1,6 70,9 –1,7
Serv. personals, culturals i esport. 48.473 61.452 –3,2 80.936 114.724 –3,9 72,9 –4,0
Serveis 746.031 843.787 –4,5 1.342.578 1.602.725 –0,5 72,8 –1,1
Total afiliats 877.654 993.601 –5,9 1.772.737 2.117.487 –1,3 69,8 –1,7



set. 2009/ des. 2008/ des. 2007/ des. 2006/
Variació (%) set. 2008 des. 2007 des. 2006 des. 2005

Província de Barcelona

Total –10,3 –1,4 6,8 6,5
Comunitaris –7,4 –2,4 43,8 22,0
No comunitaris –11,1 –1,1 –0,9 3,7

Catalunya

Total –10,4 –3,7 8,4 7,6
Comunitaris –6,6 –5,2 66,8 23,8
No comunitaris –11,7 –3,2 –3,7 4,7

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. 2001 21.210 72.563 93.773
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

Catalunya

31 des. 2001 28.763 100.566 129.329
31 des. 2002 33.785 139.976 173.761
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 març 2008 122.398 338.198 460.596
30 juny 2008 127.371 358.257 485.628
30 set. 2008 121.775 347.989 469.764
31 des. 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
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Llocs de treball ocupats

El terciari s’afegeix també a la retallada dels volums d’ocupació
afectat per la persistent davallada de la despesa privada en
consum. 

La construcció, tot i la injecció extraordinària de recursos
públics per fomentar l’ocupació, continua encapçalant la clas-
sificació dels sectors que més estan ajustant la seva capacitat
productiva. Una reducció inevitable atesa la forta expansió que
havia registrat durant el quinquenni previ a l’esclat de la crisi
financera i també com a conseqüència de l’enduriment de les
condicions d’accés al crèdit, especialment restrictives per a l’en -
deutat segment de la promoció immobiliària. 

El terciari tampoc escapa a un moderat retrocés del nombre
d’ocupats. Retrocés que afecta a la majoria de subsectors però
que es fa sentir especialment en activitats molt estacionals com
es pot deduir de l’evolució de l’ocupació en activitats culturals
i esportives i, de manera més extraordinària, de les administra-
cions públiques. Constatar que s’ha mantingut el degoteig a la
baixa en el comerç, els transports i logística, en els serveis fi -
nancers i immobiliaris i, en menor mesura, en la resta de serveis
a les empreses.

Per acabar, una breu referència al fet que el col·lectiu de tre -
bal ladors estrangers no comunitaris és el que pateix amb més
intensitat –en termes relatius– la crisi del mercat laboral. Tant
a Catalunya com a l’àrea de Barcelona, el descens del nombre
d’ocupats d’aquest segment de la immigració supera en quatre
punts parcials la taxa de descens de la resta de treballadors. Una
variació condicionada pel pes relativament elevat d’aquest col -
lectiu a la construcció, molt afectat per la crisi, i al comerç i
restauració, amb un elevat percentatge d’ocupació estacional
i d’escassa qualificació professional.      



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

Barcelona
Total contractes –13,9 –21,3 –2,8 0,3
Temporals –11,0 –17,9 –1,8 –0,5
Indefinits –30,5 –37,3 –7,6 4,1

RMB
Total contractes –14,9 –26,4 –10,6 0,0
Temporals –11,9 –23,8 –10,5 –0,8
Indefinits –31,4 –39,3 –11,4 4,1
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Contractació laboral

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

Distribució dels contractes registrats

Període Total Temporals Indefinits

Barcelona

1998 679.546 590.539 89.007
1998 679.546 590.539 89.007
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
1r.tr. 226.735 185.899 40.836
2n.tr. 232.954 193.931 39.023
3r.tr. 218.266 185.516 32.750
4t.tr. 211.399 179.420 31.979

2009
1r.tr. 175.824 148.976 26.848
2n.tr. 185.959 162.727 23.232
3r.tr. 187.929 165.180 22.749

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
1r.tr. 473.945 387.201 86.744
2n.tr. 462.680 383.401 79.279
3r.tr. 450.516 381.875 68.641
4t.tr. 400.062 336.038 64.024

2009
1r.tr. 331.443 277.434 54.009
2n.tr. 357.574 310.132 46.842
3r.tr. 383.582 336.522 47.060

Contractes segons tipologia i sexe

Contractes Dones Homes Total Var.(%)

gn.–st. 2009 interanual

Total Indefinits 36.312 36.517 72.829 –35,3
—ordinaris 14.601 19.113 33.714 –41,3
—foment contractació 8.185 4.992 13.177 –33,5
—per a minusvàlids 149 161 310 –31,0
—convertits en indefinits 13.377 12.251 25.628 –26,5

Total Temporals 260.479 216.404 476.883 –15,6
—obra o servei 81.423 95.557 176.980 –13,8
—eventuals 95.396 91.677 187.073 –23,0
—interinitat 79.720 24.804 104.524 –2,8
—relleu i subst. jubilats 1.112 1.557 2.669 –3,3
—formació i pràctiques 1.585 1.258 2.843 –15,3
—resta 1.243 1.551 2.794 –18,3

2008 2008/07

Total Indefinits 72.944 71.644 144.588 –7,6
—ordinaris 32.747 40.795 73.542 –3,3
—foment contractació 16.422 8.880 25.302 –21,1
—per a minusvàlids 260 343 603 –14,7
—convertits en indefinits 23.515 21.626 45.141 –5,2

Total Temporals 403.993 340.773 744.766 –1,8
—obra o servei 127.806 145.545 273.351 –0,6
—eventuals 161.163 154.827 315.990 –9,7
—interinitat 109.448 33.234 142.682 17,8
—relleu i subst. jubilats 1.612 2.399 4.011 22,2
—formació i pràctiques 2.262 1.986 4.248 –18,7
—resta 1.702 2.782 4.484 5,0

La contractació laboral mostra signes d’estabilització alhora
que la tendència descendent comença a moderar-se. 

Els gairebé 188.000 contractes de treball formalitzats a Barce -
lona durant el tercer trimestre de 2009 –igual que els 384.000
de la regió metropolitana– superen àmpliament les xifres de
con tractes formalitzats durant els dos trimestres anteriors i es
comparen favorablement, especialment a l’entorn metropolità,
amb les mitjanes trimestrals dels darrers dotze mesos. Les va -
riacions interanuals continuen sent negatives però menys que
durant el primer semestre. En consonància amb la conjuntura
recessiva i la incertesa que defineix l’evolució econòmica a mit -
jà termini, la retallada de la contractació indefinida triplica, en
termes relatius, la de la temporal.      
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Contractació laboral

Contractes temporals segons durada en mesos

Període <1 1-6 6-18 >18 Indeterm.

1998 181.707 185.769 18.842 575 203.646
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
1r.tr. 55.093 50.619 6.220 1.070 67.269
2n.tr. 64.762 52.392 4.977 1.045 65.649
3r.tr. 62.581 50.601 5.231 1.037 59.871
4t.tr. 72.773 56.331 8.897 1.730 70.636

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
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

L’anàlisi dels contractes segons tipologia mostra que el retrocés
dels contractes indefinits –intens i afectant totes les categories–
és especialment accentuat en la modalitat dels ordinaris. Durant
els primers nou mesos de 2009 s’han formalitzat un 41,3%
menys d’aquest tipus de contracte que durant el mateix període
de 2008. Pel que fa als de durada definida, la relativa estabili-
tat dels d’interinitat compensa parcialment la notable davallada
dels eventuals i els d’obra o servei. En relació amb la situació
d’un any abans, no s’observen diferències rellevants en la dis-
tribució dels contractes per sexes. Mentre que els indefinits es
reparteixen a parts iguals, en els temporals predominen les do -
nes gràcies a la seva arrelada posició de domini en els contrac-
tes d’interinitat.

El relatiu dinamisme que durant els mesos d’estiu ha mostrat la
contractació temporal es imputable gairebé exclusivament a la
modalitat de contractació més precària, la de durada inferior a
un mes. Si durant el tercer trimestre de 2008 aquesta tipologia
de contractació acollia el 39% dels contractes temporals, durant
l’estiu d’enguany ha concentrat el 44%. Una evolució lligada a
l’impuls mostrat per la contractació al terciari.   

3r.tr.2009/ 1r.sem.09/ 2008/ 2007/ 
Variació (%) 3r.tr.2008 1r.sem.08 2007 2006

Menys d’1 mes –2,4 –11,1 14,7 –0,2
1-6 mesos –20,7 –32,4 –16,3 –2,7
6-18 mesos –17,8 –26,3 6,2 –6,0
Més de 18 mesos –3,6 –4,5 33,3 19,6
Indeterminada –13,5 –14,6 –7,8 1,3

3r.tr.2009/ 2n.sem.08/ 2008/ 2007/
Variació (%) 2n.tr.2009 2n.sem.07 2007 2006

Indústria –2,7 –23,9 –15,6 –9,2
Construcció –4,2 –22,2 –17,1 –4,2
Serveis 1,5 –6,3 –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
1r.tr. 8.083 32,0 18.163 18,0 196.722 18,8
2n.tr. 7.783 30,8 15.356 17,4 202.365 15,7
3r.tr. 6.982 26,1 13.290 14,2 192.329 15,5
4t.tr. 8.253 27,0 15.578 15,7 228.790 16,6

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
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

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. 



66

Atur registrat

set. 2009/ des.2008/ des.2007/ des.2006/ 
Variació (%) set. 2008 des.2007 des.2006 des.2005

Barcelona
Total 47,3 45,0 –3,8 –0,6
Masculí 58,4 61,5 –2,2 –2,0
Femení 36,8 30,8 –5,2 0,6

RMB
Total 49,4 55,4 0,8 –0,6
Masculí 62,8 80,7 3,7 –3,3
Femení 37,2 35,4 –1,3 1,5

Catalunya
Total 50,0 59,2 1,9 –0,7
Masculí 62,2 88,6 5,7 –3,2
Femení 38,4 35,8 –0,9 1,2

La tardor ha tornat a mostrar la pitjor cara del mercat laboral.
Les xifres d’atur, després de més de dos anys de creixement
sostingut, continuen assolint nous màxims alhora que el ritme
d’avanç es desaccelera lentament.

L’evolució de l’atur durant els mesos d’estiu i fins ben entrada
la tardor no ha mostrat diferències substancials als diferents àm -
bits territorials. Les taxes de creixement s’han mantingut rela-
tivament estables lleument per sobre del 50% a la major part de
Catalunya i a l’entorn del 47% a Barcelona. Ha estat durant el
mes d’octubre, gràcies a un comportament menys negatiu que
un any abans, quan es manifesta el primer signe significatiu de
moderació del creixement de l’atur.

Evolució de l’atur registrat 

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Període Total Masculí Femení Total Masculí Femení Total Masculí Femení

31 des. 1997 58.864 28.026 30.838 177.369 82.619 94.750 240.659 109.044 131.725
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 març 2007 52.921 23.609 29.312 179.470 74.412 105.058 254.720 104.183 150.537
30 juny 2007 50.790 21.995 28.795 175.873 70.760 105.113 245.490 97.681 147.809
30 set. 2007 52.261 22.975 29.286 182.997 76.704 106.293 258.234 108.204 150.030
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

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

Tot fa pensar que les xifres de desocupats continuaran a l’alça
els propers mesos i que 2009 es tancarà amb un nou màxim
situat a l’entorn dels quatre milions al conjunt d’Espanya i cent
mil a Barcelona. Xifres molt elevades en termes absoluts però
que permetrien acabar l’any amb unes taxes de creixement de
l’atur força més baixes que les de 2008. Amb independència de
que es consolidi aquest punt d’inflexió, la realitat actual és que
el nombre total d’actius desocupats s’ha doblat en només dos
anys. Un tret que reflecteix com cap d’altre la magnitud de la
crisi, l’impacte que ha tingut en el mercat de treball i la rapidesa
amb la que les empreses han ajustat plantilles per tal d’afrontar
la forta davallada de la demanda. 
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El col·lectiu masculí continua sent el que més efectius aporta
i manté als registres de l’atur. Una situació atípica que
contrasta amb l’evolució més continguda de l’atur femení.  

Segons les darreres dades disponibles, i seguint la tònica ini-
ciada a les acaballes de 2008, l’atur masculí continua sent més
nombrós que el femení en termes absoluts tant a Barcelona com
a la resta de Catalunya. En termes relatius, ponderant els atu-
rats en funció dels ocupats o dels actius del mateix sexe, la si -
tuació és més equilibrada, especialment a la ciutat central. Una
conseqüència que es deriva de la forta especialització terciària
del teixit productiu barceloní en relació amb el major pes relatiu
que tenen la indústria i la construcció a la resta del territori. 

Pel que fa a la distribució de l’atur segons franges d’edat, els
increments relatius no difereixen excessivament. Contràriament
a l’evolució d’un any abans quan l’atur va impactar amb més
força entre els actius de menys de 44 anys, les dades de final de
2009 mostren que si bé aquest segment de la població activa
continua sent el més afectat per l’atur, la diferència amb el seg-
ment de més edat s’ha reduït notablement. A grans trets i de
manera sintètica es pot explicar pel fet que un cop esgotat el
recurs de la no renovació de contractes temporals, l’ajust de
plantilles ja no és tan selectiu i acaba afectant a qualsevol mem-
bre de la plantilla.

Atur registrat

set. 2009/ des.2008/ des.2007/ des.2006/ 
Variació (%) set. 2008 des.2007 des.2006 des.2005

Barcelona
< 25 anys 44,8 55,4 –9,9 –8,5
25-44 anys 57,3 62,0 –3,9 0,2
45 i més 35,4 25,3 –2,7 0,0

RMB
< 25 anys 45,7 74,6 –3,0 –13,2
25-44 anys 57,3 70,1 0,9 0,0
45 i més 40,1 34,6 1,5 1,8

Catalunya
< 25 anys 45,1 72,9 –0,4 –12,9
25-44 anys 56,8 73,9 2,0 0,0
45 i més 42,0 38,3 2,5 1,9

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. 1997 7.584 28.243 23.037 30.720 86.909 59.740 42.147 112.096 86.416
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 març 2007 3.905 24.958 24.058 15.482 86.141 77.847 23.831 123.833 107.056
30 juny 2007 3.513 23.522 23.755 14.164 83.975 77.734 21.142 118.480 105.868
30 set. 2007 3.869 24.741 23.651 16.332 88.458 78.207 24.851 126.362 107.021
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

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.



68

Atur registrat

L’anàlisi del comportament sectorial de l’atur, limitat als dar -
rers sis mesos per l’aplicació de la nova CNAE, posa de mani-
fest que l’ajust del mercat laboral s’està aguditzant entre els
actius residents a la ciutat central. Si durant el bienni 2007-
2008 el mercat laboral barceloní va aconseguir presentar una
variació de l’atur menys dramàtica que la resta del país, gràcies
a un model productiu en el que la promoció residencial no tenia
una posició rellevant, la durada i la intensitat que ha assolit la
crisi està afectant sectors d’activitat del terciari i segments d’o-
cupació que fins ara s’havien mantingut relativament al marge.
Activitats amb una presència rellevant a la ciutat com ara els
serveis editorials i d’informació, les finances i assegurances i la
major part dels serveis centrals a les empreses.

L’evolució de les xifres de desocupats durant els trimestres
centrals de l’any palesa unes taxes de creixement relatiu espe-
cialment elevades a Barcelona. Amb l’excepció dels deman-
dants d’ocupació amb experiència en el sector primari i els que
s’incorporen per primera vegada al mercat laboral reglat o sen -
se experiència recent en cap activitat, la resta de col·lectius
desocupats han vist augmentar els seus efectius amb més inten-
sitat a la ciutat central que no pas a la resta de la regió metro-
politana i de Catalunya. En termes absoluts però, l’augment més
important es dóna a l’entorn metropolità, on es localitza pràcti-
cament la meitat dels desocupats registrats a Catalunya.

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. 1997 190 14.196 3.259 34.114 7.105 963 54.737 14.641 86.387 20.641
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 març 2007 265 7.327 2.945 39.973 2.411 1.176 41.973 13.483 114.616 8.222
30 juny 2007 252 7.227 2.866 38.316 2.129 1.093 41.552 13.377 111.941 7.910
30 set. 2007 256 7.289 3.154 39.507 2.055 1.198 42.308 15.339 116.063 8.089
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

Nota: L'aplicació de la CNAE-2009 trenca la homogeneïtat de les sèries.

set. 2009/ des.2008/ des.2007/ des.2006/ 
Variació (%) març 2009 des.2007 des.2006 des.2005

Barcelona
Primari 13,4 42,6 16,9 –21,7
Indústria 9,1 36,6 –5,7 –5,2
Construcció 7,3 100,4 10,1 –8,9
Serveis 7,5 40,1 –3,1 2,0
S.o.a. 56,1 75,4 –27,5 –10,6

Regió Metropolitana
Primari 17,0 71,1 17,3 –15,8
Indústria 7,6 42,5 –2,5 –0,4
Construcció 4,9 116,7 16,4 –5,2
Serveis 6,0 50,3 1,3 1,3
S.o.a. 60,9 61,7 –17,3 –13,9
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El mercat de treball de la ciutat central mostra una característi-
ca que el diferencia del de la resta d’àmbits. Al llarg de tot 2009
les taxes d’atur per sexes s’han mantingut pràcticament en els
mateixos valors. Un fet atribuïble tant a la forta terciarització
del seu teixit productiu com a l’augment sostingut de la po -
blació activa femenina. A la resta de Catalunya es manté una
diferència de gairebé dos punts percentuals que penalitza les
dones.

Les taxes d’atur s’han doblat en només dos anys impulsades
per l’augment de la desocupació masculina.

Una mesura ajustada de l’augment tan intens que ha protago-
nitzat l’atur en el que va d’any la proporciona l’evolució de les
taxes d’atur. A grans trets, en els darrers dotze mesos la taxa
d’atur registrat ha crescut en gairebé cinc punts percentuals tant
a la regió metropolitana com a la resta de Catalunya. Un impuls
que ha situat les taxes d’atur d’aquests àmbits a l’entorn o lleu-
ment per sobre del 14% de la població activa. A Espanya l’aug-
ment ha estat similar i ja supera el 16%, dos punts menys que
l’estimada segons l’EPA.   

L’augment corresponent al darrer trimestre ha estat més intens
a Catalunya que no pas al conjunt d’Espanya. L’ocupació esta-
cional lligada al turisme i al sector agrícola i possiblement un
major impacte dels fons públics per a fomentar l’ocupació a la
construcció, han provocat que l’augment de les xifres de deso-
cupats a la major part d’Espanya fos més contingut que no pas
a Catalunya. Un fenomen reforçat per l’elevat pes relatiu de la
indústria en el teixit productiu català, sector que ha endarrerit
lleument el procés d’ajustament de plantilles. També hi ha con-
tribuït, encara que de manera testimonial, el lleu retrocés de la
població activa al conjunt d’Espanya –aturats desenganyats que
abandonen el mercat laboral reglat o ni tan sols hi entren ateses
les expectatives– mentre que a Catalunya ha corregit parcial-
ment el retrocés del trimestre anterior. 

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. 1997 8,6 7,5 10,1 8,8 6,9 11,4 8,4 6,4 11,2 12,3
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 ds. 2006 6,6 5,4 8,0 7,2 5,5 9,5 7,0 5,3 9,3 9,3

31 març 2007 6,5 5,2 8,2 7,2 5,3 9,6 6,9 5,0 9,3 9,2
30 juny 2007 6,4 5,1 8,1 7,1 5,1 9,5 6,7 4,8 9,2 9,0
30 set. 2007 6,4 5,1 8,0 7,2 5,3 9,7 6,8 5,0 9,2 9,0
31 ds. 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 ds. 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
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L’evolució del mercat de treball durant els mesos d’estiu no ha
representat cap millora, més aviat el contrari, per la situació
d’atur que afecta a un nombre creixent de treballadors estran-
gers. Els més de 115.000 desocupats d’aquest col·lectiu que a
final del més d’octubre estaven inscrits al Servei Català d’Ocu -
pació, representen el 21,3% del total d’aturats a Catalunya, mig
punt percentual més que quatre mesos abans. Un percentatge
que supera en gairebé vuit punts percentuals el pes relatiu de la
mà d’obra estrangera en el total d’afiliats en situació d’alta a la
Seguretat Social. Una evolució, no cal insistir-hi, imputable bà -
si cament a dues raons. Una és la forta concentració d’aquest
col·lectiu en llocs de treball d’escassa qualificació i especia lit -
zació de la construcció i terciari de mercat. L’altra és que una
part significativa del flux migratori s’ha produït recentment i la
crisi els ha impedit, en molts casos, consolidar la seva posició
en l’empresa o dotar-se de prou experiència laboral per mante-
nir-se en el mercat laboral reglat amb possibilitats reals d’ocu-
pació.
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Las principales economías mundiales empiezan a superar la
recesión.

• Tanto las primeras estimaciones de crecimiento del PIB del
tercer trimestre como la mayoría de las previsiones más re -
cien tes coinciden en señalar que la economía mundial está
saliendo de la recesión. Un proceso liderado por las princi-
pales economías occidentales –Estados Unidos, Japón y Ale -
ma nia– junto con las emergentes de más peso en la esfera
internacional representadas por China, India y Brasil. 

• Existe un amplio consenso a la hora de calificar como pre-
cario este cambio de tendencia por el hecho de estar basado
y sostenido por una combinación de políticas fiscales y mone -
tarias extraordinariamente expansivas.

• Algunas voces sostienen que si bien la aplicación de esta te -
ra pia de choque ha servido para evitar un largo período depre -
sivo de la economía mundial, puede comportar un cierre en
falso de la crisis por lo poco que se ha avanzado en la cor -
rección de los grandes desequilibrios que la propiciaron. En
consecuencia, no se pueden descartar nuevas recaídas o un
largo período de crecimiento débil del PIB.

• China e India se mantienen en las posiciones más destacadas
de la expansión económica asiática y mundial. Japón, a pe -
sar de su crónica deflación, cierra el tercer trimestre de 2009
con un crecimiento intertrimestral del 0.9%.

• En el continente americano, Estados Unidos presenta un cre-
cimiento trimestral anualizado del 2,5% a lo largo de los me -
ses de verano. Una variación que contrasta con la caída del
primer semestre y que parece consolidar un punto de infle-
xión sólido en la tendencia bajista del crecimiento del PIB.  

The main world economies begin to recover from the recession.

• Both the first estimates of GDP growth in the third quarter
and the most recent forecasts agree that the global econo-
my is emerging from recession. A process led by the main
western economies –United States, Japan and Germany-
together with  the emerging ones with more weight in the
international sphere, represented by China, India and Brazil. 

• There is a broad consensus in qualifying this turnaround as
precarious, given the fact that it relies on a combination of
extraordinarily expansive fiscal and monetary policies. 

• Some voices argue that while the implementation of shock
therapy has been useful to avoid a lengthy depression of the
global economy, it may not involve a complete recovery from
the crisis, given that so little progress has been made in cor-
recting the major imbalances that provoked it. Therefore,
further falls or a prolonged period of weak GDP growth
cannot be ruled out.

• China and India maintain their leading positions in terms of
recovery speed both in Asia and in the whole world. Japan,
despite its chronic deflation, closed the third quarter of 2009
with a quarterly growth of 0.9%. 

• In the Americas, the US presents an annualized quarterly
growth of 2.5% during the summer. Such an increase con-
trasts with the fall of the first half of the year and seems to
consolidate a strong turning point, leaving behind the down-
ward trend in GDP growth. 

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

IV.2008 I.2009 II.2009 III.2009 IV.2008 I.2009 II.2009 III.2009 IV.2008 I.2008 II.2009 III.2009

PIB/GDP in real terms,% change on year earlier –1,9 –3,3 –3,8 –2,5 –1,7 –4,8 –4,9 –4,3 –1,2 –3,2 –4,2 –4,0
tasa de variación interanual en términos reales (%)

Demanda nacional/Domestic Demand –2,6 –4,5 –4,9 –3,4 –1,0 –3,9 –4,2 –3,7 –3,9 –6,2 –7,4 –6,5
aportación al crecimiento del PIB (en pp)

Demanda externa/External Demand 0,7 1,2 1,0 1,0 –0,7 –1,0 –0,7 –0,6 2,7 3,0 3,2 2,5
aportación al crecimiento del PIB (en pp)

Clima económico/Economic climate2 94,3 91,5 93,5 97,8 73,1 61,5 67,7 79,5 70,9 68,0 73,6 80,5
Índice: 2000=100

Producción industrial/Industrial production –6,7 –11,6 –12,9 –9,6 –9,2 –17,1 –16,8 –13,7 –16,4 –21,1 –18,2 –15,4
tasa de variación anual(%)/(%) change on year

Población activa ocupada/Active residents occupied –1,5 –3,2 –3,8 –4,1 0,1 –1,2 –1,9 –2,1 –3,2 –6,3 –7,2 –7,2
tasa de variación anual (%)/% change on year

Tasa de paro/Unemployment rate 6,9 8,1 9,3 9,6 7,5 8,2 8,8 9,1 13,9 17,4 17,9 17,9
en % de la población activa/% of labour force

Precios de Consumo/Consumer prices1 0,1 –0,4 –1,4 –1,3 2,2 1,3 0,6 0,3 1,4 –0,1 –1,0 –1,0
tasa de variación anual (%)/% change on year

Tipo de interés a corto plazo/3-month interest rate1 2,05 1,34 0,82 0,46 3,26 1,63 1,19 0,71 3,33 1,62 1,26 0,80
Interbancario a 3 meses/Euribor a 3 meses

Tipo de interés a largo plazo/10-Y government yield1 2,44 2,85 3,74 3,44 3,61 3,70 4,02 3,67 3,86 4,06 4,24 3,80
Rendimiento de la deuda pública a 10 años

Tipo de cambio del dólar/Exchange rates1 — — 1,345 1,305 1,402 1,456 — — — —
Unidades de $ por Euro/US $ per euro



Barcelona economia 71

73

Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

• Alemania y Francia, con tasas de aumento aún muy débiles,
parecen consolidar sus respectivas trayectorias de salida de
la crisis. Una buena noticia para que el conjunto de la Unión
Europea pueda recuperar la senda del crecimiento económi-
co sin mucha demora. La principal rémora se adivina en la
dificultad para frenar el deterioro del mercado de trabajo.

• A pesar de estos casos puntuales pero cada vez más nume-
rosos y significativos, los indicadores macroeconómicos del
tercer trimestre continúan dominados por los signos ne -
gativos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea con -
ti núan inmersos en un entorno económico dominado por la
incer tidumbre. En relación a un año antes, ambas economí-
as re gistran pérdidas del PIB estimadas en un 2,5% y un
4,3% respectivamente. Variaciones que, a pesar de todo, se
comparan favorablemente con las de los dos trimestres an -
teriores.

Leve corrección del ritmo de caída de las economías catalana y
española.

• La evolución del PIB de la economía española, incluida la
catalana, presenta un perfil ajustado al de la Unión Europea.
El avance de la Contabilidad Nacional correspondiente al
tercer trimestre de 2009 estima que el PIB español ha cedi-
do tres décimas porcentuales en relación con el trimestre
anterior y un 4% en comparación al mismo período de un
año antes. En ambos casos la variación es inferior a la del
trimestre anterior.

• Este primer punto de inflexión y especialmente la notable
desaceleración intertrimestral del ritmo de caída del PIB son
algunas de las razones que dan pie a pensar que lo peor de la
crisis –sin contar el mercado laboral– posiblemente ha que-
dado atrás. 

• Desde la vertiente de la demanda, la ligera mejoría de la
evolución interanual del PIB se debe a un descenso del con-
sumo privado menos intenso que un año antes. Tanto el gas -
to público como el de las entidades sin fines lucrativos ha
continuado expandiéndose.

• Germany and France, although still with very weak growth
rates, seem to support their recoveries. These are good news
for the whole of the European Union to get back to the path
of economic growth as soon as possible. The main issue is,
as before, how to stop the continuous deterioration of the
labour market. 

• Despite these specific, but increasingly significant and fre-
quent cases, the macroeconomic indicators in the third
quarter are still dominated by negative signs. Both the US
and the EU can be regarded as maintaining an economic
environment dominated by uncertainty. Compared with a
year ago, the GDP of both economies record losses estimat-
ed at 2.5% and 4.3%, respectively. However, those varia-
tions compare favourably with those of the previous two
quarters. 

Slight correction in the rate of decline of Catalan and Spanish
economies. 

• The evolution of GDP in the Spanish economy fits that of
the European Union. National Accounts projected data for the
third quarter of 2009 estimated a fall of 0.3% with respect
to the previous quarter, and 4.0% if compared to a year ago.
In both cases the variations are lower than those of the pre-
vious quarter. 

• That first turning point and, especially, the significant slow-
down in the rate of fall of quarterly GDP rates are among
the reasons that let us think that the worst part of the crisis,
with the exception of the labour market, is possibly behind
us.

• From the demand side, the slight improvement in the inter-
annual evolution of GDP is explained by a decline in private
consumption less intense than in the previous year. The
expenditure of  the public sector and that of not-for-profit
entities has continued to expand. 
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• La inversión no presenta ninguna señal consistente de cor -
rección más allá del tímido punto de inflexión que se intuye
en el apartado de los bienes de equipo. Un hecho del que no
es ajeno el plan de ayudas públicas a la renovación del par-
que automovilístico. Por su parte, la inversión en construc-
ción no muestra la más mínima señal de haber tocado fondo
después de casi dos años de caída.   

• La demanda nacional empieza a corregir un retroceso de
cinco trimestres consecutivos al tiempo que la aportación
del sector exterior al crecimiento del PIB pierde intensidad.

• Los únicos sectores productivos que cierran el tercer trimes-
tre con ligeras mejoras intertrimestrales son el primario y el
productor de energía. Las razones son obvias. El sector indus -
trial, que acumula seis trimestres de recortes de los volúme-
nes de producción, también se apunta a una variación menos
negativa que la del trimestre precedente.

• Investment does not show any clear signs of recovery
beyond the very slight turning point that could be identified
in the case of equipment goods. This fact is related to public
aids given in order to support the purchase of new cars.
Meanwhile, construction investment has not shown the
slightest sign of having hit the bottom after nearly two years
of decline. 

• Domestic demand begins to correct a fall lasting five con-
secutive quarters, while the contribution of the external
demand is now less intense.

• The only productive sectors that closed the third quarter
with slight improvements with respect to the previous quar-
ter are the primary activities and those related to the gen-
eration of energy. The reasons that explain it are obvious.
Manufacturing, which has reduced its production volumes
for six quarters now, also shows a less negative change than
in the previous quarter. 

Construcción / Construction

Variación PIB sectorial (Catalunya) III.09 — –7,1 –5,7Change in GDP industry 3rd.Q
Viviendas iniciadas III.09 5,6 –62,1 –42,0Started dwellings 3rd.Q
Obra nueva prevista en las licencias (m2) III.09 –43,1 –35,7 6,1Planned new construction (sq.m.) 3rd.09
Trabajadores en alta (Seguridad Social) III.09 –4,0 –14,3 –14,7Workers affiliated (Social Security) 3rd.Q
Paro registrado oct.09 2,3 — 100,4Registered unemployment oct.09

Sectores econòmicos / Economic sectors

Variación (%) 2008/07

Indicadores Período s/p.a. interanual (%)

Industria /  Industry

Variación PIB sectorial (Catalunya) III.09 — –13,5 –7,2Change in GDP industry 3rd.Q
Exportaciones (€) (Catalunya) II.09 6,2 –21,4 0,0Export 2nd.Q
Precios industriales (Catalunya) oct.09 — –5,3 1,5Producer prices oct.09
Trabajadores en alta (Seguridad Social) III.09 –4,2 –13,9 –7,6Workers affiliated (Social Security) 3rd.Q
Paro registrado oct.09 0,8 — 36,6Registered unemployment oct.09

Q/Q-1 interannual 2008/07

Indicators Period (%) rate (%) (%)

Servicios / Services

Variación del PIB sectorial (Catalunya) III.09 — –1,8 1,1Change in GDP services 3rd.Q
Tráfico de pasajeros. Aeropuerto III.09 13,0 –7,2 –8,0Passenger trafic. Airport 3rd.Q
Tráfico de mercancías. Puerto III.09 5,3 –16,3 1,0Freight traffic. Port 3rd.Q
Trabajadores en alta (Seguridad Social) III.09 –1,0 –4,5 –2,4Workers affiliated (Social Security) 3rd.Q
Paro registrado oct.09 1,4 — 40,1Registered unemployment oct.09
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• Both the construction and services activities repeat the fall
rates of the previous quarter. The former restrained the pace
of decline thanks to extraordinary public resources made
available to encourage public works, while the latter start
experiencing a loss of momentum in non-market services. 

The economy of Barcelona has suffered less the impact of a that
has focused on construction and manufacturing.

• The length of, and intensity with which the crisis has beaten
manufacturing and construction activities has shifted its
effects towards business services, including those consid-
ered as central or strategic, most likely to be located in the
capital. 

• Tanto la construcción como el terciario repiten tasa de caída
por segundo trimestre consecutivo. El primero consigue fre-
nar el ritmo de descenso gracias a los recursos públicos extra -
ordinarios para incentivar la ocupación sectorial. El segundo,
empieza a notar la pérdida de impulso de los servicios de no
mercado.

La economía de Barcelona ha sufrido menos el impacto 
de la crisis mientras ésta se ha cebado en la construcción 
y la industria.  

• La duración y la intensidad con la que la crisis ha golpeado
al conjunto del secundario incluida la construcción ha tras-
ladado sus efectos a los servicios a las empresas, incluidos
los centrales y más estratégicos localizados con preferencia
en la capital. 

Precios de consumo (IPC) y salarios /  CPI (consumer prices index) and wages

Barcelona (provincia) oct.09 — 0,0 1,8Barcelona (province) oct.09
Cataluña oct.09 — –0,2 1,6Catalonia oct.09
España oct.09 — –0,7 1,4Spain oct.09
Zona euro oct.09 — –0,1 1,6Euro zone oct.09
Salarios pactados en convenio en–ag.09 — 2,5 3,7Wages ja.–ag.09

Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices

Variación (%) 2008/07

Indicadores Período s/p.a. interanual (%)

Consumo, crédito y turismo / Consumption, credit and tourism 

Matriculación de vehículos III.09 37,9 –18,8 –26,9
Auto registrations 3rd.Q

Trabajadores en alta (Seguridad Social) III.09 –0,9 — –3,5
Workers affiliated (Social Security) 3rd.Q

Pernoctaciones hoteleras jl.–ag.09 19,4 9,0 –8,3
Hotel overnight stays jl.–ag.09

Pasajeros de cruceros turísticos III.09 34,1 2,8 17,5
Cruise passengers 3rd.Q

Q/Q-1 interannual 2008/07

Indicators Period (%) rate (%) (%)

Precios del mercado inmobiliario/ Housing prices

Viviendas nuevas (€/m2) n.d. n.d. –5,1
New housing (€/sq.m.)

Segunda mano-oferta (€/m2) III.09 –0,5 –8,9 –9,0
Second hand housing (€/sq.m.) 3rd.Q

Precio de alquiler (€/m2/mes) II.09 –0,1 3,1 5,4
Transaction price 2nd.Q

Plazas de aparcamiento (€) n.d. n.d. 2,9
Parking lots (€)
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• El financiero, con una gran presencia en la ciudad, es uno de
los segmentos del terciario que aún tiene pendiente una parte
significativa del ajuste de capacidad que requiere el nuevo
entorno económico. El importante sector comercial barcelo-
nés también ha notado, menos que en el resto del país, la
reducción del gasto en consumo de las familias. 

• La actividad turística, cada vez menos estacional y con más
peso en la economía y mercado de trabajo de la ciudad, está
siendo un buen complemento para la actividad comercial y
de restauración del centro de la ciudad. El segmento de los
cruceros turísticos y las estancias hoteleras han puesto la
nota de color a un panorama estival de tonos grises. 

• Financial activities, with a large presence in the city, are
one of the tertiary activities that is still due to carry out a
significant capacity adjustment, as required by the new eco-
nomic environment. The important commercial sector of
Barcelona also has noticed a reduced expenditure on the
side of the households, although it has done so less than in
the rest of the country.

• The tourism sector is becoming less seasonal and is gaining
relative weight in the local economy and job market. It is
becoming a good complement to commercial activities in the
city centre. The specific segment of tourist cruises and hotels
have provided the positive news in a summer that can be
described as economically grey.

Paro registrado / Registered unemployment

Total paro registrado oct.9 1,5 43,0 45,0Registered unemployment oct.9
Paro masculino oct.9 2,2 51,0 61,5Male unemployment oct.9
Paro femenino oct.9 0,8 35,1 30,8Female unemployment oct.9
Paro juvenil (16-24 años) oct.9 4,1 47,4 55,4Youth unemployment (aged 16-24) oct.9
Total paro registrado (RMB) oct.9 1,7 43,6 55,4Registered unemployment (metrop. area) oct.9

Mercado de trabajo / Labor market 

Variación (%) 2008/07

Indicadores Período s/p.a. interanual (%)

Ocupación / Employment

Residentes activos III.09 1,0 –1,1 0,4Active residents 3rd.Q
Residentes activos (RMB) III.09 0,2 –1,0 –0,7Active residents (metropolitan area) 3rd.Q
Trabajadores en alta (Seguridad Social) III.09 –1,4 –5,6 –3,2Workers affiliated (Social Security) 3rd.Q
Trabajadores en alta (RMB) (Seg. Social) III.09 –1,2 –6,6 –3,7Workers affiliated (metropolitan area) 3rd.Q
Contratos laborales registrados III.09 1,6 –13,9 –2,8Registred employments contracts 3rd.Q

Q/Q-1 interannual 2008/07

Indicators Period (%) rate (%) (%)

Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate

Barcelona (en pp) oct.09 0,2 3,7 2,8Barcelona oct.09
Región Metropolitana (RMB) (en pp) oct.09 0,3 4,7 4,0Metropolitan area oct.09
Cataluña (en pp) oct.09 0,3 4,5 4,0Catalonia oct.09
España (en pp) oct.09 0,5 4,4 4,2Spain oct.09
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• Una breve selección de indicadores de actividad y consumo
ayudará a enmarcar la situación actual de la economía me -
tro  politana. A las negativas variaciones interanuales de la
práctica totalidad de los indicadores de la industria y la cons -
trucción, dos puntualizaciones. Parece que las exportaciones
industriales repuntan ligeramente, igual que el número de
viviendas previstas en las licencias de construcción de obra
nue va. Un aparente cambio de tendencia que, en este últi -
mo caso, se produce después de un bienio especialmente
negativo. 

• La situación del transporte, tanto de pasajeros como de mer-
cancías, no es mucho mejor. Los volúmenes del tercer tri-
mestre han sido más bajos que los de un año antes con la
excepción del número de pasajeros por el puerto gracias al
discreto crecimiento del negocio de los cruceros. 

• Para compensar, las variaciones trimestrales han sido cla-
ramente positivas tanto en el transporte de viajeros por la
plataforma aeroportuaria como en el de mercancías por el
puerto. Sin menospreciar la importancia del componente
estacional en alguna de estas magnitudes, no deja de ser una
contribución importante a la moderación de la tendencia des -
cendente y quizás un primer indicio del esperado cambio de
tendencia.

• El número de visitantes alojados en hoteles de la ciudad a lo
largo del verano ha superado ligeramente las previsiones,
condicionadas por la evolución contenida del primer semes-
tre. La recesión que afecta a los principales mercados emi-
sores de Europa, especialmente el inglés, ha frenado la me -
jora de estos resultados. Por contra, la estancia media y el
total de pernoctaciones hoteleras ha aumentado significati-
vamente.

• La matriculación de vehículos vuelve a crecer gracias al
impacto de la suma de incentivos públicos y de las propias
empresas sobre una demanda precavida que ha sabido es -
perar.

• Después de un año y medio de crisis, el mercado laboral
metropolitano no muestra señales consistentes de un inmi-
nente cambio de tendencia. Durante el tercer trimestre de
2009 el número de ocupados ha continuado a la baja a un
ritmo similar al del primer semestre.

• El paro continua presentado un perfil de crecimiento eleva-
do con la novedad de una desaceleración que va a más.

• La población activa, fuertemente expansiva hasta 2007,
em pieza a ajustarse lentamente a una coyuntura de menor
demanda de mano de obra. 

• A brief selection of indicators of consumer activity and con-
sumption help to frame the current situation of the metro-
politan economy. Despite the negative yearly changes in
virtually all indicators of manufacturing and construction
activity, two issues should be identified. It seems that indus-
trial exports start to increase slightly, as do the number of
new homes forecast in the building licenses awarded. This
apparent change in trend takes place after two particularly
bad years.

• The figures of the transport sector, both passengers and
freight, are not much better. The volumes of the third quar-
ter were lower than a year earlier, except for the number of
passengers using the port. This is explained by a slight rise
in the figures of cruises.

• On the other hand, the number of passengers using the air-
port and the volumes of cargo through the port have experi-
enced clearly positive quarterly changes have been clearly
positive in. Even though those figures may be subject to a
substantial seasonal component, it remains an important
contribution to the moderation of the decline and perhaps a
first indication of the beginning of the recovery. 

• The number of visitors staying in hotels in the city during the
summer has been slightly above expectations, which were
conditioned by containment observed during the first half
of the year. The recession in the main providers of European
visitors, especially British, has slowed down the rate of
improvement of these figures. In contrast, both the average
stay and the total number of bookings have increased signif-
icantly. 

• The number of vehicle registrations is increasing again due
to the impact of the subsidies awarded by both the public
sector and the firms. Cautious buyers that were able to wait
are now pushing the demand upwards.

• After a year and a half of crisis, the metropolitan labour
market shows no consistent signs of an imminent turn-
around. During the third quarter of 2009 the destruction of
employment has continued downwards at a rate similar to
that of the first half of the year. 

• The rate of increase of unemployment figures has been pro-
gressively decelerating.

• The activity rates of the labour force, which increased  strong-
ly until2007, is starting to slowly adjust to a situation of
reduced demand for labour. 
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Distribució territorial de la Renda Familiar per càpita a Barcelona (2008)
Introducció

La necessitat de disposar d’un instrument que mesurés en ter-
mes relatius la capacitat econòmica dels residents de Barcelona
va impulsar l’any 2007 l’elaboració de l’estudi “Distribució ter  -
ritorial de la Renda Familiar a Barcelona”. L’objectiu d’aquell
estudi va estar orientat a conèixer les diferències de capacitat
econòmica dins del teixit urbà mitjançant un indicador que
combina la renda mitjana procedent dels comptes macroeconò-
mics amb l’evolució de diverses variables sensibles al cicle
econòmic i disponibles per unitats territorials petites dins del
municipi (les 248 zones de recerca petites o ZRP). 

La monografia que aquí es presenta és una actualització d’a-
quell estudi, i s’ha realitzat amb continuïtat metodològica quant
a variables i periodificació, incorporant una novetat en l’anàli-
si territorial com és la presentació dels resultats segons la nova
divisió per barris aprovada el 22 de desembre de 2006 en el
Con sell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona. L’indicador ob -
tin gut no és estrictament una mesura de renda –tot i que arrenca
de l’estimació oficial d’aquest magnitud macroeconòmica– si -
nó que s’ha d’interpretar com una mitjana teòrica de la capacitat
econòmica dels habitants de les diferents àrees territorials ana-
litzades en relació amb la mitjana de la ciutat. 

L’indicador utilitzat per mesurar la distribució territorial de la
renda dins de Barcelona té com a punt de partida la Renda
Familiar Disponible (RFBD) que difon periòdicament l’Institut
d’Estadística de Catalunya per als municipis de més de 5.000
habitants i les capitals comarcals. La RFBD és una mesura
anual a preus corrents que quantifica els ingressos de què dis-
posen els residents d’un territori per a destinar-los a consum o
estalvi.

Aquesta monografia incorpora la darrera actualització d’aques-
ta magnitud per a la ciutat de Barcelona difosa per l’Idescat,
corresponent a l’any 2004. A partir d’aquesta dada, s’ha fet una
projecció pels anys posteriors fins 2008 considerant l’evolució
del PIB i de la RFD de Catalunya, així com la taxa d’ocupació
i la població de Barcelona. 

Cal precisar que els valors de la RFD que s’ofereixen en aques-
ta monografia en termes absoluts (€) per les diferents deli -
mitacions territorials són una estimació per càpita –que serà
revisada a mesura que es difonguin les dades oficials imputades
a Barcelona pels anys subsegüents– i han de ser considerats com
una aproximació que contextualitza els resultats pròpiament
dits, que són els índexs en base cent de cada barri o districte. 

En una segona fase, s’ha calculat any a any l’estructura de la
capacitat econòmica dels residents fixant la mitjana de Barce -
lona en base cent per a cada referència temporal i combinant i
ponderant les diferents variables emprades amb uns coeficients
establerts prèviament que es mantenen estables al llarg del perí-
ode d’estudi. Aquestes variables informen del nivell educatiu,
la situació laboral, la potència i l’evolució del parc de turismes
i el nivell de preus del mercat immobiliari residencial; en els
dos primers casos corresponen a valors censals i de caire més
estructural, mentre que en els tres altres casos la referència
temporal és anual, reflectint una evolució ajustada a la conjun-
tura. Aquestes variables han estat seleccionades per ser sen sibles
al cicle econòmic, neutres territorialment i tenir una elevada
elasticitat-renda; addicionalment, s’ha considerat la no redun -
dància i la disponibilitat temporal per les unitats territorials més
petites, les 248 ZRP, a partir de les quals s’ha procedit a l’a-
gregació per barris i districtes i per al conjunt de la ciutat. 

1 Gabinet Tècnic de Programació, Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelo -
na, Ajuntament de Barcelona, 2007. Disponible a www.bcn.cat/publicacions. 

Variables utilitzades per a elaborar l’Índex RFD

1. Taxa de Titulats (TT)

Diplomats, titulats superiors i doctorats de 25 anys i més sobre el total de
població de 25 anys i més.
Font: Cens de Població i Habitatge 2001. INE.

2. Taxa d’atur (TA)

Població en atur sobre el total de la població activa.
Font: Cens de Població i Habitatge 2001. INE.

3. Turismes/1.000 habitants (TH)

Turismes de persones residents*1.000/Total població resident.
Font: Institut Municipal d’Hisenda. Ajuntament de Barcelona.

4. Turismes nous d’alta potència fiscal/Total turismes nous (TNAP)

Turismes de persones residents de més de 16 cavalls fiscals i menys de dos
anys d’antiguitat sobre total de turismes de menys de dos anys d’antiguitat. 
Font: Institut Municipal d’Hisenda. Ajuntament de Barcelona.

5. Preu dels habitatges de segona mà (PH) 

Preu unitari dels habitatges de segona mà en euros. 
Font: Departament d’Estudis Fiscals. Ajuntament de Barcelona.
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Resultats: distribució de la RFD per càpita a Barcelona

La taula adjunta resumeix els valors més importants de la funció
de distribució Índex RFD actualitzada per l’any 2008. Es trac-
ta dels principals estadístics que mesuren la dispersió, la dis -
tribució i concentració de la funció per al conjunt de la ciutat.
Per tal de contextualitzar i poder copsar l’evolució, acompan-
yen a aquests resultats els valors obtinguts en 2000 i 2005. 

El marc poblacional traça una trajectòria ascendent amb un
creixement anual acumulatiu del 0,89% en els darrers vuit
anys, atribuïble pràcticament en la seva totalitat a un augment
de la immigració, particularment concentrat en els primer anys
del segle. En aquest període, la població estrangera a Barcelona
ha passat de representar un 4,9% a un 17,3% de la població
resident. El creixement anual de la RFDpc entre els anys 2000
i 2008 se situa a l’entorn del 4,7% en termes nominals, una
dada consistent amb el notable impuls econòmic que ha expe-
rimentat Barcelona i el país en general fins a les darreries de
2007. Un exponent d’aquest creixement és l’augment sostingut
de la taxa d’activitat, que ha passat d’un 71% a un 79% en el
període considerat. Alhora, constitueix un element clau en l’e-
volució de la distribució de la renda. Com és lògic, atès que
aquest estudi es tanca en 2008, l’actual procés de deteriorament
econòmic només ha incidit d’esquitllentes en el model, mit-
jançant la variable que recull els preus al mercat residencial,
que en 2008 ja apuntava clarament a la baixa i, en menor mesu-
ra, per la davallada de les matriculacions de turismes nous.
Lamentablement, la taxa d’atur només està disponible a nivell
microterritorial en el cens, de manera que és considerada varia-
ble estructural i per tant no capta una conjuntura tan volàtil com

l’actual. Hagués resultat d’extraordinari interès veure si l’ac-
tual situació de declivi del mercat laboral afecta per igual, o no,
a les diferents ZRP o barris de la ciutat i la subsegüent incidèn-
cia en la capacitat econòmica de la població. El mateix passa
amb la taxa de titulats, si bé aquesta és molt més estable en el
temps. Haurem d’esperar a futures actualitzacions de l’indica-
dor per copsar la incidència del canvi de cicle econòmic en la
distribució de renda dins de la ciutat.

Les dades de RFD per càpita de 2005 i 2008 s’han estimat a
partir de la darrera actualització realitzada per l’Idescat i refe-
rida a l’any 2004. En aquell any, la RFDpc de Barcelona se
situava un 10,4% per sobre de la mitjana de Catalunya, i entre
un 32,1 % i un 46,0% per sobre de la resta de municipis del
Barcelonès. En la relació de 193 municipis catalans de més de
5.000 habitants, Barcelona ocupava la posició 31 en termes de
RFDpc.

Pel que fa als principals estadístics obtinguts, les mesures de
posició i distribució de 2008 mostren un primer tret molt típic
de les funcions de renda, com és que la mediana queda per sota
de la mitjana, és a dir, que més de la meitat dels individus dis-
posen d’una renda inferior a la mitjana. En general, amb els tres
talls temporals analitzats s’observa un procés cap a una menor
dispersió i una major convergència cap a la mitjana. El quo-
cient entre el valor màxim i el mínim s’ha situat en 2008 en 5,1,
un valor significativament inferior al 6,8 de 2000, el que indi-
ca que s’ha perllongat la tendència cap a una major concentra-
ció que ja s’havia vist amb les dades de 2005. En la mateixa
línia, però salvant l’inconvenient d’atorgar massa importància
a pocs valors extrems en la distribució, l’anàlisi dels percentils
permet constatar que els valors centrals estan més agrupats, tant
si la mesura es pren entre els percentils 25 i 75 (1,48 en 2008
contra un 1,51 en 2000) com entre els percentils 10 i 90 (2,39
enfront de 2,73, respectivament), un fet que apunta de nou a que
entre els anys estudiats s’ha produït un procés de compac tació
en la distribució de la renda. Pel que fa a la representativitat de
les mitjanes, la de 2008 ho és més que les de 2000 i 2005, en ser
el coeficient de variació de Pearson més baix en aquest any que
en els anteriors.

L’agrupació de les ZRP en tres grans blocs –amb un interval
central al voltant de la mitjana +/-20%, un altre per sobre i un
altre per sota– palesa una disminució del nombre de zones de
l’estrat inferior –les que no arriben al 80% de la mitjana– en
passar de 102 l’any 2000 a 79 l’any 2008. En aquest període el
bloc central s’ha reforçat, ja que ha passat de tenir 100 ZRP a
119, mentre que en el bloc superior també s’ha produït un lleu-
ger augment en arribar a 50, quatre més que l’any 2000. En ter-
mes de població aquesta mateixa agrupació en tres grans blocs
revela un transvasament del grup amb renda més baixa o infe-
rior al 80% de la mitjana al grup intermedi i, d’aquest, en una
proporció molt petita, al de dalt: en concret, el bloc amb renda
més baixa ha passat de tenir el 38,6% de la població a tenir-ne
un 30,3%; el grup intermedi ha passat de tenir un 43,8% a un
50,9%, mentre que els residents que en termes mitjans disposen
de més del 120% de la mitjana de renda ha passat de represen-
tar el 17,6% al 18,8% del total de població. 

2 Cal precisar que en el cas de l’any 2000 no són totalment homogenis amb els posteriors
en termes metodològics. Vegeu aquests canvis, centrats en el tractament de la variable
referida al parc de turismes, a l’estudi original.  

1 Com a població de 2000 s’ha utilitzat la del cens de 2001.

Síntesi dels estadístics de l’Índex RFD de Barcelona

Base: Barcelona =100 2000 2005 2008

RFD per càpita (€/any) 13.420 16.506 19.367
Població (Nombre d’habitants)1 1.505.325 1.593.075 1.615.908
Nombre de districtes 10 10 10
Nombre de barris — — 73
Nombre de ZRP 248 248 248

Estadístics
Mitjana ponderada 100,0 100,0 100,0
Mediana 86,8 89,6 90,1
Variància 1.394,0 1.295,0 1.233,0
Desviació típica 37,3 36,0 35,1
Mínim 32,8 43,0 47,8
Màxim 223,8 243,5 243,2
Rang 191,0 200,5 195,4
Màxim/mínim 6,8 5,7 5,1
Percentils

5 47,6 58,1 57,8
10 54,8 62,6 63,5
25 71,8 74,6 76,9
50 86,8 89,6 90,1
75 108,6 114,3 113,9
90 149,6 153,8 151,4
95 176,0 175,5 174,2

Asimetria 1,221 1,444 1,456
Curtosis 1,412 2,239 2,297
Coef. de var. de Pearson 0,373 0,360 0,351
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Una mesura de concentració clàssica que mesura el grau d’i-
gualtat en el repartiment de la renda és l’Índex de Gini. Si es
considera que aquest índex pot prendre qualsevol valor entre 0
(equidistribució absoluta) i 1 (màxima concentració), s’observa
que el resultat de 2008 (0,176) és força baix, el que indicaria
una distribució relativament equitativa de la renda. A més, és
lleugerament inferior a l’obtingut l’any 2000 (0,194) i, per tant,
senyala un moviment cap a una distribució més igualitària. A
partir de la distribució de la població ordenada per decils de
renda, s’observa que el 10% dels residents amb una renda mit-
jana més alta disposen del 17,47% de la renda total (el 18,16%
en 2000). Un valor que contrasta i alhora es reforça amb el
5,82% de 2008 (el 5,29% en 2000) de què disposa el 10% de la
població amb menor nivell de renda. 

Quant a la forma de la distribució, els coeficients d’asimetria
dels tres anys analitzats són superiors a 0, indicant que es trac-
ta d’una distribució asimètrica a la dreta. L’histograma de fre-
qüències dels 248 (ZRP) casos analitzats per al conjunt de la
ciutat mostra una gran concentració en la zona inferior i conti-
gua a la mitjana, amb una presència clara d’escasses observa-
cions a la cua dreta fins a un valor relativament elevat. En els
histogrames per a cadascun dels deu districtes de la ciutat s’ob-
serven contrastos interessants que revelen que tot i la tendència
cap a la concentració, les diferències territorials de les rendes
mitjanes entre les diferents ZRP són molt marcades. Com que
estan construïts amb homogeneïtat d’escala tant en els eixos
d’abscisses (valors de la variable) com en els d’ordenades (fre-
qüències o casos) es pot observar molt fàcilment la posició i la
distribució a cada districte i en relació a la resta de districtes.
Així, totes les distribucions són asimètriques, hi ho són de
manera general a la dreta, amb la única excepció de Sant
Andreu que presenta un coeficient d’asimetria negatiu (-1,53).
Juntament amb Sants-Montjuïc i Nou Barris, són els únics dis-
trictes on totes les ZRP que els formen prenen valors inferiors
a la mitjana de la ciutat. En contrast, la totalitat de ZRP que for-
men els districtes de més renda de la ciutat, Sarrià-Sant Gervasi
i Les Corts, se situen per sobre de la mitjana. 

El diagrama de caixes adjunt il·lustra molt bé aquestes diferèn-
cies. Per a cadascun dels districtes hi ha una caixa que repre-
senta els valors mitjans que prenen les ZRP que els formen. La
línia horitzontal que travessa cadascuna de les deu caixes indi-
ca les medianes de cada districte, mentre que els extrems de les
caixes corresponen al valor que prenen els percentils 75 (supe-
rior) i 25 (inferior). Els símbols (o) i (*) corresponen als casos
atípics i extrems, respectivament. En aquest gràfic també s’ob-
serva la dispersió tant interna com en relació amb la resta de
districtes. 

L’agrupació per districtes vindria a confirmar el ja conegut pes
de les classes mitjanes a la ciutat. Els districtes que tenen una
renda mitjana en el gruix central de la distribució –al voltant de
la mitjana +/- 20% i deixant per tant Sarrià-Sant Gervasi i Les
Corts en la banda alta i Nou Barris i Ciutat Vella en la baixa–
concentren un 68,8% de la població total. En termes d’ordena-
ció, són uns resultats molt similars als obtinguts per l’any 2000,
amb la diferència, ja visible des de 2005, de que Nou Barris ha
rellevat Ciutat Vella en la cota més baixa. Aprofundirem més en -
davant en l’evolució dels índexs i de la posició dels districtes.

Distribució territorial de la RFD

Renda Familiar Disponible per càpita (Districtes)

Població RFD pc Índex RFD 
resident (€/any) Barcelona=100

Districte 2008 2008 2000 2008

1. Ciutat Vella 111.636 13.776 61,8 71,1
2. l’Eixample 265.866 22.251 116,3 114,9
3. Sants-Montjuïc 181.432 15.625 80,0 80,7
4. Les Corts 82.489 27.108 137,0 140,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 142.665 34.396 168,4 177,6
6. Gràcia 122.088 19.980 98,5 103,2
7. Horta-Guinardó 170.427 16.782 80,9 86,7
8. Nou Barris 167.433 13.576 65,5 70,1
9. Sant Andreu 145.443 15.972 78,6 82,5

10. Sant Martí 226.429 16.943 79,0 87,5

Barcelona 1.615.908 19.367 100,0 100,0
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El gràfic de punts que relaciona la població i el nivell de cadas-
cuna de les ZRP també reforça la idea de que Barcelona és una
ciutat de classes mitjanes. Tot i que les ZRP de cada districte es
poden identificar pels diferents símbols i colors utilitzats, hi ha
un gran garbuix de punts al voltant de l’eix que surt del valor 100
–la mitjana de la ciutat–, sigui quina sigui la dimensió pobla -
cional de les ZRP. Cap a la dreta del gràfic i lluny d’aquesta
munió de punts s’hi troben algunes ZRP de Les Corts i Sarrià-
Sant Gervasi que comparteixen tenir un alt nivell de RFDpc i
poc pes demogràfic. En contrast, les dues ZRP més poblades amb
prop de vint mil habitants i situades a Sants-Montjuïc, tenen un
índex força inferior a la mitjana. 

La presentació dels resultats per barris, obtinguts a partir d’un
procés d’agregació de les 248 ZRP de la ciutat, constitueix un
dels aspectes més interessants d’aquesta actualització. La taula
i el mapa de les pàgines següents recullen i il·lustren els valors
bàsics, en pes demogràfic i nivell de RFDpc, pels 73 barris, però,
lamentablement, en tractar-se d’una delimitació territorial nova,
no és possible fer comparacions amb anys anteriors. Aquestes
es faran a partir de les mitjanes agregades dels districtes. 

En l’anàlisi de les dades cal estar atent, d’entrada, a l’heteroge-
neïtat de pesos demogràfics que aporten els diferents barris,
alguns d’ells amb poc més de 1.000 habitants, com la Marina
del Prat Vermell, i d’altres a la vora dels 60.000, com La Nova
Esquerra de l’Eixample. Això és important perquè totes les mit-
janes han estat ponderades per població; per tant, no ha de sor-
prendre que només 23 dels 73 barris –que representen un 40%
de la població– tinguin un índex superior a 100. Un bon exem-
ple de la necessitat de considerar el pes de la població el dóna
el districte de l’Eixample, el més poblat de Barcelona amb un
16,5% de la població total, on tots els barris freguen o estan fol-
gadament per sobre d’aquesta mitjana. El contrapunt l’aporten
els barris de Ciutat Vella –amb un pes demogràfic conjunt del
6,9% de la ciutat– i on cap dels quals arriba a la mitjana, o els
de Les Corts, amb tres barris –un de dimensió demogràfica peti-
ta, un de mitjana, i un de gran– que superen amb escreix l’índex
mitjà de la ciutat.
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Si basem l’anàlisi de la capacitat econòmica dels residents en
l’Índex RFD –ja s’ha dit anteriorment que el valor absolut en
euros és una aproximació i que fixarem l’atenció en els índexs
i la posició relativa– el primer que crida l’atenció és la distàn-
cia entre els extrems, corresponents als barris de Les Tres
Torres i Baró de Viver, amb índexs de 214,7 i 49,9 respectiva-
ment. La seva situació en el mapa de la pàgina 87 confirma, a
més, l’existència d’una acusada polarització, ja que els barris
que els envolten pertanyen en cada cas a dues agrupacions molt
sòlides, que queden definides a partit de dos dels eixos viaris
més importants de la ciutat: d’una banda, els barris que envol-
ten la Diagonal presenten un nivell de renda clarament superior
a la mitjana, amb una continuïtat cromàtica molt homogènia
tant per la banda alta de la Diagonal com per la baixa; de l’al-
tre, a l’entorn de l’extrem exterior de la Meridiana s’agrupen,
amb escasses excepcions, els barris amb menys capacitat eco -
nòmica de la ciutat, situats de forma majoritària al nord de la
ciutat, al districte de Nou Barris. 

Hi ha taques disperses per la ciutat amb nivells igualment bai-
xos de renda, però no tenen una continuïtat geogràfica tan acu-
sada amb les zones adjacents: és el cas dels barris del Raval, el
Besòs i el Maresme, Can Peguera i Baró de Viver. Tant els bar -
ris de Nou Barris com aquests quatre darrers comparteixen valors
baixos per a totes les variables analitzades en el model, espe-
cialment pel que fa al nivell educatiu i a la taxa d’atur. A més,
amb les úniques excepcions de Prosperitat, Torre Baró, Vall -
bona, Can Peguera i Baró de Viver, en tots ells la proporció
d’estrangers sobre el total de residents és superior a la mitjana
de la ciutat. És paradigmàtic el cas de Can Peguera, sociològi-
ca i urbanísticament molt singular, amb un índex molt baix i
amb la menor taxa de població estrangera de Barcelona, amb
només un 3,6%.  
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Una ullada detallada als diferents barris ens apropa, en primer
lloc, als quatre barris de Ciutat Vella, tots ells amb índexs per
sota de la mitjana i amb una marcada heterogeneïtat interna.
Tots aquests barris han rebut fluxos importants de població en
el període analitzat –amb un augment del 25,7% per al conjunt
del districte– i, registren, en termes relatius, la proporció de
residents estrangers més alta del municipi, un 39,7%. Tot i man -
tenir-se en la banda baixa del nivell de RFD, l’evolució de l’ín-
dex mitjà del districte entre els anys 2000 i 2008 ha estat d’un
clar ascens, un fet que l’ha permès abandonar la darrera posi-
ció que ocupava l’any 2000. Això s’ha de vincular a la renova-
ció urbanística de diverses àrees del districte i al salt endavant
del preu dels habitatges durant la major part de període analit-
zat, molt superior al de la mitjana de la ciutat. A més, en aquest
període s’ha reduït força la dispersió de la distribució i, en re -
duir-se el coeficient de variació de Pearson de 0,32 a 0,22, la
mitjana ha esdevingut força més representativa.

Renda Familiar Disponible per càpita 2008 (73 barris)

Dis Índex Dis Índex 
tric Població RFD pc RFD tric Població RFD pc RFD

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

01 el Raval 1 47.431 12.118 62,6 38 la Teixonera 7 11.398 14.180 73,2
02 el Barri Gòtic 1 25.556 15.653 80,8 39 Sant Genís dels Agudells 7 7.140 16.802 86,8
03 la Barceloneta 1 16.000 12.770 65,9 40 Montbau 7 5.179 17.163 88,6
04 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 1 22.649 15.841 81,8 41 la Vall d’Hebron 7 5.556 18.979 98,0
05 el Fort Pienc 2 32.167 20.984 108,3 42 la Clota 7 462 17.522 90,5
06 la Sagrada Família 2 52.593 19.500 100,7 43 Horta 7 27.922 16.948 87,5
07 la Dreta de l’Eixample 2 42.793 26.725 138,0 44 Vilapicina i la Torre Llobeta 8 25.271 15.825 81,7
08 l’Antiga Esquerra de l’Eixample 2 41.654 23.790 122,8 45 Porta 8 23.603 14.372 74,2
09 la Nova Esquerra de l’Eixample 2 58.412 22.576 116,6 46 el Turó de la Peira 8 15.848 12.580 65,0
10 Sant Antoni 2 38.247 19.921 102,9 47 Can Peguera 8 2.155 10.232 52,8
11 el Poble Sec 3 40.381 13.715 70,8 48 la Guineueta 8 15.426 15.878 82,0
12 la Marina del Prat Vermell 3 1.226 14.955 77,2 49 Canyelles 8 7.482 14.594 75,4
13 la Marina de Port 3 29.618 14.981 77,4 50 les Roquetes 8 15.970 11.673 60,3
14 la Font de la Guatlla 3 10.181 17.767 91,7 51 Verdun 8 12.400 11.983 61,9
15 Hostafrancs 3 15.871 15.972 82,5 52 la Prosperitat 8 26.637 14.034 72,5
16 la Bordeta 3 18.601 15.642 80,8 53 la Trinitat Nova 8 8.056 10.158 52,5
17 Sants - Badal 3 24.274 16.357 84,5 54 Torre Baró 8 2.120 12.023 62,1
18 Sants 3 41.280 16.877 87,1 55 Ciutat Meridiana 8 11.145 11.393 58,8
19 les Corts 4 47.101 25.511 131,7 56 Vallbona 8 1.320 11.535 59,6
20 la Maternitat i Sant Ramon 4 23.845 25.135 129,8 57 la Trinitat Vella 9 10.237 14.793 76,4
21 Pedralbes 4 11.543 37.701 194,7 58 Baró de Viver 9 2.452 9.670 49,9
22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 5 4.153 32.073 165,6 59 el Bon Pastor 9 12.990 12.543 64,8
23 Sarrià 5 23.348 33.390 172,4 60 Sant Andreu 9 55.638 16.282 84,1
24 les Tres Torres 5 15.410 41.589 214,7 61 la Sagrera 9 28.734 16.523 85,3
25 Sant Gervasi - la Bonanova 5 23.713 34.382 177,5 62 el Congrés i els Indians 9 13.820 16.198 83,6
26 Sant Gervasi - Galvany 5 46.517 36.237 187,1 63 Navas 9 21.572 17.632 91,0
27 el Putxet i el Farró 5 29.524 28.877 149,1 64 Camp de l’Arpa del Clot 10 38.738 17.904 92,4
28 Vallcarca i els Penitents 6 15.458 21.678 111,9 65 el Clot 10 27.121 17.230 89,0
29 el Coll 6 7.307 17.469 90,2 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 10 13.175 20.572 106,2
30 la Salut 6 13.166 21.504 111,0 67 la Vila Olímpica del Poblenou 10 8.935 25.815 133,3
31 la Vila de Gràcia 6 51.426 19.510 100,7 68 el Poblenou 10 30.624 18.128 93,6
32 el Camp d’en Grassot 69 Diagonal Mar 

i Gràcia Nova 6 34.731 19.871 102,6 i el Front Marítim del Poblenou 10 9.921 20.228 104,4
33 el Baix Guinardó 7 26.012 18.667 96,4 70 el Besòs i el Maresme 10 23.557 11.841 61,1
34 Can Baró 7 9.084 16.210 83,7 71 Provençals del Poblenou 10 18.556 16.490 85,1
35 el Guinardó 7 35.157 17.855 92,2 72 Sant Martí de Provençals 10 26.199 15.543 80,3
36 la Font d’en Fargues 7 9.638 20.857 107,7 73 la Verneda i la Pau 10 29.602 14.387 74,3
37 el Carmel 7 32.879 13.421 69,3 Total Barcelona 1.615.908 19.367 100,0

Els sis barris que formen l’Eixample se situen en termes de RFD
per sobre de la mitjana de la ciutat, alguns d’ells molt a prop
d’aquesta–com la Sagrada Família o Sant Antoni, dos bar ris amb
un perfil marcadament residencial–, i d’altres de forma més fol -
gada, com la Dreta de l’Eixample, on l’aspecte terciari alterna
amb el residencial. A nivell agregat de districte, és l’únic que ha
retrocedit en termes relatius en comparació amb l’any 2000, si
bé molt lleugerament, i manté la mateixa tercera posició que
ocupava aleshores. Com ha passat a Ciutat Vella, en aquests
anys s’ha reduït la dispersió, si bé en aquest cas s’ha d’atribuir
a una retallada per la banda superior de la distribució –el seg-
ment de rendes molt altes–, derivat de la correcció a la baixa
dels preus al mercat residencial.   

Pel que fa als barris de Sants-Montjuïc, tots ells s’enclaven en
les categories mitjana-baixa i baixa. Ambdós estrats queden se -
pa rats per la Gran Via, amb la única excepció de la Font de la
Guatlla, el barri de renda més alta de tot el districte. En l’altre
extrem se situa el Poblesec, que amb un nivell de renda equi-
valent al 70,8% de la mitjana, és amb 40.000 habitants el segon
més poblat de districte. En relació amb vuit anys enrera, aquest
districte té un nivell mitja de renda equivalent al de llavors i
ocupa la mateixa posició relativa, la vuitena. També en aquest
cas s’ha reduït el rang de la distribució, amb una marcada pro-
ximitat entre la mediana i el percentil 25 i una notable com-
pactació del cos central.
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Com s’ha vist anteriorment a l’histograma corresponent, els
barris que formen Les Corts se situen clarament per sobre de la
mitjana en termes de renda, dos –La Maternitat i Sant Ramon i
Les Corts– en la categoria alta i un –Pedralbes– en el segment
de renda molt alta. Aquest darrer té una clara uniformitat cro -
màtica amb cinc dels sis barris de Sarrià-Sant Gervasi, molt
perfilada en l’extrem oest i per sobre de la Diagonal, formant
una zona única molt homogènia en la qual es concentren els
residents amb el nivell mitjà de renda més elevat de la ciutat,
amb l’únic barri –les Tres Torres– que té un índex que més que
dobla la mitjana de la ciutat, 214,7. Tots dos districtes presen-
ten una trajectòria similar en relació amb els valors de 2000: han
evolucionat lleugerament a l’alça i es mantenen al capdamunt
de la classificació, a molta distància de la resta de districtes. Un
dels trets més destacables del cas de Sarrià-Sant Ger vasi és que
ha augmentat el rang de la distribució, alhora que és l’únic dis-
tricte en el qual la mitjana ha esdevingut menys representativa
en augmentar el coeficient de variació de Pearson. Un factor
que pot haver-hi contribuït és que en algunes de les zones amb
preus residencials més alts com són aquestes hi ha molta resis -
tència a la baixa, i fins i tot en alguna d’aquestes zones els preus
dels habitatges en 2008 s’han mantingut estables o han aug-
mentat lleugerament. 

Els barris de Gràcia presenten un perfil homogeni i proper a la
mitjana, lleugerament per sobre en tots els casos menys en la
part més muntanyosa, al barri del Coll, on l’índex assoleix el
valor 90,2. Tot i continuar sent el districte de la ciutat més pro-
per a la mitjana, el valor de l’índex de renda ha fet un salt enda-
vant simbòlic en passar d’estar per sota de la mitjana l’any 2000
–índex 98,5– a estar per sobre en 2008 –índex 103,2–, passant
així a ser el quart districte situat per sobre de 100 i mantenint
la quarta posició en què se situà l’any 2000. En aquest cas ha
disminuït la distància entre l’observació amb valors màxim i
mínim, respectivament, sobretot per la reducció d’observacions
amb valors baixos.  

Només un dels onze barris d’Horta-Guinardó té un nivell de
renda superior a la mitjana, Font d’en Fargues, i es troba enfron-
tat en termes geogràfics –a l’altra banda d’un turó– amb el
Carmel, el barri de menys nivell de renda del districte. Aquests
són els dos extrems d’una extensa zona formada per barris de
renda mitjana-baixa que formen el Guinardó, Horta i la Vall
d’Hebron i en els que la proporció de residents estrangers és
baixa. El districte ha descendit una posició relativa en termes
de renda en relació amb la que ocupava l’any 2000, alhora que
ha evolucionat cap a una major convergència amb la renda mit-
jana de la ciutat.

L’extrem nord de la ciutat el formen els tretze barris de Nou
Barris dels quals tots menys dos –Vilapicina i la Torre Llobeta,
i la Guineueta– pertanyen a les categories de renda baixa o molt
baixa. Es tracta d’un eix en el qual es concentra el major volum
de residents amb baixa capacitat econòmica, en clar contrapunt
a la taca que formen els barris de Les Corts i Sarrià-Sant
Gervasi. Els barris de Roquetes-Verdum i de Ciutat Meridiana
i Vallbona es caracteritzen per puntuar baix en totes les varia-
bles analitzades i en alguns casos com Ciutat Meridiana i Vall -
bona tenen una proporció de residents estrangers molt superior
a la mitjana de la ciutat. Malgrat el notable salt endavant que ha
fet la mediana i malgrat haver avançat cap a una major con-
vergència amb la mitjana, en el període analitzat aquest distric-
te ha passat d’ocupar la penúltima a la última posició en termes
de renda. 

Tot i que Sant Andreu està situat en el grup de quatre districtes
amb un nivell de renda mitjana similar al voltant d’un 80-85%
per sota de la mitjana, els barris d’aquest districte presenten
una gran heterogeneïtat, que ve donada, principalment, per con -
tenir el barri de menor nivell de renda de tota la ciutat, Baró de
Viver, un barri on la renda mitjana equival al 50% de la mitja-
na de la ciutat. També la resta de barris que toquen al Besòs –la
Trinitat Vella i el Bon Pastor– tenen un nivell de renda baix,
mentre que els situats al voltant dels eixos Felip II i Gran de
Sant Andreu –els que concentren major nombre d’habitants– se
situen en un estrat de renda superior. Com a districte, ha ascen-
dit una posició en relació a l’any 2000, de la vuitena a la sete-
na, alhora que també s’ha apropat a la mitjana de la ciutat.

Els deu barris que formen el districte de Sant Martí –el segon
més poblat de Barcelona, amb un 14% de la població resident i
el segon en termes de creixement demogràfic en els darrers vuit
anys– constitueixen una bona mostra de diversitat de rendes.
Conté cinc de les sis categories en què hem classificat els
nivells de RFD, des de molt baixa fins a alta, un fet que deriva
de la diversitat de la població resident en termes de perfil econò-
mic, professional i cultural. En el primer extrem hi ha el barri
de el Besòs i el Maresme, i en el segon, el de el Parc de la Lla -
cuna i el Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim, i la Vila
Olímpica, uns barris, aquests darrers que han registrat un intens
desenvolupament urbanístic. Són dos extrems que responen a
fortes diferències en els valors de les variables analitzades,
principalment en el que fa a nivell de formació, nivell d’atur, i
preus del mercat residencial. En termes relatius, és el districte
que més ha avançat, ja que ha passat d’ocupar la setena a la cin-
quena posició.  

Com apunt final, hom pot concloure que les dades derivades de
l’actualització de l’estudi sobre la distribució territorial de la ren -
da en 2008 revelen que s’han emfasitzat les tendències latents
en 2005 i que apuntaven a que d’ençà l’any 2000 s’ha produït
un procés d’homogeneïtzació en la distribució de la renda, no
massa intens, però rellevant, pel que significa d’haver llimat els
extrems, de forma generalitzada per la banda baixa, però a molts
districtes també per la banda alta. Ha minvat la dispersió i ha
augmentat la concentració a l’entorn de la mitjana, alhora que
s’ha reduït lleugerament la desigualtat en la distribució. Per -
sisteixen, no obstant, acusades diferències que es manifesten
particularment entre els barris situats als eixos nord i oest de la
ciutat. 
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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


