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Síntesi de la conjuntura

La crisi econòmica mundial enceta una trajectòria descendent
més moderada.     

La difusió durant la segona meitat de l’estiu dels primers avan -
ços de l’evolució positiva del PIB en algunes de les principals
economies europees i asiàtiques ha estat interpretada pels més
agosarats com la prova de que el pitjor de la recessió de l’eco-
nomia mundial potser ja és història. Deixarem que la posterior
revisió d’aquestes dades i especialment l’evolució del tercer tri -
mestre, confirmi o no aquesta apreciació. El que sembla fora de
discussió, si ens atenem a les dades de diferents fonts oficials,
és que la forta davallada de l’activitat econòmica registrada du -
rant la segona meitat de 2008 i primers mesos d’enguany s’ha
començat a moderar.

A més de Xina i Índia, que continuen liderant l’expansió de
l’economia asiàtica i mundial, Japó tanca el segon trimestre
d’enguany amb un creixement del PIB del 0,9% sobre el tri-
mestre anterior. En la mateixa línia, Alemanya i França, amb
creixements del 0,3%, també aconsegueixen capgirar la tra-
jectòria descendent de les darreres variacions trimestrals. Com
en el cas del Japó, aquests resultats responen al moderat revi-
fament de les exportacions i a l’impacte sobre la demanda in -
terna de les expansives polítiques fiscal i monetària vigents.
També tenen òbviament, un component d’ajustament tècnic
després de la forta correcció de començament d’any. 

Les economies occidentals van a remolc de l’asiàtica a l’hora 
de capgirar l’actual conjuntura recessiva. 

Al marge d’aquests casos puntuals però significatius, els indi-
cadors macroeconòmics del segon trimestre venen dominats
pels signes negatius. Tant els Estats Units com la Unió Europea
han acumulat nous retrocessos en l’evolució de les respectives
economies durant el segon trimestre. Això fa que a mitjan d’any
l’activitat productiva d’aquestes àrees registrés pèrdues anuals
a l’entorn del 4% i del 5% respectivament. En tot cas, la relati-
va moderació de la trajectòria descendent del darrer trimestre
contribueix a reforçar la idea de que l’evolució pel conjunt de
2009 no s’allunyarà massa de les previsions que plantegen reta-
llades inferiors al 3%. 

La situació al conjunt de la Unió Europea a mitjan d’any ve
definida per un PIB quasi estancat en relació amb el primer tri-
mestre però que acumula una contracció propera al 5% si es
compara amb el valor d’un any enrere. Alhora que l’indicador
de clima econòmic repunta tímidament des de mínims, l’evolu-
ció de l’atur reflecteix la feblesa del mercat de treball. Els preus
de consum continuen desaccelerant-se per l’atonia de la de -
man da i la contenció del preu del petroli i primeres matèries.

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

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

PIB 0,0 –1,9 –3,3 –3,9 0,7 –1,6 –4,7 –4,8 0,4 –1,2 –3,2 –4,2
taxa de variació interanual en termes reals (%)

Demanda nacional –1,2 –2,6 –4,5 –4,9 0,5 –0,9 –3,8 –4,2 –1,4 –3,9 –6,1 –7,3
aportació al creixement del PIB (p.p.)

Demanda externa 1,2 0,7 1,2 1,0 0,2 –0,8 –0,9 –0,6 1,8 2,7 2,9 3,1
aportació al creixement del PIB (p.p.)

Indicador de clima econòmic2 98,8 93,2 89,9 91,0 88,7 73,1 61,5 67,7 79,3 70,9 68,0 73,6
Índex: 1990-2008=100

Producció industrial –3,2 –6,7 –11,6 –13,3 –2,3 –9,1 –16,8 –16,8 –8,2 –16,2 –20,8 –18,8
Taxa de variació anual (%)

Població activa ocupada –0,5 –1,5 –3,2 –3,8 0,8 0,1 –1,3 — –0,9 –3,1 –6,0 –6,8
Taxa de variació anual (%)

Taxa d’atur 6,1 6,9 8,1 9,3 7,0 7,5 8,3 8,8 11,3 13,9 17,4 17,9
en % de la població activa

Preus de consum1 4,9 0,1 –0,4 –1,4 4,2 2,2 1,3 0,6 4,5 1,4 –0,1 –1,0
Taxa de variació anual (%)

Tipus d’interès a curt termini1 3,28 2,05 1,34 0,82 5,13 3,26 1,63 1,19 4,99 3,33 1,62 1,26
Interbancari a 3 mesos/Euribor a 3 mesos

Tipus d’interès a llarg termini1 3,71 2,44 2,85 3,74 4,43 3,61 3,7 4,02 4,57 3,86 4,06 4,24
Rendiment deute públic a 10 anys

Tipus de canvi del dòlar1 — — — — 1,437 1,345 1,305 1,402 — — — —
Unitats de $ per Euro
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Notable contracció de les economies espanyola i catalana
durant la primera meitat de 2009. 

L’avanç de la Comptabilitat Nacional Trimestral corresponent al
segon trimestre d’enguany estima que el PIB d’Espanya ha re -
gis trat una davallada del 4,2% en comparació amb el mateix
període de 2008, un punt percentual més que un trimestre a -
bans. El contrapunt a aquesta evolució interanual cada cop més
nega ti va és que la darrera variació trimestral –una retallada de
l’1,1%– és més continguda que la precedent. Aquest fet sembla
avançar que la contracció de la segona meitat de l’any pot ser
més moderada que la de la primera meitat. En tot cas però, l’e-
conomia espanyola acumula ja quatre trimestres consecutius de
retallada del PIB que està tenint un impacte molt sever en el
mercat de treball. La taxa d’atur s’acosta al 18% com a conse -
qüència de que durant els darrers dotze mesos l’ocupació mesu-
rada en llocs de treball equivalents a temps complet s’ha reduït
un 7,1%. 

Aquesta pèssima evolució del mercat de treball –el tret dife-
rencial més significatiu en relació amb l’evolució de la reces-
sió a les principals economies europees– sumada a l’elevat
endeutament que arrossega el sector privat, es tradueix en una
davallada intensa i sense signes de moderació de la demanda na -
cional. En un context clarament regressiu de les exportacions,
la forta contenció de les importacions com a conseqüència de
l’atonia de la demanda interna, explica el procés de correcció
del dèficit comercial i la notable aportació positiva de la deman -
da externa al creixement del PIB.
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Construcció

Avanç variació PIB sectorial (Catalunya) 2n.tr.09 — –9,2 –5,7
Licitació d’obra pública (Catalunya) 1r.tr.09 — — –11,3
Habitatges iniciats 2n.tr.09 –7,1 –68,9 –42,0
Llicències d’obres aprovades
— superfície prevista (m2) 2n.tr.09 –4,0 –28,2 6,1
— habitatges nous previstos 2n.tr.09 12,7 –22,4 –34,3
Ocupació sectorial (afiliats Seg. Social) 2n.tr.09 — — –14,7
Atur registrat sectorial jn.09 –2,3 — 100,4

La davallada que ha registrat l’activitat constructora durant el primer semestre no difereix massa de la
que va registrar durant l’any passat. El tret més positiu rau en algun signe incipient de represa de l’obra
prevista a les llicències.       

Serveis

Avanç variació PIB sectorial (Catalunya) 2n.tr.09 — –0,4 1,1
Ocupació sectorial (afiliats Seg.Social) 2n.tr.09 — — –2,4
Atur registrat sectorial jn.09 –2,6 — 40,1
Nombre de viatgers per l’aeroport 2n.tr.09 32,7 –10,9 –8,0
Nombre de viatgers pel port 2n.tr.09 193,9 –4,6 –0,5
Tràfic portuari de mercaderies 2n.tr.09 6,0 –25,4 –1,8
Nombre de viatges en transport públic urbà 2n.tr.09 0,2 –4,1 –0,2

La majoria de les variacions positives del segon trimestre en relació amb el primer s’han de relativitzar
per l’elevat component estacional que incorporen. En el cas del tràfic de mercaderies, sembla anunciar
una suavització del ritme de descens.        

2008/2007 darrer període
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Des del cantó de l’oferta, tots els sectors productius s’apunten
a retallades dels volums de producció i, amb l’excepció del pri-
mari, les variacions interanuals del segon trimestre són més
intenses que les de començament d’any. L’activitat industrial,
inclosa la producció d’energia, encapçala aquesta classificació
amb taxes de dos dígits per segon trimestre consecutiu. Un fet
que s’explica per la davallada de la inversió en béns d’equipa-
ment i de la despesa en béns de consum durador, a més del
retrocés de les exportacions. El 6% de descens interanual que
pateix la construcció, variació equivalent a la del trimestre an -
terior, s’intueix relativament moderada atès l’impacte que la
crisi del sector ha tingut en termes d’ocupació. En el cas del ter-
ciari, la lleu retallada s’ha d’interpretar com l’agregat de dues
variacions que es compensen. D’una banda el descens relativa-
ment accentuat dels serveis de mercat i de l’altra, l’expansió
cada cop més feble dels serveis fora de mercat.

La terciaritzada economia barcelonina, poc depenent 
de la promoció residencial, pateix menys els efectes de la crisi.

Aquest marc es reprodueix a grans trets en l’evolució del PIB
català i condiciona, lògicament, la conjuntura econòmica de
Bar celona i entorn metropolità. El major pes dels serveis cen-
trals i dels de no mercat a la capital catalana justifica que la pèr-
dua d’activitat a la ciutat central hagi estat més moderada que
a la resta del territori. Per contra, l’especialització manufactu-
rera de l’entorn metropolità repercuteix en una menor activitat
de l’ampli ventall dels serveis a les empreses. La davallada de
la construcció tampoc és comparable a la registrada a la resta
del país malgrat el notable descens del nombre d’habitatges ini-
ciats. Bàsicament perquè a la ciutat central la promoció priva-
da residencial, tot i l’etapa d’expansió registrada els darrers deu
anys, ha competit amb altres segments potents del mercat im -
mobiliari com ara la rehabilitació, la promoció de sostre d’ofi-
cines, hotels i equipaments i també amb un període de forta
inversió pública.

Sectors productius

Variació (%) 2008/07

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

Indústria

Avanç variació PIB sectorial (Catalunya) 2n.tr.09 — –11,4 –7,2
Índex de producció (Catalunya) 2n.tr.09 –0,7 –22,4 –17,3
Exportacions (Catalunya) 1r.tr.09 –20,4 –23,9 0,0
Preus industrials (Catalunya) jn.09 — –4,4 1,5
Ocupació sectorial (afiliats Seg.Social) 2n.tr.09 — — –7,6
Atur registrat sectorial jn.09 –2,5 — 36,6

Les dades disponibles corresponents al primer semestre no mostren senyals consistents de redreçament
de l’activitat industrial.  

(*) Variació de final de període.
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A tall d’exemple, tant la superfície nova a construir com el nom -
bre d’habitatges previstos a les llicències d’obres apro va des
durant el segon trimestre d’enguany presenten pèrdues de més
del 20% en comparació amb un any abans. Unes va riacions que
convé matisar perquè el descens de la superfície prevista es pro -
dueix després d’un 2008 encara expansiu i la ne  gativa evolució
interanual del nombre d’habitatges es veu sua vit zada perquè,
alhora, representa un augment de gairebé el 13% en relació
amb la xifra prevista el trimestre anterior. En el cas dels serveis,
el descens del 30% del tràfic portuari de càrrega general i del
35% del nombre de contenidors durant el primer semestre
d’enguany, il·lustren respecte de la magnitud de l’impacte de la
re cessió de l’economia espanyola i europea so bre els fluxos
comercials. Si es comparen les xifres del segon trimestre amb
les del primer s’observen signes que apunten a un moderat re -
punt del tràfic de mercaderies. Insuficient però, per corregir a
curt termini la tendència baixista.

El segment internacional i el de creuers han contribuït a
moderar el descens de l’activitat a la plataforma aeroportuària
de la ciutat.

El trànsit de passatgers per l’aeroport també ha tancat el primer
semestre de 2009 amb menys volum que un any abans. Es trac-
ta d’una lleu accentuació de la variació registrada un any abans.
Cal insistir en què una part d’aquest descens respon encara a
l’efecte de l’AVE com es pot deduir del fet que la taxa de varia-
ció relativa del nombre de passatgers del pont aeri Barcelona-
Madrid mostra una caiguda que gairebé dobla la del trànsit in -
ter nacional. En el cas de la plataforma portuària, el total de
passatgers del primer semestre d’enguany s’ha mantingut en els
mateixos volums que durant el mateix període de 2008 i asso-
lint un nou màxim anual. Una evolució que ha estat possible
gràcies a l’augment de l’oferta de places de creuers amb sorti-
da i arribada al port de la ciutat ja que tant els ferris regulars
com els creuers en trànsit han registrat pèrdues moderades de
passatgers. Les dades provisionals d’activitat turística fan com-
patibles un lleu descens de les pernoctacions hoteleres durant la
primera meitat de l’any amb un primer repunt a l’alça del bi -
mestre maig-juny.
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Preus de consum (IPC) i salaris

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

Continua la correcció dels preus de consum derivada de la retallada dels preus de l’energia en un entorn
de feblesa de la demanda. Constatar l’escassa intensitat de la correcció a l’àrea de Barcelona. 

Preus del mercat immobiliari

Compravenda sostre residencial (€/m2)
— Habitatges nous 1r.sem.09 — — –5,1
— Habitatges de segona mà 1r.sem.09 –5,5 –11,6 –9,0
— Places d’aparcament 1r.sem.09 — — 2,9
Lloguer (€/m2/mes)
— Sostre residencial 1r.tr.09 — 3,9 5,4
Esforç econòmic (ECAHP/RFD) (en p.p) 1r.sem.09 — — –1,3

El descens dels preus al mercat residencial s’ha generalitzat, si bé a Barcelona s’evidencia una certa
resistència a la baixa en comparació amb d’altres zones, en especial de segones residències. Tot i amb
això, les negociacions de preus entre compradors i venedors –en particular en el mercat de segona mà–
poden fer variar aquests entre un 10 i un 40% sobre el preu inicial d’oferta.
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Turisme, consum i preus

Variació (%) 2008/07

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

Consum, crèdit i turisme

Matriculació de vehicles 2n.tr.09 –11,5 –47,8 –26,9
Ocupació sectorial (afiliats Seg.Social) 2n.tr.09 –0,5 –5,9 –3,5
Saldo viu del crèdit bancari (província) mç.09 0,7 6,1 7,8
Pernoctacions hoteleres mg-jn.09 12,2 2,8 –8,3
Visitants que pernocten a la ciutat mg-jn.09 12,7 3,2 –6,3
Passatgers de creuers turístics 2n.tr.09 243,5 –8,7 17,5

L’evolució del segon trimestre ha estat més expansiva que la del primer en el cas de l’activitat turística.
El crèdit continua ajustant-se a una demanda solvent feble. 

(*) Variació de final de període.
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Dels diferents indicadors de consum destaca el ja conegut dalta-
baix de la matriculació de vehicles, gairebé un descens intera-
nual del 50% durant el segon trimestre, en línia amb l’evolució
a la resta del país. Una variació que de ben segur es mo derarà
sensiblement durant la segona meitat de l’any gràcies als ajuts
públics i descomptes de les marques i sempre que l’accés al
crèdit bancari es vagi normalitzant. Pel que fa als preus de con-
sum, l’àrea de Barcelona pràcticament no ha notat el pronun-
ciat descens que ha registrat al conjunt d’Espanya a co  men ça -
ment d’estiu. Un fenomen semblant al que es detecta al mercat
immobiliari, on la pressió de la demanda i una oferta menys
abundant que a la resta del territori estan frenant la correcció
dels preus de venda i lloguer de sostre residencial que sí que es
dóna amb intensitat a la resta del país.

L’impacte d’un any de crisi sobre el mercat de treball metropo-
lità no difereix massa del que ha tingut a la resta del territori.
El nombre d’ocupats afiliats a la Seguretat Social a final del
segon trimestre era prop d’un 7% més baix que un any abans –a
Barcelona un 5,7%– mentre que l’atur registrat havia crescut
un 55%, set punts percentuals menys entre els residents de la
ciutat central. En el cas de l’ocupació, aquestes dades de co -
mençament d’estiu impliquen un empitjorament de la conjun-
tura en relació amb el final de 2008. En el de l’atur, la taxa
d’augment s’ha mantingut relativament estable. La suavització
de la tendència es fa esperar. 

La situació de creixent dificultat per accedir o fins i tot mante-
nir-se en el mercat de treball que es desprèn d’aquestes dades
explica el canvi de tendència de la població que es declara acti-
va. Després d’anys d’expansió ininterrompuda i ferma gràcies,
en primer lloc, a la progressiva incorporació de la dona al mer-
cat laboral regulat i posteriorment, als fluxos migratoris, la
intensitat i durada de l’actual recessió acaba amb el miratge de
l’augment indefinit de les taxes d’activitat.                     
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Total atur jn.09 –0,3 48,1 45,0
Atur masculí jn.09 –1,0 62,3 61,5
Atur femení jn.09 0,4 35,3 30,8
Atur juvenil jn.09 –13,2 43,7 55,4
Taxa d’atur registrat (en p.p.) jn.09 –0,3 3,8 2,8
Total atur (RMB) jn.09 –0,7 54,8 55,4
Taxa d’atur registrat (RMB) (en p.p.) jn.09 –0,4 4,9 4,0

Creixement intens de l’atur durant el primer semestre. La inversió extarordinària en obra pública local
i la reducció de la població activa explica la lleu contracció de les xifres d’atur durant el darrer mes. 

V
ar

ia
ci

ó 
(%

)

2008/2007 darrer període

Total atur Atur masculí Atur femení Atur RMB
0

10

20

30

40

50

60

70

Mercat de treball

Variació (%) 2008/07

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

Ocupació 

Població activa estimada 2n.tr.09 –1,2 –3,8 0,4
Població activa estimada (RMB) 2n.tr.09 –2,3 –2,3 –0,7
Taxa d’ocupació (de 16-64 anys) (en p.p) 2n.tr.09 –0,3 –6,8 –0,7
Ocupats afiliats a la Seg. Social 2n.tr.09 –0,8 –5,7 –3,2
Ocupats afiliats a la Seg. Social (RMB) 2n.tr.09 –1,2 –6,9 –3,7
Contractes laborals registrats 2n.tr.09 5,8 –20,2 –2,8

Es manté el procés de pèrdua de llocs de treball i s’accentua la reducció de la taxa d’ocupació. La variació
de la població activa canvia de signe. 

(*) 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*
2n.tr.08 3r.tr.08 4t.tr. 08 1r.tr.09 2n.tr.09

Catalunya

PIB (Variació real) –1,3 –3,2 –7,2 –11,9 –11,4
Índex Producció (IPI)
—Total indústria –2,3 –8,2 –17,3 –21,5 –22,4
—Energia 7,2 0,1 –10,4 –15,4 –12,8
—Intermedis –7,0 –11,8 –24,1 –28,1 –26,4
—Equipament –2,6 –13,0 –23,4 –34,1 –33,4
—Consum 1,1 –4,4 –7,5 –8,5 –13,2

Exportacions de béns 1,4 4,6 –6,5 –23,9
Inversió prevista/efectiva1 — 1,6 —
Índex Clima (ICI)2 –17,0 –23,1 –37,0 –43,5 –34,2
Índex Preus (IPRI)3 6,9 7,2 1,5 –1,8 –4,4
Cost laboral/treballador 7,4 4,6 5,6 5,2
Afiliats RG Sg. Social3 –3,1 –4,4 –7,6 –11,0 n.d.
Aturats registrats3 14 23,7 46,8 54,5 n.d.

Espanya

PIB (Variació real) –2,2 –2,9 –5,5 –11,0
Índex Producció (IPI)
—Total indústria –2,5 –6 –15,5 –20,7 –21,7
—Energia 2 1,6 –1,7 –8,4 –10,5
—Intermedis –4,8 –9,3 –23,1 –28,7 –28,1
—Equipament –2,1 –8,5 –19,7 –27,9 –28,2
—Consum –1,3 –4,1 –8,8 –10,9 –12,8

Exportacions de béns 6,3 9,4 –7,6 –22,7
Índex Clima (ICI)2 –13,1 –18,4 –31,0 –34,8 –32,1
Índex Preus (IPRI)3 8,4 8,3 0,4 –2,5 –5,0
Cost laboral/treballador 5,9 4,8 5,4 3,8
Afiliats RG Sg. Social3 –2,4 –4,2 –8,0 –10,4 n.d.
Aturats registrats3 13,5 22,0 42,8 67,6 n.d.
Crèdit (Saldo viu)3 12,2 10,8 10,3 10,4

El primer avanç de l’evolució del PIB sectorial del segon tri-
mestre –un descens que supera l’11 per cent de variació intera-
nual per segon trimestre consecutiu– confirma que la contrac-
ció de la producció industrial catalana està sent molt intensa
després de gairebé un any i mig de retrocés. Els índexs de pro-
ducció industrial del primer semestre, tot i reflectir un descens
interanual superior al vint per cent de mitjana, semblen anun-
ciar que el procés d’ajustament de la capacitat productiva ha
entrat en una fase de variacions més moderades. Si aquesta tra-
jectòria no s’estronca en el que resta d’any es podria començar
a tocar fons a començament de 2010.

Un dels aspectes que posa de relleu l’evolució dels índexs de
producció industrial al conjunt de Catalunya és que la pèrdua
de facturació es concentra bàsicament en la fabricació de pro-
ductes intermedis i d’equipament, amb retallades que superen
àmpliament el 30% en relació amb un any abans. Al seu torn,
la producció de béns de consum reflecteix una davallada signi-
ficativa però força més moderada. Una conseqüència positiva
des d’una òptica no empresarial d’aquesta feblesa de la con-
juntura industrial i de la crisi econòmica en general és la inu-
sual durada –gairebé un any en el moment de tancar aquesta
edició– i la intensitat de la reducció de la producció d’energia.

El primer semestre d’enguany ha estat molt difícil per a la
indústria catalana alhora que possiblement marqui el punt
d’inflexió de l’actual situació de crisi.

La majoria dels resultats corresponents al segon trimestre con-
firmen la intensitat de la crisi que pateix la indústria catalana
per segon any consecutiu. Sent molt optimistes, hom podria va -
lorar l’evolució més recent d’algun dels indicadors de conjun-
tura com un indici de que la contracció que viu la producció
industrial ha superat la fase més crítica i ha començat a mo de -
rar la intensitat de la davallada. Això equival a dir que s’en -
dinsa en una conjuntura en la que tornar a registrar pèrdues tan
intenses com les registrades durant els primers mesos d’en-
guany és molt improbable. La lleu millora de la confiança em -
presarial, l’evolució del clima industrial i els primers indicis de
millora de la conjuntura econòmica que presenten algunes de les
principals economies de la zona euro, són factors que abonen la
previsió de que l’evolució de l’activitat industrial a Catalunya
durant la segona meitat d’enguany no serà tan negativa com la
del semestre anterior.  
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Indicador de clima industrial (ICI)

Catalunya Espanya Unió Europea
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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

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

1r.tr.09/1r.tr.08 –23,9 –32,1 –9,0
2n.sem.08/2n.sem.07 –1,2 –5,7 6,4

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

Es manté la forta retallada dels preus de producció alhora que
es modera la negativa evolució del clima industrial. 

L’indicador de clima industrial, que fins a cert punt permet
avançar l’evolució de la producció industrial, mostra una sen-
sible correcció de la trajectòria descendent que ve registrant
d’en çà la segona meitat de 2007. És prematur anunciar la im -
minència d’un canvi de tendència. En tot cas, és un punt d’in-
flexió que sembla acabar amb la forta correcció de 2008. Les
dades més recents apunten també a una ràpida homogeneïtza-
ció de la variació registrada a Catalunya amb la que es produeix
a Espanya i al conjunt de la UE.

El fort descens dels preus industrials dels darrers mesos respon
tant a la davallada 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 internacio-
nals. La dependència de la indústria catalana de les impor -
tacions d’a quests 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, s’acaba per estendre a la fabricació de béns de
consum i, en conseqüència, a la cistella de la compra.



Tendència de l’activitat industrial
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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)

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

Valoració del període

Marxa del negoci Normal 49 51 29 27 31
Saldo –18 –27 –44 –60 –53

Volum de comandes Normal 55 40 27 26 26
Saldo –29 –43 –63 –68 –63

Volum d’estocs Normal 62 55 53 50 55
Saldo 12 4 5 –2 –6

Grau d’utilització de la 
capacitat productiva % 77 74 69 62 64

Variació sobre trimestre anterior

Marxa del negoci Igual 45 33 20 30 36
Saldo –20 –44 –46 –54 –9

Facturació total Igual 37 25 20 25 31
Saldo –11 –44 –42 –57 –6

Facturació a l’estranger Igual 45 42 35 39 40
Saldo 4 –17 –27 –42 4

Preus de venda Igual 69 74 79 60 76
Saldo 12 6 –15 –19 –18

Nombre de treballadors Igual 73 64 49 47 60
Saldo –5 –17 –37 –44 –25

Inversió realitzada Igual 71 63 57 51 65
Saldo 3 –12 –24 –37 –16

Perspectives a curt termini

Marxa del negoci Igual 51 45 44 53 49
Saldo –21 –16 –36 7 –6

Volum de comandes Igual 48 45 46 52 48
Saldo –23 –19 –38 7 –3

Compres a proveïdors Igual 48 43 43 50 50
Saldo –32 –25 –43 –3 –17

Facturació total Igual 42 35 38 46 44
Saldo –24 –8 –33 13 –7

Facturació a l’estranger Igual 58 46 51 50 55
Saldo –5 1 –21 17 4

Preus de venda Igual 80 83 61 83 84
Saldo 10 2 3 –8 –3

Nombre de treballadors Igual 80 68 67 71 72
Saldo –9 –22 –27 –19 –15

Inversió prevista Igual 70 67 58 71 69
Saldo –5 –9 –25 –5 –9

Evolució de l’ocupació i la inversió industrial

Ocupació Inversió
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El sector exterior no ha estat, ara per ara, l’alternativa a
l’afeblida demanda interna. 

Les exportacions de béns manufacturats han començat 2009
accentuant la tendència baixista amb la que varen acabar l’any
anterior. La recessió econòmica és tan intensa i general a la
major part de la Unió Europea –principal mercat de les nostres
exportacions– que el descens de les vendes en aquesta àrea no
s’ha pogut compensar, en el curt termini, amb una major pre -
sència en altres zones, igualment en crisi. I és que el comerç
mundial viu, en paral·lel al conjunt de l’economia, una conjun-
tura de creixement extraordinàriament feble.

Les xifres d’ocupació i atur reflecteixen també la intensitat de
la crisi que ha patit l’activitat industrial a Catalunya durant la
major part de 2008 i primera meitat d’enguany. El nombre
d’ocupats en empreses del sector afiliats a la Seguretat Social
s’ha vist reduït en més del deu per cent en el darrer any. En lí -
nia amb aquesta tendència de l’ocupació, l’atur registrat s’ha
in crementat de manera molt accelerada –prop del 70%– com a
conseqüència de que es partia de nivells molt baixos. La intro-
ducció de la CNAE-2009 condiciona puntualment la valoració
de les variacions interanuals d’aquestes variables. 
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Evolució del negoci segons grandària d’empresa
saldos
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Els resultats de l’enquesta de conjuntura industrial que recull
les opinions del empresaris del sector localitzats a la regió me -
tropolitana de Barcelona confirmen, com era previsible, les ten -
dències observades pel conjunt de Catalunya. Els resultats
disponibles confirmen la situació de feblesa i d’incertesa en la
que es mouen les empreses industrials metropolitanes. A l’hora
de valorar l’evolució del negoci durant el segon trimestre, més
de la meitat dels empresaris enquestats es decanten per una
valoració negativa sense pal·liatius. Valoració recolzada en que
gairebé dues terceres parts de les empreses registren uns vo -
lums de comandes per sota del que consideren normal. Un any
abans, les empreses en aquesta situació eren poc més d’un terç
del total. Aquest fet explica que la capacitat productiva efecti-
vament utilitzada durant el primer semestre s’hagi reduït un
setze per cent en només un any.

Si la comparació es fa en relació amb la situació del trimestre
anterior –el primer de 2009– les valoracions són igualment ne -
gatives, amb l’excepció de la facturació a l’estranger, però més
temperades en termes absoluts. Una contenció que s’explica
per raons estacionals –el segon trimestre acostuma a ser el de
més activitat industrial, i també perquè la situació actual ha
estat precedida d’un any amb saldos clarament negatius com a
conseqüència de l’expansió de la crisi inicialment financera i
immobiliària a la resta de sectors. Aquestes valoracions deixen
entreveure que la crisi a la indústria metropolitana, accentuada
durant els primers mesos d’enguany, s’ha començat a moderar
a començament d’estiu. S’entra en un període de relativa esta-
bilització de la producció i de les vendes –els saldos continuen
sent lleument negatius– mentre que es manté una certa correc-
ció en els preus de sortida de fàbrica i també la tendència a
reduir plantilles. Es manté igualment el saldo negatiu pel que fa
al nombre d’empreses en relació amb la realització de les inver-
sions previstes. La feblesa de la demanda i els problemes de
tresoreria o financers juntament amb l’augment de competèn-
cia són els factors més citats com a principals obstacles a l’ex-
pansió del negoci.

Per grandària de les empreses, el procés d’ajustament a la nova
conjuntura sembla que ha tocat fons entre les més petites. Pot
semblar una afirmació prematura perquè la variació en termes
de saldos és poc significativa, però és congruent amb el fet que
aquest segment empresarial –les unitats productives de fins a
deu treballadors assalariats– fou el primer que va començar a
patir l’impacte de la crisi i el que l’ha patit amb més intensitat.

Una ullada a l’evolució de la capacitat productiva ociosa de les
diverses branques industrials evidencia que la contracció és
general. Malgrat això, la conjuntura durant els primers mesos
de 2009 era especialment delicada en el conjunt de l’àmplia i
heterogènia indústria metal·lúrgica, inclosa la fabricació de ma -
qui nària, equipament elèctric, electrònic, vehicles i material de
transport. Una situació que ha remuntat lleument durant el
segon trimestre. La indústria química i de material i productes
plàstics aparentava ser la menys afectada per la caiguda de la
demanda.

Conjuntura industrial

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

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

Feblesa de la demanda 35,1 41,8 47,1 46,9
Augment dels costos de producció 24,8 17,4 13,6 10,4
Equipament productiu insuficient 1,4 1,0 0,5 1,6
Insuficiència d’infrastructures 0,9 2,0 0,5 1,0
Serveis ineficients 2,3 1,5 1,0 1,0

Manca de mà d’obra qualificada 6,3 3,0 2,1 2,1
Problemes de tresoreria o financers 12,6 16,9 17,8 17,2
Augment de la competència 14,9 15,9 14,1 16,1
Altres o cap en concret 1,8 0,5 3,1 3,6
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Conjuntura industrial

Les perspectives a curt termini de la indústria metropolitana es
tenyeixen d’un moderat optimisme. 

A l’hora de valorar les perspectives a curt termini dels seus
negocis, els empresaris industrials de la regió metropolitana es
mostren indecisos i relativament dividits. Aproximadament la
meitat no espera canvis significatius, mentre que en l’altra mei-
tat s’imposa la opinió de que el negoci encara no millorarà,
especialment pel que fa a facturació i compres a proveïdors.
Comparant la situació actual amb la d’un any abans –dos mo -
ments separats per un any de forta contracció– es detecta un
lleu augment del nombre d’empresaris que confien en poder
augmentar o si més no mantenir el seu volum de negoci durant
la segona meitat de l’any. Aquesta millora relativa no es fa ex -
tensible a l’evolució de les plantilles ni a la inversió. Tampoc
es confia en una recuperació immediata dels preus de venda.
Per sectors d’activitat, les perspectives a curt termini han mil -
lorat de manera general i especialment en aquelles activitats
que un any enrere encaraven escenaris especialment negatius
com ara la indústria de material de transport, la de materials de
construcció i la tèxtil i de confecció.  

Perspectives de l’evolució del negoci a curt termini (*)

(%)

2n.tr.20092n.tr.2008

Alimentació i begudes

Tèxtil, confecció i cuir

Fusta, suro i mobles

Paper, edició i arts gràfiques

Química

Prod. minerals no metàl·lics

Metal·lurgia i prod. metàl·lics

Maquinària i equipament

Equip. elèctric i electrònic

Material de transport

Total

0 20 40 60 80 100

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



II. Finances
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Sistema financer

Per segon any consecutiu, l’estalvi privat en forma de dipòsits
al sistema bancari creix més que el crèdit.

L’activitat del sector financer català durant el primer semestre
d’enguany s’ha caracteritzat per un creixement moderat del crè   -
dit a famílies i empreses. Alhora, el volum de dipòsits ges tio nats
ha mantingut pràcticament inalterable la intensitat ex pan siva
dels darrers deu anys. L’actual conjuntura econòmica re  cessi va i
la forta expansió que va registrar la de manda de crèdit per part
del sector privat durant el quinquenni 2002-2007 són dos dels
factors que ajuden a explicar l’actual desacceleració del creixe-
ment del crèdit. Un tercer factor és l’augment de les taxes de
mo rositat com a conseqüència de la notable davallada de la de -
manda interna i de l’augment de l’atur. Un canvi d’es ce nari que
frena la demanda de crèdit i obliga les entitats financeres a ser
més restrictives en la satisfacció d’aquestes peticions.

La progressiva desacceleració de la variació interanual del sal -
do viu del crèdit bancari en mans del sector privat respon, com
es pot observar en el gràfic adjunt, a la migradesa dels darrers
saldos trimestrals. Una situació que previsiblement es man-
tindrà com a mínim fins a final d’any i que situarà la taxa de
creixement del crèdit viu en els valors més baixos dels dar rers
quinze anys. Una correcció força ajustada a la del PIB pe rò
sense presentar saldos trimestrals negatius gràcies, en part, a la
retallada que han registrat els tipus d’interès.

província província
Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya

Dipòsits

març 2009 / març 2008 9,8 8,6 14,1 8,4
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

març 2009 / març 2008 6,1 5 4,5 3,8
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
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Variació del

saldo viu (%)
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Sistema financer

La construcció i els serveis immobiliaris, que els darrers anys
han arribat a concentrar gairebé la meitat del crèdit concedit a
les activitats econòmiques, són les que ara tenen més
dificultats per accedir a nou finançament bancari.   

Com era previsible, la contenció del creixement del crèdit en
mans del sector privat durant el primer semestre de 2009 ha
incidit més en les economies domèstiques que no pas en els
sectors productius. Segons les darreres dades disponibles, el
crèdit viu en mans de les famílies durant el primer trimestre
s’ha reduït a una taxa anual equivalent del 6% en relació amb
el volum de final de 2008. A banda del protagonisme de la in -
versió immobiliària, que concentra el 80% de l’endeutament de
les famílies amb les entitats de crèdit, el retrocés més signifi-
catiu en termes relatius s’ha produït en el finançament de béns
de consum duradors.

El crèdit en mans del conjunt del sector productiu s’ha mantin-
gut relativament estable durant els primers mesos d’enguany amb
un descens trimestral de dues dècimes percentuals. Aquestes da -
des reflecteixen el canvi de política creditícia que estan aplicant
les entitats financeres per frenar l’augment de la morositat.
Durant el quinquenni (2002-2007) l’activitat constructora i els
serveis immobiliaris van acaparar la major part del nou crèdit
destinat als sectors productius fins a representar gairebé la mei-
tat del saldo viu en mans de les activitats productives. A par tir
de la segona meitat de 2008 s’ha iniciat una fase de cor recció
d’aquesta distribució tan desequilibrada del crèdit. 
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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 20.738 104.695 100.761 377.867 576.254 445.972 45.928 84.354
4t.tr.2006 781.644 23.014 119.488 134.317 504.825 700.294 544.389 51.461 104.445

1r.tr.2007 816.098 23.436 121.148 137.836 533.678 726.179 566.341 52.713 107.125
2n.tr.2007 869.174 24.294 132.145 144.552 568.184 754.726 588.694 53.898 112.134
3r.tr.2007 910.001 25.085 140.332 150.341 594.243 768.197 604.623 54.035 109.539
4t.tr.2007 943.086 25.245 141.571 153.453 622.818 789.250 618.212 56.576 114.462

1r.tr.2008 962.333 25.003 143.816 154.237 639.277 802.258 630.161 57.357 114.740
2n.tr.2008 991.307 25.727 148.218 155.600 661.762 817.074 640.247 57.726 119.101
3r.tr.2008 1.005.670 26.593 155.481 156.363 667.233 816.752 646.761 55.859 114.132
4t.tr.2008 1.016.948 26.244 156.141 151.848 682.716 819.412 649.850 54.176 115.386

1r.tr.2009 1.014.668 24.492 158.707 141.308 690.161 806.995 645.979 50.493 110.523

1r.tr.09/ 4t.tr.08/ 4t.tr.07/
Variació (%) 1r.tr.08 4t.tr.07 4t.tr.06

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

Total famílies 0,6 3,8 12,7
Inversió immobiliària 2,5 5,1 13,6
Consum durador –12,0 –4,2 9,9

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



20

Sistema financer

Les dades disponibles posen de relleu la relativa selectivitat de
la restricció creditícia que ha afectat l’activitat productiva. Lle -
vat de la construcció, que ha perdut recursos i quota de mercat
en la disponibilitat de crèdit, en línia amb l’evolució de la capa-
citat productiva del sector, tant la indústria com el conjunt dels
serveis no relacionats amb l’immobiliari tanquen el trimestre
amb taxes de creixement similars als de final de 2008.

En paral·lel a aquest procés d’adaptació del sistema financer a
la conjuntura recessiva de l’economia espanyola, la majoria de
les entitats de crèdit han començat a reduir capacitat produc -
tiva, tancant sucursals i retallant plantilles. Després d’incremen-
tar en un miler 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%, 2009 comença amb una retallada sense prece-
dents pel que fa a intensitat. Durant els primers tres mesos d’en -
guany les entitats financeres han tancat més de 150 oficines
d’atenció al públic a Catalunya, dues terceres parts de caixes
d’estalvi. Pel que fa als volums d’ocupació, la lleu contracció
dels darrers trimestres contrasta amb la forta expansió del trien-
ni 2005-2007.    

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.
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

març 2009

Barcelona 2.043 672 1.310 30
Resta província 3.695 986 2.634 60
Resta Catalunya 2.263 672 1.531 50
Total Catalunya 8.001 2.330 5.475 140

Madrid 3.300 1.551 1.644 56
Resta província 2.787 1.062 1.630 64
Total Espanya 45.689 15.372 24.822 5.097

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.

març 2009/ març 2008
Barcelona –3,3 –2,7 –3,7 –3,2
Catalunya –1,9 –2,3 –1,8 3,7
Espanya 0,0 –1,3 0,5 2,4

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

mç.2009/mç.2008 –2,0 –1,9 –1,9 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

Evolució dels tipus d’interès
(%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tipus d’intervenció
del BCE
Tipus no hipotecaris
del total d’entitats

Tipus d’interès hipotecari
del total d’entitats
IPC
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Mercat de renda variable

Renda Renda fixa
Variació (%) variable pública privada Total

2n.tr.2009/2n.tr.2008 –18,6 –1,8 –1,0 –14,5
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

El mercat borsari encara la segona meitat de l’any amb
cotitzacions a l’alça i senyals de recuperació dels volums
de negoci.

Si ens atenem al fet que les borses anticipen els canvis de
tendència –o els accentuen segons algunes opinions– l’evolució
alcista de la majoria d’índexs borsaris dels principals mercats
financers del món és interpretada de manera força consensuada
com la prova de què la crisi financera està relativament contro-
lada i que la recessió de l’economia és a punt de tocar fons. El
canvi d’orientació dels índexs, allunyant-se ràpidament dels
mínims dels primers mesos de l’any, també té un component
important de correcció dels excessos anteriors, quan les expec-
tatives eren especialment fosques. En definitiva, sembla que s’ha
començat a recuperar el clima de confiança que necessita la
inversió en renda variable.   

Les dades de contractació del segon trimestre a Borsa de Barce -
lona han continuat a la baixa en relació amb les del mateix perí-
ode d’un any abans. El descens del 35% del volum negociat de
renda variable durant el primer semestre, sumat al 53% de 2008,
palesa la forta correcció que ha registrat el mercat borsari. Una
correcció que, d’altra banda, ha estat general i tant o més inten-
sa a la major part dels principals mercats mundials. Alhora,
però, l’evolució del volum de negoci i de les cotit za cions durant
el segon trimestre d’enguany ha moderat la tendèn  cia descen-
dent dibuixant un punt d’inflexió que, segons opinions autorit-
zades, anuncia un escenari de recuperació pel 2010.

2006 2007 2008 2009

Volum efectiu negociat a Borsa de Barcelona
milions d'€
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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. 44.211 17.569 75 61.855
2n.tr. 43.080 18.269 78 61.427

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 contracció de la demanda interna i l’evolució del preu del
petroli i primeres matèries per la crisi internacional han estat
determinants en l’evolució de la inflació.

La correcció a la baixa dels preus de consum encetada durant
el darrer trimestre de 2008 s’ha mantingut i accentuat durant la
primera meitat d’enguany. El descens de l’1% que ha registrat
la variació interanual de l’IPC espanyol el passat més de juny
és un valor atípic i sorprenent per la velocitat a la que es corre-
geixen els excessos inflacionistes d’un any abans. Aquesta in -
tensitat és la que permet avançar que la trajectòria correctora
probablement hagi assolit el punt més baix i durant el segon
semestre definirà una trajectòria més moderada. L’evolució del
preu del petroli i de les expectatives de redreçament de l’acti-
vitat econòmica tenen la darrera paraula.

En paral·lel a l’evolució de l’índex general de preus, que al
conjunt d’Espanya acumula tres mesos consecutius de variació
interanual negativa, l’anomenada inflació subjacent –que no
considera els components més volàtils de la cistella de la com-
pra com són l’energia i els productes alimentaris frescos– man -
té una trajectòria de clara desacceleració dels preus de consum
iniciada també a començament de la tardor de l’any passat.
Després de nou mesos consecutius de moderació dels preus
de consum, la inflació subjacent comença l’estiu amb un in -
crement interanual del 0,8, una quarta part del valor d’un any
abans.

Pel que fa a l’evolució dels preus de consum a Catalunya, amb
el canvi d’any i l’entrada en el segment negatiu de les varia-
cions interanuals, s’acaba amb tres anys d’evolució equivalent
a la d’Espanya. Com que la retallada de l’IPC a Catalunya ha
estat més moderada que la detectada al conjunt d’Espanya, apa-
reixen novament indicis de diferencial d’inflació entre els dos
àmbits. Un diferencial que és encara més acusat en el cas de la
província de Barcelona, on és més ajustat parlar d’estabilitat
dels preus que no pas de descens. En termes d’inflació acu -
mulada durant els primers sis mesos d’enguany, l’augment de
preus a l’àrea de Barcelona i Catalunya és de sis dècimes per-
centuals, el doble que al conjunt del país.  

(%)

gn. fb. mç ab. mg. jn. jl. ag. st. oct. nv. ds.

Variació acumulada anual
(província de Barcelona)

2008 2009
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0,0
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2,0

3,0

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

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

jn.2009/ des.2008/ des.2007/ des.2006/
jn.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 0,8 2,4 3,3 2,5
Zona euro –0,1 1,6 3,1 1,9
Unió Europea 0,6 2,2 3,2 2,2

Variació mitjana anual

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

IPC harmonitzat
(variació interanual)

Diferencial d’inflació entre Espanya i la UME
(%)
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En relació amb la resta de la Unió Europea, l’escàs creixement
acumulat en el que va d’any ha situat la taxa d’inflació espan-
yola clarament per sota de la mitjana de la zona euro, compen-
sant el repunt inflacionista de la major part de 2008, quan el
diferencial inflacionista es va mantenir per sobre de l’1%. En -
guany, atesa l’evolució del primer semestre, la situació és la
inversa i previsiblement el diferencial d’inflació entre Espanya
i els països de la zona euro ens serà favorable. 

De l’anàlisi per components de la despesa sobresurt l’incre-
ment dels preus a begudes alcohòliques i tabac, bàsicament per
l’augment de la càrrega fiscal que suporta el tabac. Increment
compensat en termes percentuals per la davallada de la mitjana
dels preus del transport gràcies al retrocés del preu del petroli.
L’ensenyament, la hoteleria i restauració, les despeses associa-
des a la llar i la major part del serveis a les persones han regis-
trat creixements de preus per sobre de la mitjana. Una mitjana
que s’ha mantingut en valors negatius gràcies a les retallades de
l’alimentació i begudes no alcohòliques, vestit i calçat, medici-
na i comunicacions.  

IPC per components (%)

Catalunya Espanya UE

jn.09/jn.08 ds.08/ds.07 ds.07/ds.06 jn.09/jn.08 ds.08/ds.07 ds.07/ds.06 jn.09/jn.08 ds.08/ds.07 ds.07/ds.06

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

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

Total –0,5 1,6 4,3 –1,0 1,4 4,2 0,6 2,2 3,2
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Consum d’energia i aigua

Nota: El 2001 es produeix un trencament de la sèrie de consum d’electricitat per usos i el
2005 es trenca la del gas. Font: FecsaEndesa i Gas Natural. Dades facilitades pel
Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

Electricitat Gas
Variació (%) Total Domèstic Cial.–indtal. natural 

2n.tr.2009/2n.tr.2008 –0,7 –4,6 3,4 –34,3
1r.sem.2009/1r.sem.2008 1,9 0,3 3,9 –25,3

2008/2007 1,0 –0,7 2,9 –0,4
2007/2006 –1,5 –8,7 7,6 –6,8

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

2n.tr.2009/2n.tr.2008 –10,7 –6,3 –13,8 28,7
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’electricitat i gas natural (Mwh)

Electricitat de baixa tensió Gas natural

Comercial
Període Total Domèstic i industrial Total

1997 3.969.434 1.445.977 2.523.457 3.016.183
1998 4.085.961 1.348.107 2.737.854 3.157.261
1999 4.209.561 1.382.271 2.827.290 3.557.244
2000 4.386.793 1.588.142 2.798.651 3.622.682
2001 4.504.479 2.393.536 2.110.943 3.212.103

2002 4.605.950 2.640.712 1.965.238 3.328.223
2003 4.778.747 2.696.030 2.082.717 3.180.604
2004 4.888.653 2.771.812 2.116.841 3.157.610
2005 5.081.421 2.887.297 2.194.124 7.881.521
2006 5.184.247 2.914.450 2.269.797 6.562.262

2007 5.105.692 2.662.290 2.443.402 6.048.861
1r.tr. 1.338.610 791.283 547.327 2.196.849
2n.tr. 1.247.878 646.689 601.189 1.581.472
3r.tr. 1.230.367 568.082 662.285 1.001.428
4t.tr. 1.288.837 656.236 632.601 1.269.112

2008 5.156.854 2.643.590 2.513.264 5.453.028
1r.tr. 1.368.558 763.478 605.080 2.256.064
2n.tr. 1.205.434 625.724 579.710 1.424.489
3r.tr. 1.293.601 597.657 695.944 839.727
4t.tr. 1.289.261 656.731 632.530 932.748

2009
1r.tr. 1.427.456 795.535 631.921 1.814.727
2n.tr. 1.196.586 597.147 599.439 935.792

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

Es redueix el consum d’energia i aigua a Barcelona durant
el segon trimestre d’enguany.

El lleu descens del consum d’electricitat de baixa tensió durant
el segon trimestre compensa parcialment l’augment del primer.
En conjunt, la variació del semestre es tanca amb un augment
de l’1,9%, recolzat gairebé en exclusiva en el consum per a
usos comercials i industrials. El consum domèstic manté els
mateixos volums que un any abans.

La forta davallada del consum de gas natural respon bàsi -
cament a la menor demanda per part del segment dels grans
consumidors no domèstics. En la mateixa línia, segons les
da des disponibles, el consum d’aigua ha accentuat la tendèn-
cia descendent que caracteritza aquest tipus de consum d’ençà
co men çament de segle. Sorprèn la notable retallada del segon
trimestre, tant en el consum domèstic com per a usos comer-
cials i industrials. Un descens que es fa difícil de justificar
exclusivament per la conjuntura econòmica i la menor despesa
de les famílies.    
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Matriculació de vehicles

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

Els incentius econòmics a la compra de vehicles nous poden
moderar la tendència a la baixa de les matriculacions.

La intensitat de la davallada registrada per la matriculació de
vehicles durant la primera meitat de 2009 no té precedents.
Des censos interanuals generalitzats de més del 40% sobre uns
volums que ja havien patit un retrocés proper al 30% és un fet
extraordinari que exemplifica la magnitud de la recessió econò-
mica i especialment de la pèrdua de confiança i l’enfosquiment
d’expectatives de consumidors i empreses. D’altra banda, difí-
cilment s’hauria registrat una davallada d’aquesta magnitud en
tan poc temps si no s’hagués produït l’expansió sostinguda de
la dècada 1998-2007.

Intentar explicar l’evolució recent de la matriculació de vehicles
requereix anar més enllà de la simple conjuntura econòmica, de
l’augment de l’atur o de la manca de crèdit. Sens dubte aquests
factors han estat determinants i poden continuar sent-ho en el
curt termini. Però, igual que en el cas de la promoció immobi-
liària, venim d’uns anys extraordinaris durant els quals s’ha
modernitzat notablement el parc automobilístic alhora que els
índexs de motorització de la població han assolit nivells difícils
de superar i relativament incompatibles amb les polítiques
d’extensió del transport públic i el foment de la mobilitat sos-
tenible. A més, l’estructura demogràfica de la població catala-
na –els saldos entre els potencials nous conductors i els que
deixen de ser-ho són cada cop més reduïts–, i els costos de tota
mena associats a la tinença d’un vehicle, especialment onero-
sos quan se’n fa un ús esporàdic, són alguns dels elements que
poden acabar d’explicar l’atonia del sector.     

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

200720081r.sem.2009

Resta

Motos i ciclomotors

Turismes

Total vehicles

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

Matriculació de vehicles 
Període Barcelona Província Catalunya C.A. Madrid

1997 n.d. 191.161 251.549 236.543
1998 n.d. 226.203 299.134 282.192
1999 n.d. 258.954 343.708 334.209
2000 n.d. 250.928 328.456 348.643
2001 n.d. 242.467 318.543 396.829

2002 n.d. 222.464 293.613 386.345
2003 n.d. 251.132 326.012 397.961
2004 n.d. 269.387 356.261 455.955
2005 n.d. 290.049 386.400 487.361
2006 n.d. 284.546 382.404 498.704

2007 71.396 293.756 401.599 499.798
1r.tr. 17.614 74.554 101.321 133.375
2n.tr. 18.607 79.133 108.151 145.840
3r.tr. 16.913 68.074 94.453 106.658
4t.tr. 18.262 71.955 97.674 113.925

2008 52.159 206.393 275.596 392.467
1r.tr. 13.725 58.036 77.575 112.710
2n.tr. 14.393 59.378 79.142 134.461
3r.tr. 12.777 47.640 64.660 77.713
4t.tr. 11.264 41.339 54.219 67.583

2009
1r.tr. 8.494 33.322 43.696 63.864
2n.tr. 7.519 34.210 45.425 81.736

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

Variació (%) Barcelona Província Catalunya C.A. Madrid

2n.tr.2009/ 2n.tr.2008 –47,8 –42,4 –42,6 –39,2
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –43,1 –42,5 –43,1 –41,1

2008/2007 –26,9 –29,7 –31,4 –21,5
2007/2006 n.d. –5,9 –5,6 0,2





IV. Transports i comunicacions
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L’activitat portuària reflecteix la contracció dels fluxos
comercials.

El comerç internacional està sent un dels segments de l’acti -
vitat econòmica més afectats per la crisi que viu l’economia
mundial per segon any consecutiu. La contenció de la deman-
da després d’anys de fort creixement i l’aparició de tendències
pro teccionistes en algunes de les economies més avançades i
per a determinats segments de la producció, han repercutit en
un descens dels fluxos comercials entre països. És aquest el
context en el que s’ha d’emmarcar la contracció que ve regis-
trant el tràfic de mercaderies pel port de Barcelona d’ençà els
darrers mesos de 2008.

Una retallada del volum de tràfic de l’ordre del 23% interanual
durant la primera meitat d’enguany, o del 15% si es considera
l’evolució dels darrers dotze mesos, són variacions singulars en
la història del port. Com a mínim, de la dels darrers 30 anys.
Una de les peculiaritats d’aquestes dades és que el canvi de
conjuntura s’ha produït de manera força abrupta. En pocs me -
sos s’ha passat de canalitzar un volum de mercaderia de més de
4,5 milions de tones mensuals a poc més de 3,3 milions, un
registre que es va assolir per primera vegada el 2004.

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

Total mercaderies

Variació (%) Cabotatge Exterior Total

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

2007/2006

Total 4,9 8,5 7,8
Càrrega general 1,3 13,2 10,8
Líquids a doll 19,4 2,5 4,3
Sòlids a granel 17,8 –9,2 –5,8
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El tràfic exterior de càrrega general és la partida més afectada
per la davallada de la demanda.  

La càrrega general, que ha arribat a representar el 70% del trà-
fic portuari total i que es transporta majoritàriament en conte-
nidors i engloba la mercaderia de més valor afegit, ha patit un
notable daltabaix. Durant el primer semestre de 2009 han pas-
sat pel port 12,6 milions de tones d’aquest tipus de mercaderia,
el 31% menys que un any abans, quan van ser més de 18,3
milions. La variació ha estat lleument més intensa en el tràfic
exterior que no pas en el de cabotatge. Els líquids a doll, bàsi-
cament hidrocarburs i productes químics d’importació, també
s’han apuntat al descens amb un retrocés més moderat del 9,4%.
Contràriament, els sòlids a granel, epígraf que agrupa el tràfic
de ciment i clínker, adobs i primeres matèries agràries, tanca el
semestre amb un increment del 8% gràcies al dinamisme del
tràfic exterior. L’evolució d’aquesta partida, la més minsa en
termes absoluts, ha contribuït a moderar el descens del total.

El tràfic de contenidors, estretament lligat a l’evolució de la
càrrega general, s’ha reduït un 35% durant els primers sis me -
sos de 2009 en relació amb el mateix període d’un any abans.
En només un any s’han perdut 460.000 Teus, un terç dels trans-
portats durant la primera meitat de 2008, període en el que
aquest tipus de tràfic va assolir màxims històrics al port de
Barcelona amb 2,7 milions de Teus/any. Atès que no s’ha pogut
beneficiar del moderat creixement dels sòlids a granel, la mer-
caderia contenitzada retrocedeix més que el total, posa punt i
final al procés expansiu dels darrers sis anys i perd presència
relativa en el tràfic portuari.
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Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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Teus
Variació (%) Exterior Cabotatge Total Tones

2n.tr. 2009/2n.tr.2008 –39,9 –26,9 –38,5 –39,3
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. 618.281 71.332 689.613 6.671
4t.tr. 492.486 56.450 548.936 5.301

2009
1r.tr. 388.646 47.935 436.581 4.134
2n.tr. 379.907 54.079 433.986 4.245



De la resta d’epígrafs, tots immersos en pèrdues de volum sig-
nificatius, en destaquen els automòbils i peces, la maquinària i
recanvis i els productes metal·lúrgics. Tres partides molt afec-
tades per la davallada de la inversió i el consum i molt depen-
dents de la disponibilitat de crèdit. Els productes alimentaris,
gairebé sense excepció, i el tabac, mostren igualment uns regis-
tres decebedors. Igual que el paper i pasta, els productes quí-
mics, la fusta i el calaix de sastre de la resta de mercaderies,
integrat majoritàriament per tota mena d’articles de consum.
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Els materials de construcció i els automòbils i peces són, dels
agregats més importants, els que acumulen un retrocés més
accentuat els darrers dos anys.

Una anàlisi més detallada de l’evolució del tràfic segons la
tipologia dels productes permet observar que, efectivament, els
signes positius són l’excepció en les taxes de variació. Només
els carburants derivats del petroli, el pinso i farratge i els olis i
greixos acumulen creixements interanuals significatius a final
de la primera meitat de 2009. Altres partides també relaciona-
des amb l’alimentació animal com ara les faves, la farina de
soja i els cereals, juntament amb els productes siderúrgics, han
mantingut un volum de tràfic semblant al d’un any abans, amb
variacions mínimes. La majoria d’aquests agregats ja havien
registrat variacions lleument positives durant el 2008. En la
vessant de les pèrdues relativament contingudes destaca la im -
portació de gas natural i el ciment i clínker, a la baixa per segon
any consecutiu com a conseqüència de la recessió que viu la
construcció.

Origen/destinació del tràfic portuari exterior (1r.sem.2009)

Variació (%)

Àrees geogràfiques Tones g-jn09/g-jn08 2008/2007

França / Itàlia 3.524.829 –25,7 9,6
Europa (Atlàntic) 915.439 3,9 23,6
Med. Or., Negre i Pr. Orient 1.273.188 –31,0 –7,9
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 1.597.669 0,1 –1,1
Sud i sud–est asiàtic 1.150.727 –23,8 –6,1

Extrem Orient i Japó 1.711.170 –40,5 4,2
Nord d'Àfrica 2.133.462 –7,8 9,8
Resta d'Àfrica 772.676 –47,3 17,4
Amèrica del Nord (Atlàntic) 448.957 –39,9 –12,6
Golf de Mèxic 1.025.463 42,9 14,2

Amèrica Central i Carib 438.020 –12,4 1,3
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.253.864 –23,9 –13,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 75.305 –30,5 –15,4
Amèrica del Sud (Pacífic) 127.752 –44,1 4,4
Oceania i Illes del Pacífic 155.819 –6,6 4,6

Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic
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Distribució del tràfic per productes (1r.sem.2009)       

Variació (%) 

Productes Tones 2009/2008 2008/2007

Gas natural 2.372.689 –13,9 11,0
Gasoil, gasolina i fuel 2.454.372 7,9 0,0
Altres productes energètics 237.161 –3,7 9,1
Productes siderúrgics 956.894 –1,4 1,5
Productes metal·lúrgics 425.409 –41,1 1,8

Potasses i altres adobs 134.124 –39,2 –18,5
Productes químics 1.936.181 –16,6 –8,4
Ciment i clínker 321.023 –9,6 –15,7
Altres materials de construcció 331.611 –43,5 –3,8
Cereals i farines 288.453 1,8 –8,8

Faves i farina de soja 746.119 1,2 –0,2
Pinso i farratges 288.732 23,9 –8,5
Fruites i verdures 276.238 –29,3 –6,4
Begudes i derivats 293.735 –70,9 56,4
Conserves 51.523 –63,4 –16,5

Tabac, cafè i cacau 254.082 –36,6 –7,2
Olis i greixos 498.113 18,3 18,7
Pesca congelada 24.963 –55,1 –23,2
Resta de productes alimentaris 640.763 –35,5 –4,9
Paper i pasta 734.490 –21,0 –1,1

Fusta 59.661 –55,8 –22,7
Maquinària i recanvis 640.038 –41,2 4,3
Automòbils i peces 393.993 –54,9 –13,9
Resta de mercaderies 2.298.017 –34,0 8,7
Tares 3.510.672 –25,8 0,4

Total 20.169.056 –23,5 1,0
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2n.tr.2009 1r.sem.09/ 2008/ 2007/
Variació (%) 2n.tr.2008 1r.sem.08 2007 2006

Ferris regulars 5,0 –4,0 4,3 –1,9
Creuers –5,8 13,3 18,0 23,4
Creuers en trànsit –12,3 –6,5 16,9 29,1
Total –4,6 0,9 12,4 13,4

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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El descens del tràfic portuari ha repercutit especialment en els
fluxos comercials amb Extrem Orient i Japó.

En consonància amb l’heterogeneïtat de les variacions per tipus
de mercaderies, les àrees geogràfiques d’origen/destinació del
tràfic exterior del port també mostren una àmplia varietat d’e-
volucions. La immensa majoria, òbviament, presenten descen-
sos en els fluxos comercials. L’àrea de Japó, Corea i Xina i el
sud i sud-est asiàtic juntament amb França/Itàlia i la resta del
Mediterrani amb l’excepció del Nord d’Àfrica, protagonitzen
les davallades més significatives en termes absoluts. Amb signe
positiu, tres àrees: el Golf de Mèxic i el Pèrsic que es consoli-
den com a subministradors d’hidrocarburs i els ports atlàntics
d’Europa. L’evolució d’aquests darrers possiblement explica la
intensitat i generalitat de la davallada dels fluxos comercials
amb el continent americà.

La demanda del turisme de creuer perd impuls i no pot seguir
el ritme d’expansió de l’oferta. 

La crisi econòmica i de confiança del consumidor i l’augment
de l’atur a les principals economies mundials es fa sentir de
valent en l’activitat turística. Barcelona no és una excepció
–2008 ja es va tancar amb una lleu pèrdua del nombre de visi-
tants i pernoctacions hoteleres a la ciutat– i el segment dels
creuers tampoc tot i que fins el primer trimestre d’enguany ha
mantingut una tendència notablement expansiva. 

El nombre de passatgers que han arribat o sortit de Barcelona
per via marítima durant el primer semestre de 2009 és pràcti-
cament el mateix que un any abans. Un resultat que contrasta
amb el creixement anual mitjà per sobre del 15% que s’ha man-
tingut d’ençà 2002. D’altra banda, potser és un bon moment
per intentar consolidar un segment del negoci portuari –el del
trans port de passatgers– que ha triplicat el nombre d’usuaris en
només una dècada.  

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. 550.853 463.657 336.783 1.351.293
4t.tr. 149.411 286.062 226.097 661.570

2009
1r.tr. 135.193 110.801 67.719 313.713
2n.tr. 308.611 344.352 268.887 921.850



Variació (%) Avions

2n.tr.2009/ 1r.sem.2009/ 2008/ 2007/
2n.tr.2008 1r.sem.2008 2007 2006

Total –13,7 –16,0 –8,7 7,6
Interior –17,7 –19,6 –13,6 6,1
Internacional –10,5 –12,9 –4,3 9,5
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El transport aeri palesa una caiguda del nombre de passatgers
que es mitiga lleument en el segon trimestre de l’any. 

El fort ajustament de l’economia internacional que des de final
de 2007 estan reflectint la pràctica totalitat d’indicadors econò-
mics està causant un notable impacte en el flux de viatgers i en
el comerç internacional. Tots els grans aeroports espanyols han
tancat el primer semestre de 2009 amb pèrdues significatives
de passatgers, amb un descens agregat en el sistema aeropor-
tuari espanyol del 13%. A l’aeroport de Barcelona, els 12,7 mi -
lions de viatgers que han utilitzat les instal·lacions durant la
primera meitat de 2009 suposen 2,4 milions de passatgers  –un
15,6%– menys que un any enrera. Un retrocés que col·loca el
trànsit aeroportuari a nivells de 2005. 

Variació (%) Passatgers

2n.tr.2009/ 1r.sem.2009/ 2008/ 2007/
2n.tr.2008 1r.sem.2008 2007 2006

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

Variació (%) Mercaderies

2n.tr.2009/ 1r.sem.2009/ 2008/ 2007/
2n.tr.2008 1r.sem.2008 2007 2006

Total –2,3 –22,7 7,7 3,6
Interior –25,4 –22,5 –19,0 –17,2
Internacional –23,0 –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 3.695 104.239 13.072 91.167 321.693 145.273 173.457
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 26.416 3.140 23.277 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

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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La caiguda del nombre de passatgers i de la facturació ha com-
portat un reajustament a la baixa de les línies en servei que s’ha
concretat en una retallada del 16% del nombre de moviments
d’enlairament i aterratge registrat. Aquesta reducció del nom-
bre de vols operatius ha afectat més intensament el mercat inte-
rior que l’internacional, sacsejat per la intensa competència que
representa l’entrada en servei de diferents línies de l’AVE. En
conjunt, les 140.000 operacions realitzades se situen, en termes
de mitjana diària, al nivell de les registrades en 2003. Per altra
banda, el transport de mercaderies, que havia tancat l’any 2008
amb registres positius, acusa la contracció dels intercanvis
comercials tant interns com amb l’exterior, i registra una dava-
llada del 22,7%, una taxa que acaba amb l’expansió sostinguda
del darrer quinquenni.  

En aquest escenari tan poc procliu a l’entusiasme que coinci-
deix temporalment amb l’ampliació de les instal·lacions aero-
portuàries, cal apuntar que la pèrdua progressiva del nombre de
viatgers que s’havia iniciat a l’abril de 2008 ha frenat la inten-
sitat del descens en el segon trimestre de 2009. Els retrocessos
mensuals superiors al 20% del primer trimestre han donat pas a
caigudes més esmorteïdes, d’entre el 7,8% de l’abril i el 13,7%
del maig, en part per l’efecte calendari de la setmana santa –que
enguany ha caigut a l’abril– i en part perquè l’efecte AVE s’ha
apaivagat en complir-se al febrer un any de l’entrada en fun-
cionament del trajecte Barcelona-Madrid. 

De fet, els pitjors registres de tots els segments en què classifi-
quem el transport aeri de passatgers han correspost, del segon
tri mestre de 2008 al primer de 2009, a la línia Barcelona-Madrid,
amb caigudes mensuals fins i tot superiors al 40%. 

En canvi, les davallades dels mesos més recents, quan les com-
paracions interanuals ja eren homogènies, han estat molt més
properes a les registrades a la resta de segments i, en particu-
lar, han estat molt semblants a les de la resta del trànsit inte-
rior, al voltant del -15%. Malgrat aquestes sacsejades, la ruta
aèria Barcelona-Madrid es manté com la principal connexió
aèria domèstica entre dos aeroports europeus, seguida de Milà-
Roma i Toulouse-París. 

La neutralització de l’impacte que l’AVE Barcelona-Madrid ha
tingut en el trànsit aeri de passatgers obre pas a una etapa en la
que la situació econòmica resta com a determinant principal de
la seva evolució. I des d’aquesta òptica s’explica l’empitjora-
ment dels registres de trànsit amb els dos grans segments del
trànsit internacional, l’interior i l’exterior de la UE. En el pri-
mer cas, s’ha accentuat la davallada iniciada l’any passat, si bé
durant els darrers mesos s’ha alleugerit el to fortament negatiu
del darrer trimestre de 2008 i primer de 2009, amb davallades
properes al 20% que s’han moderat fins a un -7,9% en el segon
trimestre de 2009. Pel que fa al trànsit de passatgers amb la
resta del món, la principal novetat és que després de tancar
2008 amb una notable i sorprenent expansió de gairebé el 25%,
ha ingressat en terrenys negatius, amb una davallada durant el
segon trimestre de 2009 del 9%.   
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Passatgers de l’aeroport de Barcelona segons país
d’origen o destinació dels vols (gn–jn.2009)

Nombre de gn-jn 2009/ % sobre el
passatgers gn-jn 2008 (%) total

Espanya 5.351.750 –20,8 41,9
Regne Unit 1.123.760 –16,6 8,8
Itàlia 980.684 –8,0 7,7
Alemanya 965.291 –18,1 7,6
França 934.931 –6,4 7,3
Holanda 512.483 –12,3 4,0
Suïsa 414.457 –11,4 3,2
Portugal 271.569 –24,7 2,1
Estats Units 249.965 7,2 2,0
Bèlgica 220.544 –13,4 1,7
Dinamarca 145.579 9,7 1,1
Federació Russa 143.273 –23,0 1,1
Romania 128.388 –3,3 1,0
Marroc 119.729 13,5 0,9
Irlanda 114.682 5,8 0,9
Àustria 111.955 –18,5 0,9
República Txeca 92.212 –8,9 0,7
Turquia 90.050 36,8 0,7
Israel 86.818 –0,9 0,7
Finlàndia 70.297 –5,2 0,6
Grècia 68.890 28,8 0,5
Suècia 62.789 –43,2 0,5
Noruega 56.220 –27,4 0,4
Polònia 48.052 2,1 0,4
Argèlia 40.155 32,7 0,3
Resta de països 367.496 –8,7 2,9

Total 12.772.019 –15,4 100,0

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

Aeroports espanyols Aeroports internacionals

Nom Passatgers Nom Passatgers

Madrid/Barajas 1.528.050 París/Charles de Gaulle 569.751
Palma de Mallorca 699.875 Amsterdam/Schipol 512.360
Sevilla 442.598 Londres/Heathrow 354.963
Màlaga 301.195 Roma/ Fiumicino 339.125
Bilbao 281.824 Frankfurt 304.188
Eivissa 279.996 Milà/Malpensa 266.873
Menorca 237.953 Munich 245.265
FGL.Granada/Jaén 170.868 Lisboa 232.924
Alacant 161.153 Londres/Gatwick 227.152
Tenerife Nord 139.000 Brussel·les 220.530
Santiago de C. 138.766 París/Orly 214.082
Astúries 133.955 Zuric 174.171
Gran Canaria 127.753 Ginebra 173.922
Resta aeroports 707.387 Resta aeroports 3.586.390

Total 5.350.373 Total 7.421.696
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El menor ritme de descens que ha experimentat en els darrers
cinc trimestres el trànsit internacional en relació amb el nacio-
nal ha impulsat el pes relatiu de la vessant internacional, que
pel primer semestre de 2009 s’ha situat en un 58,1%, 7,7 punts
més que en 2005. La inauguració de la T1 al juny de 2009, que
amplia la capacitat operativa de l’aeroport fins als 55 milions
de viatgers anuals, és un pas més en aquesta creixent interna-
cionalització de l’aeroport. 

L’anàlisi del trànsit de passatgers per països revela que l’impac-
te de la crisi i del deteriorament de les expectatives econòmiques
és global, i afecta tant els viatges de negocis com els turístics.
Dins de la UE, el trànsit amb les grans potències eco nò  miques i
demogràfiques palesa un fort retrocés, especialment notable en
el cas de Regne Unit i Alemanya. La menor daval lada del tràn-
sit amb Itàlia ha permès aquest darrer país guanyar una posició
i situar-se, per primer cop, com a segon país d’origen i destina-
ció de passatgers, avançant Alemanya. També hi ha algun altre
avanç significatiu en països europeus amb fluxos inferiors als
300.000 passatgers anuals, com és el cas de Dina marca, Irlanda
o Grècia. En l’esfera extracomunitària, destaca l’imparable as -
cens dels Estats Units, que ja ha assolit la vuitena posició en la
classificació per països, així com de Marroc i Turquia. 

Segons les dades de passatgers per companyies del primer se -
mestre de l’any, Clikair ha mantingut la primera posició en vo -
lum de passatgers assolida en 2008 amb un 14,4% dels viatgers,
seguida de Spanair i de Vueling, amb un 13,1% i un 11%, res-
pectivament. La quota de mercat d’Iberia continua retro cedint i
passa de la quarta a la cinquena posició en termes de passatgers
transportats, amb un 7% del total de viatgers. Els can vis, les fu -
sions i les escissions que en els darrers anys estan modificant el
mapa de les companyies aèries dins del mercat aeroportuari
espanyol tindran enguany un nou factor d’alteració amb la fu sió
de Vueling i Clikair, que serà efectiva aquest estiu. 

Com s’ha avançat anteriorment, la profunda crisis econòmica i
financera està deixant empremta en el conjunt de la xarxa aero-
portuària. Amb poques excepcions, els aeroports espanyols
re gistren retrocessos importants del nombre de passatgers trans -
portats, tant en aeroports internacionals, com turístics, nacio nals
o regionals. Entre els quinze primers, els descensos oscil·len
entre el -6% d’Eivissa i el -24,5% de València. En aquest con-
text de signes negatius, Reus apunta una excepció destacable,
amb un increment interanual del 44,6% derivat del paper en
aquest aeroport de la companyia Ryanair. 

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

Passatgers Mercaderies (tones) Avions

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

1. Madrid-Barajas 22.874 –11,0 60,0 98,3 134.768 –17,6 214.911 –11,3
2. Barcelona 12.772 –15,6 58,1 97,6 40.175 –22,7 139.092 –16,0
3. Palma de Mallorca 9.057 –8,0 67,0 87,0 8.112 –23,7 80.226 –8,6
4. Màlaga 5.315 –12,9 78,5 92,7 1.691 –29,5 48.945 –17,1
5. Gran Canària 4.563 –11,9 55,6 69,0 12.371 –29,3 50.539 –14,2

6. Alacant 4.041 –11,4 78,2 92,0 1.501 –27,6 34.000 –14,4
7. Tenerife Sud 3.537 –17,8 86,2 56,1 2.838 –36,9 24.662 –23,7
8. Girona 2.426 –8,9 87,3 98,0 18 –89,3 23.254 –8,9
9. Lanzarote 2.195 –19,1 64,7 63,3 2.174 –24,1 20.493 –24,2

10. València 2.193 –24,5 47,3 96,6 4.671 –38,9 40.675 –17,8

11. Tenerife Nord 1.926 –6,5 3,0 99,1 8.647 –17,6 30.603 –8,2
12. Sevilla 1.923 –15,3 25,3 95,8 2.664 –17,7 27.494 –19,3
13. Fuerteventura 1.771 –18,7 68,4 67,1 970 –32,0 17.683 –19,2
14. Bilbao 1.705 –19,4 24,6 95,9 1.350 –18,7 26.884 –16,0
15. Eivissa 1.561 –6,0 48,6 78,9 1.360 –26,4 20.648 –10,1

Total Espanya 86.324 –13,0 58,4 90,3 255.147 –19,1 1.058.261 –13,0
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L’ús del transport públic es veu molt poc afectat per la crisi
econòmica.

Les dades disponibles en el moment de tancar aquesta edició
mostren un descens molt moderat del nombre d’usuaris que
durant la primera meitat d’enguany han validat el corresponent
títol de viatge al conjunt del transport públic metropolità. En
termes homogenis, entre el metro, els autobusos urbans, el tram -
via i el servei urbà dels Ferrocarrils de la Generalitat, han su -
mat uns 314 milions de viatgers, escassament un u per cent
menys que un any abans. Al servei ferroviari de rodalia l’evo-
lució és semblant però amb signe positiu.

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.

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

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

Total Urbà –4,1 –1,6 –0,2 3,0

milions de viatges

Total transport públic urbà
variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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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 7.703 156.600
2n.tr. 93.487 49.210 7.333 156.900

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

Ferroviari 2,1 1,0 1,6 1,6
Autobús –1,1 1,7 –3,3 3,3
Tramvia 5,3 25,4 11,1 23,6

Total 1,0 1,7 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



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

RENFE –2,5 –6,4 –1,8 –3,2
C1 –6,4 –7,0 17,9 9,6
C2 12,1 4,9 –8,9 –7,7
C3 0,0 –5,6 –10,8 –19,0
C4 –1,4 –7,5 –13,7 –10,9

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

Total Rodalia –2,5 –4,1 –0,5 –1,7

Sorprèn relativament que el transport públic no noti més inten-
sament el descens de l’ocupació i del nombre de visitants. O
fins i tot una reducció del nombre de desplaçaments associats
a compres i oci. Possiblement la pèrdua de viatges per aquests
motius s’ha vist compensada per un increment dels qui, per ra -
ons bàsicament econòmiques, han substituït el cotxe pel trans-
port públic.  

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

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana
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L’activitat turística a la ciutat comença a corregir la trajectòria
baixista iniciada l’any passat. 

Durant el primer semestre d’enguany els hotels de Barcelona han
facturat 5,8 milions de nits a gairebé 3,1 milions de visitants.
En termes relatius i homogenis, aquestes dades equivalen a una
reducció a l’entorn del 5% en comparació amb els vo lums d’ac-
tivitat del mateix període de 2008. Alhora, del detall bimestral
es desprèn que la tendència descendent es modera.

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

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

3r.bim.2009/3r.bim.2008 2,8 3,2
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –5,3 –6,4

2008/2007 –8,3 –6,3
2007/2006 3,2 6,0

En efecte, les dades de visitants i pernoctacions del bimestre
maig-juny, 1,2 milions de visitants que han generat gairebé 2,3
milions de pernoctacions als establiments hotelers de la ciutat,
equivalen a uns increments interanuals de l’ordre del 3%. Una
situació inèdita des de final de 2007. Tot i ser una dada inequí-
vocament positiva, especialment per l’entorn i conjuntura eco -
nòmica en la que es produeix, potser és prematur interpretar-la
com l’inici del canvi de tendència que ha de permetre recuperar
la trajectòria expansiva del període 1994-2007 i assolir en pocs
anys nous màxims històrics. 

Una anàlisi més reposada de les dades d’aquest primer semestre
permet interpretar que el segment dels visitants que sembla que
es comença a recuperar amb més força és els dels turistes.
Contràriament, els resultats del primer quadrimestre sembla que
s’han vist condicionats per la forta retallada del nombre de des-
plaçaments per motius professionals o de negocis. O simple-
ment han reduït al mínim imprescindible l’estada a la ciutat. En

Activitat hotelera segons categoria

Ocupació Nombre de Nombre de Estada

Categoria habitacions (%) pernoctacions visitants mitjana

gn-fb 2009

H 5* 41,7 151.032 88.557 1,72
H 4* 57,8 762.364 429.395 1,77
H 3* 58,3 390.456 205.900 1,90
H 2* 67,5 128.660 59.688 2,18
H 1* 52,9 50.937 25.530 2,00
Total 56,0 1.483.449 809.070 1,83

mç-ab 2009

H 5* 49,4 196.251 126.850 1,55
H 4* 71,4 1.062.551 579.459 1,84
H 3* 73,5 542.799 260.852 2,10
H 2* 78,7 162.282 69.823 2,34
H 1* 70,8 72.364 37.302 1,94
Total 69,1 2.036.247 1.074.287 1,90

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
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Activitat turística

Places hoteleres per categories

1* 2* 3* 4* 5* i GL
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general, la crisi ha provocat una notable retallada dels pressu-
postos de despesa dels capítols més prescindibles de les em -
preses i aquest fet ha repercutit en una reducció del nombre de
pernoctacions hoteleres per part d’aquest segment de visitants.  

Des d’aquesta òptica, l’evolució del primer semestre s’ha de
considerar millor del que era previsible atesa la situació de forta
recessió econòmica que viuen els principals països emissors
de visitants cap a Barcelona. La bona relació qualitat preu que
ofereix la ciutat en molts aspectes sumada a l’abundant oferta
de connexions aèries amb les principals capitals euro pees són
factors que han afavorit l’arribada de visitants, tan estrangers
com de la resta d’Espanya.   

Avançar en la progressiva correcció de l’estacionalitat 
de la temporada turística és la clau per aconseguir augments
sostinguts de les ràtios d’ocupació mitjana de l’oferta hotelera. 

Una oferta que continua augmentant i que ja s’acosta a les
60.000 places, el doble que ara fa deu anys. Durant aquest pe -
ríode, l’augment del nombre de visitants no s’ha quedat enrere
però no s’ha vist acompanyat per l’evolució de l’estada mitja-
na que els darrers anys, més aviat s’ha escurçat, canvis meto-
dològics a banda. 

En el que va de 2009 no arriba a les dues nits per persona, un
vint per cent menys que fa tot just sis anys. De la combinació
d’aquestes dues variables en resulta un perfil de l’ocupació mit-
jana dels hotels lleument a la baixa. Per cate gories d’hotels,
l’augment de l’oferta en el que va d’any s’ha re partir de mane-
ra igualitària entre els establiments de qua tre i més estrelles i la
resta. Una paritat que no es manté quant a ràtios d’ocupació,
atès que en el que va d’any són lleument més elevades en el
segment dels hotels de menys categoria.

En paral·lel a l’activitat turística lligada a l’oferta hotelera, du -
rant el primer semestre d’enguany el nombre de passatgers de
creuers turístics pel port ha continuat a l’alça, tot i la forta
contenció del ritme de creixement. Un segment de l’activitat
turística que també ha notat el descens del nombre de visitants
i la contenció de la despesa que imposa la crisi, és el dels
anomenats transports de l’oci, bus turístic, tramvia blau i te -
lefèric. En conjunt han donat servei a un vuit per cent menys de
viatgers que un any abans.

Evolució dels creuers turístics pel port de Barcelona
variació (%)

VaixellsPassatgers
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Nota: Els tranports de l’oci inclouen el Bus Turístic i el Tramvia Blau. 
Font: TMB. Les dades del segon trimestre de 2008 inclouen només l’abril.
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Fira de Barcelona

La crisi econòmica i els problemes financers del teixit
empresarial han condicionat l’activitat firal.  

L’activitat expositora de la Fira de Barcelona durant 2008 ha
patit els efectes de la sobtada i intensa crisi financera mundial
i la recessió que d’ençà mitjan d’any està afectant les principals
economies europees inclosa l’espanyola. En un context de da -
vallada de la demanda de consum i d’inversió empresarial, a
més d’un accés restringit al crèdit i un marc general d’incerte-
sa sobre la magnitud i durada de la crisi, és comprensible que
la participació en fires no fos una prioritat per a moltes empre-
ses especialment preocupades pel curt termini. El resultat ha
estat un any d’ajustament de l’activitat firal, amb menys salons
que dos anys abans, menys superfície contractada i menys vi -
sitants. Malgrat les circumstàncies i amb l’excepció d’alguns
sec tors especialment afectats per la crisi, la resposta de les em -
preses ha estat notable.    

Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Fira de Barcelona.

Indicadors d’activitat firal (2008)

Superfície Expositors
neta directes Visitants Tipologia

Saló Periodicitat (m2) Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total del Saló

Bread & Butter (1a. edició) Bianual 26.746 60 890 950 n/d 90.000 90.000 Professional
Expohogar Primavera Anual 13.324 193 26 219 10.554 4.106 14.660 Professional
Mobile World Congress Anual 48.000 150 1.150 1.300 n/d 55.000 55.000 Professional
Cosmobelleza - Cosmowellness Anual 28.000 720 30 750 n/d 147.316 147.316 Professional
Alimentaria Barcelona Biennal 116.328 1.221 285 1.506 157.632 56.685 214.317 Professional
Antiquaris Barcelona Anual 4.515 83 12 95 22.233 0 22.233 Públic
Estudia Anual 6.949 148 2 150 41.328 19.814 61.142 Públic
Expodidactica Biennal 3.500 145 22 167 869 6.889 7.758 Professional
BNF - Barcelona Negocios 

y Franquicias Anual 2.537 57 4 61 5.964 16.853 22.817 Mixt
Futura Anual 1.101 54 2 56 1.889 2.634 4.523 Públic
Expoaviga Biennal 11.649 143 39 182 9.651 8.631 18.282 Professional
Turisme Anual 15.776 185 54 239 17.066 186.934 204.000 Públic
26 Saló del Còmic Anual 5.289 136 14 150 n/d 102.072 102.072 Públic
Motoh! Bcn Biennal 23.374 188 53 241 38.806 224.000 262.806 Mixt
Instalmat Biennal 6.520 157 14 171 281 13.116 13.397 Professional
BGC - Bdigital Global Congress Anual 1.900 50 — 50 n/d 2.500 2.500 Professional
Bcn Bridal Week/Salón NoviaEspaña Anual 5.510 78 27 105 n/d 13.135 13.135 Professional
Alimentaria México Anual 4.752 119 43 162 11.813 0 11.813 Professional
SIL-Saló Internacional de la Logística Anual 22.000 600 110 710 n/d 38.896 38.896 Professional
Avante Biennal 4.655 93 7 100 784 7.335 8.119 Mixt
Expohogar Otoño Anual 8.339 126 21 147 6.959 1.048 8.007 Professional
Bread & Butter (2a. edició) Bianual 41.240 55 838 893 n/d 85.000 85.000 Professional
Alimentaria Mercosur Anual 2.415 75 6 81 4.272 0 4.272 Professional
Salón Internacional del Caravaning Anual 31.747 87 16 103 22.887 55.826 78.713 Mixt
Liber Anual 6.272 244 16 260 3.434 3.400 6.834 Professional
Hostelco Biennal 60.123 728 212 940 1.689 80.412 82.101 Professional
Expoquimia Triennal 38.717 568 92 660 679 34.603 35.282 Professional
Equiplast Triennal 19.640 182 104 286 161 13.938 14.099 Professional
Eurosurfas Triennal 4.885 83 41 124 50 4.251 4.301 Professional
Barcelona Meeting Point Anual 15.400 600 50 650 2.759 200.000 202.759 Mixt
SITEM - Expoterapias Naturales Biennal 400 50 — 50 n/d 4.634 4.634 Professional
Salón Náutico Internacional 

de Barcelona Anual 100.155 462 125 587 118.566 34.640 153.206 Mixt
Expominer Anual 886 73 57 130 11.073 4.336 15.409 Públic
Bodas & Bodas Anual 1.200 102 — 102 n/d 5.728 5.728 Públic
Salón del Hobby 

“Ciudad de Barcelona”Anual 3.000 100 45 145 20.106 30.894 51.000 Públic
Magic Internacional Anual 1.900 142 12 154 n/d 28.000 28.000 Públic
Ocasión Anual 9.414 20 20 6.030 30.380 36.410 Públic
EIBTM-Exhibition for the Incentive,

Business Travel & Meeting Industry Anual 14.100 0 300 300 n/d 8.131 8.131 Professional
Auto Retro Anual 30.850 230 70 300 n/d 57.099 57.099 Públic
Festival de la Infància Anual 14.587 66 1 67 47.660 182.340 230.000 Públic
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

La darrera revisió de les dades de la comptabilitat trimestral ha
confirmat la duresa de la situació del sector de la construcció,
amb una davallada interanual del VAB sectorial del 9,9% a Cata -
lunya i del 6,0% a Espanya durant el segon trimestre de l’any.
En tots dos àmbits representa un empitjorament en relació amb
el trimestre precedent, amb una retallada de 1,1 punts i de 3
dècimes respectivament. Aquestes xifres, encara provisionals,
estan en línia amb la davallada de la inversió, la producció i
els consums intermedis sectorials, així com en la contracció de
l’ocupació.

Evolució del PIB de la construcció (Catalunya)
(taxa de variació interanual en termes reals)

PIB pm PIB Construcció

(%)
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1 Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social. El trencament
metodològic de la sèrie en 2009 no permet la comparació amb períodes anteriors.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat.

Treballadors al sector de la construcció
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Nombre d’empreses del sector de la construcció
i dels serveis immobiliaris1

Barcelona Barcelonès RMB Catalunya

Construcció
des. 2000 4.721 6.520 17.626 30.368
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

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

juny 2009/març 2009 –2,0 –2,7 –3,1 –2,9

Continua el procés d’ajustament del sector de la construcció,
molt afectat per la severa contracció de l’edificació residencial. 

Malgrat que es comencen a detectar alguns senyals d’alenti-
ment del deteriorament, els principals indicadors de producció
sectorial mantenen un accentuat procés contractiu. El cas més
extrem correspon a la construcció residencial, on les taxes inte-
ranuals de la nova producció se situen en nivells insòlitament
baixos, d’entre el -65 i -80%. En el fons, aquestes dades re velen
la paràlisi de la nova edificació residencial que afecta algunes
comarques, mentre que en d’altres àmbits, tot i haver-se reduït
sensiblement el ritme productiu, es manté un cert dinamisme,
alimentat en molts casos per la construcció d’habitatges prote-
gits. La incertesa sobre la situació laboral i sobre les condicions
d’accés al crèdit pesa molt sobre una demanda que resta a l’es-
pera de més descensos de preus, i que, a la vegada, veu les difi-
cultats dels promotors per donar sortida als estocs acumulats
fruit del creixement dels darrers anys.      
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

L’obra en infraestructures també presenta un perfil descendent,
tal com palesen les sèries del Ministeri de Foment per data de
publicació. Tant a Espanya com a Catalunya, l’obra civil es con -
trau en el període gener-maig en relació amb els mateixos
mesos de l’any anterior, mentre que l’edificació mostra un dis-
cret avanç en relació amb les xifres de 2008. No obstant això,
les dades de contractació marquen un to lleugerament més
positiu a Barcelona i la seva regió metropolitana, com ho de -
mostra el petit repunt del consum de ciment en els mesos pre-
vis a l’estiu. Un fet al que hi contribueix tant l’execució del pla
d’obres públiques locals impulsat pel govern central com la
construcció de grans infraestructures com la línia ferroviària
d’alta velocitat fins a França o la línia 9 del metro.

variació (%)variació (%)
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Licitació oficial (Administracions Públiques)

Catalunya Espanya
Edificació Obra civil

Pel que fa als indicadors del mercat de treball sectorial, les
dades disponibles mostren que es continuen registrant taxes
negatives, i que aquestes són més intenses que en altres sectors.
Lamentablement, s’ha perdut de manera transitòria una in -
formació molt rellevant en aquest camp, atès que la profunda
revisió metodològica que han experimentat les dades d’afiliats
a la Seguretat Social ha trencat la sèrie de treballadors i empre-
ses a nivell sectorial i impedeix comparar els valors de 2009
amb els precedents. El canvi en la classificació d’activitats eco -
nòmiques (CCAE-2009) implica alguns salts entre categories,
de tal forma que en definitiva la construcció guanya pes per
haver-se integrat activitats que abans s’englobaven en altres
sectors, principalment en la indústria i, en menor mesura, en els
serveis. 

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 3.777.099 1.260.503 8.416.445 1.951.175 12.193.544

ab-mg 241.020 1.366.450 280.381 3.198.533 521.401 4.564.983

Variació % Catalunya

Edificació Obra civil Total construcció

gn-mg 09/gn-mg 08 2,2 –32,7 –22,8

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

Variació % Espanya

Edificació Obra civil Total construcció

gn-mg 09/gn-mg 08 0,4 –17,6 –12,8

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

2n.tr.2009/2n.tr.2008 –68,9 –34,3 –50,1 –24,2
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 producció d’obra nova residencial se situa en els valors més
baixos de la història recent. 

Les dades dels visats d’obra nova residencial del primer semes-
tre de 2009 revelen una intensificació del procés de contracció
iniciat en 2007 que deixa els registres d’habitatges visats en uns
nivells tan insòlitament baixos que hom té la temptació de dir
que han tocat fons i que difícilment cauran més. El contrast en -
tre el nombre d’habitatges iniciats tot just fa tres anys i els pre-
vistos en els primers mesos de 2009 és enorme tal com es veu
als gràfics adjunts, i exemplifica dos punts extrems, com són el
zenit del cicle alcista i el previsible mínim de les xifres actuals,
les més baixes de la història recent. 

Habitatges iniciats
(taxa de variació dels darrers 12 mesos)(%)

Barcelona RMB Catalunya
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L’ajustament ha estat molt intens i en un període molt breu: si
les davallades de 2008 ja van ser espectaculars, les de comença  -
ment de 2009 han estat encara més profundes, –amb descensos
del 67,1% a Barcelona, del 67,0% a la regió metropolitana i del
69,4% a Catalunya–, acreditant una situació de quasi aturada de
l’edificació residencial. Una situació que difícilment canviarà
fins que no s’acceleri l’absorció dels estocs acumulats després
d’un seguit d’anys d’intens creixement. De moment, tant les
dades de transaccions com les de constitucions d’hipoteques o
les de taxacions continuen descendint a taxes de dos dígits,
confirmant així la retracció d’una demanda que afronta la crisi
en un entorn laboral deprimit, en un context d’enduriment de
les condicions d’accés al crèdit, i a l’espera de majors rebaixes
de preus. 

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

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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Construcció d’habitatges

En aquest escenari, moltes de les empreses promotores i immo-
biliàries que durant els darrers quinze anys han participat, jun-
tament amb els bancs, del vigorós creixement, ara es troben
immerses en un procés d’adaptació de la seva capacitat pro-
ductiva a l’actual conjuntura –com ho demostren les xifres d’a-
tur sectorial– i amb serioses dificultats operatives. Sembla des-
cartat que quan s’obri pas la recuperació econòmica i es vagi
absorbint l’estoc acumulat la construcció residencial torni als
valors assolits en el bienni 2005-2006, amb més de cent mil
habitatges anuals a Catalunya, entre altres raons perquè part
d’aquell creixement no sempre responia –sobretot en termes de
localització– a les necessitats ni a la capacitat econòmica dels
ciutadans, ni s’adequava a criteris de sostenibilitat territorial.

Ara bé, la localització marca diferències significatives en aquests
trets generals: no és el mateix parlar de grans ciutats amb una
demanda d’habitatge principal sostinguda, un estoc moderat i
uns preus relativament inelàstics a la baixa, que de municipis
i comarques amb un fort component de segona resi dència amb
promocions a la venda acabades o paralitzades i amb substan-
cials retallades dels preus. 

Habitatges iniciats a l’àmbit metropolità
milers

Barcelona Resta grans municipis RMB Resta RMB

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

2008 gn-jn 2009 Variació (%) 1

Barcelona 2.729 517 –54,6
l’Hospitalet de Llobregat 256 134 –59,5
Badalona 509 21 –53,7
Sabadell 641 257 –73,5
Terrassa 888 61 –89,8
Santa Coloma de Gramenet 156 97 29,9
Mataró 110 154 –55,7
Cornellà de Llobregat 87 11 –53,0
Sant Boi de Llobregat 119 10 –76,6
Sant Cugat 153 21 –93,1
Rubí 179 43 –33,6
El Prat de Llobregat 144 4 –53,9
Vilanova i la Geltrú 316 5 –97,2
Viladecans 94 13 –79,3
Granollers 114 28 –91,7
Cerdanyola del Vallès 91 28 –48,5

Total municipis grans 6.586 1.404 –67,4

Total RMB 12.373 2.498 –63,6

Total Catalunya 27.569 5.471 –68,6

1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

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

Projectes d’habitatges visats (Província de Barcelona)

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

Nous

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

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

Variació (%) Total Nous Rehabilitats

2n.tr.2009/2n.tr.2008 –51,4 –50,0 –58,6
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
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Construcció d’habitatges

Barcelona pertany, òbviament, a la primera categoria, i a banda
que els descensos de la producció són intensos però menys acu-
sats que en la resta d’àmbits analitzats, manté un ritme de com-
pravendes superior al d’altres zones mentre que els preus de
venda baixen, de mitjana, entre un 10% i un 15%. 

A més, el fet que els compradors actuïn amb prudència i pa -
ciència no es deu únicament a que la demanda potencial de
compradors d’habitatge principal hagi minvat, que ho ha fet,
sinó també a que està alerta i pendent de l’evolució de les prò-
pies circumstàncies eco nòmico-laborals, del mercat hipotecari,
de l’evolució dels preus i l’oferta d’habitatges a la venda i tam -
bé dels diferents instruments de política pública d’habitatge, en
particular dels que s’orienten a facilitar la sortida dels estocs
cap al mercat de lloguer o de lloguer amb opció de compra. 

Actuacions de rehabilitació a Barcelona1
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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.
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1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes

Iniciats Acabats

2007 2008 gn-jn 2009 Var (%)1 2007 2008 gn-jn 2009 Var (%)1

1. Ciutat Vella 222 11 1 –99,4 105 60 36 –52,3
2. l’Eixample 564 606 40 0,2 473 273 209 27,1
3. Sants-Montjuïc 614 365 23 –84,9 382 367 295 –9,8
4. Les Corts 71 69 0 –83,5 83 202 68 50,9
5. Sarrià-Sant Gervasi 374 175 9 –60,3 269 222 74 –45,2
6. Gràcia 227 128 6 –84,8 141 268 178 57,5
7. Horta-Guinardó 357 537 40 –56,2 377 134 277 –0,6
8. Nou Barris 290 180 277 209,4 267 428 272 –4,2
9. Sant Andreu 922 382 27 –77,1 215 424 405 40,9

10. Sant Martí 1.063 275 94 –66,0 1.053 2.024 228 –57,8
Sense dades 0 1 0 — 31 2 0 —

Barcelona 4.704 2.729 517 –54,6 3.396 4.404 2.042 –22,6
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Durant el segon trimestre de 2009 s’ha intensificat la correcció
del volum de sostre previst a les llicències d’obres.

El radical canvi de comportament que estan vivint d’ençà finals
de 2006 el sector de la construcció i el mercat immobiliari que -
da perfectament reflectit en les dades de llicències d’obres
majors. El descens del volum d’obra autoritzada està sent in -
tens i progressiu, i a hores d’ara està afectant per igual tant el
sostre d’obra nova com el de reforma. 

Pel segon trimestre de 2009 la superfície prevista se situa en
una de les fites més baixes dels darrers anys, al llindar dels
300.000 m2, un 28,6% menys que un any enrera. Aquest des-
plom queda més suavitzat en l’anàlisi semestral, on el descens
interanual és del 19,1%. En dades acumulades dels darrers dot -
ze mesos –que mitiguen l’erraticitat pròpia de les dades trimes-
trals–, s’observa que l’evolució recent trenca l’habitual tendèn-
cia de dents de serra amb tendència expansiva de les dues
darreres dècades. El gràfic adjunt, centrat en la trajectòria dels
darrers deu anys, palesa com des de el pic de dos milions de
m2 de sostre assolit en 2006, les dotacions trimestrals desesta-
cionalitzades es mantenen força uniformes entre els 300.000 i
400.000 m2, al voltant d’1,5 milions de m2 anuals. 

Llicències d’obres

Variació (%) Nou Ref. i ampl. Total

2n.tr.2009/2n.tr.2008 –29,8 –26,8 –28,6
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –19,9 –17,6 –19,1

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

De fet, es tracta d’unes xifres prou estimables i que no desen-
tonen gaire en termes absoluts de les assolides en altres “etapes
vall” com les de 2001 o 2004. Però, a diferència de llavors, el
canvi de cicle econòmic i la severa crisi econòmica que afecta
el conjunt de l’economia, però molt en particular el sector de la
construcció, fa que gairebé s’hagi de considerar una proesa
mantenir aquest nivell d’activitat sectorial i que no imperi una
tendència a la baixa més marcada. Sobretot perquè els expe-
dients que més van contribuir a engreixar les xifres en l’etapa
alcista –les promocions residencials plurifamiliars de nova plan -
ta en el mercat lliure– pràcticament han desaparegut del llistat
d’obres aprovades. Els llistats actuals són molt més heterogenis
i els composen obres en general de menor dimensió, amb major
espai pel segment de reforma.  

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 90.888 307.902
2n.tr. 45.640 43.779 11.437 27.458 37.217 14.758 180.289 115.434 295.723
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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 3.135 1.516 4.651 9.904
1r.tr. 862 249 1.111 1.114
2n.tr. 778 418 1.196 3.323
3r.tr. 433 261 694 1.638
4t.tr. 1.062 588 1.650 3.829

2009
1r.tr. 536 210 746 1.098
2n.tr. 604 206 810 1.365

Habitatges

Variació (%) Nous Ref. i ampl. Total

2n.tr.2009/2n.tr.2008 –22,4 –50,7 –32,3
1r.sem.2009/1r.sem.2008 –30,5 –37,6 –32,6

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

Malgrat això, si durant 2008 l’àmbit de la reforma havia man-
tingut un meritori to expansiu que havia contrarestat el descens
de l’obra nova, les dades disponibles de 2009 mostren que a -
quest segment també ha abandonat la senda del creixement. De
fet, registra un perfil descendent només lleugerament menys ne -
gatiu que el registrat en l’obra nova, amb un -17,6% i un -19,9%
respectivament. En termes quantitatius, els àmbits residencial i
el d’equipaments són els que concentren més superfície de
reforma, amb moltes obres i petites en el primer cas i poques i
grans en el segon. 

En el segment de l’obra nova, un dels aspectes més destacables
és la diferent evolució per usos del sostre. El to global recessiu
del primer semestre de l’any amaga evolucions dispars, que
oscil·len des de un to marcadament negatiu en el cas de les
oficines o dels aparcaments –amb descensos del 51,8% i del
37,5% respectivament–, fins a una expansió molt decidida en el
segment del sostre comercial i de l’epígraf equipaments i ho -
tels, amb augments del 41,1% i del 46,1% respectivament. En
el cas de les oficines, l’abundant estoc disponible –al voltant
del 10% del parc– i el lent ritme d’absorció d’aquest està fre-
nant la construcció de nous projectes i, al seu torn, forçant
una retallada de les rendes o bé la renegociació de contractes
vigents. 

Finalment, cal remarcar que la dotació de sostre nou residencial
s’ha mantingut als mateixos nivells que un any enrera, lleugera -
ment per sobre dels 95.000 m2, una porció important dels quals
corresponen a l’aprovació de set promocions amb habitatges
que gaudeixen d’algun tipus de protecció, sigui el règim gene-
ral de protecció oficial o bé habitatges dotacionals. En total, els
habitatges nous previstos sota alguna d’aquestes fi gures protegi-
des són 308, un 27% del total, i es troben força re partits per la
ciutat: n’hi ha a Ciutat Vella, a L’Eixample, a Horta-Guinar dó,
i a Nou Barris.  

De les diverses obres d’edificació aprovades durant la primera
meitat de 2009 destaquen les que genèricament es coneixen
com equipaments, que engloben, per exemple, noves instal·la -
cions esportives –a Les Corts i a l’antiga Seat de la Zona Fran -
ca–, escolars i sòcio-sanitàries. Aquestes darreres són les que
apunten un major dinamisme –reflectint que es tracta d’un sec-
tor econòmic a l’alça–, impulsades tant des del sector públic
com privat. Així, es compten un edifici sòcio-sanitari de 300
llits a Sants-Montjuïc, una residència geriàtrica i centre de dia
a Horta, una residència per a estades temporals per a persones
en situació de marginació o sense sostre impulsada per Càritas
i una altra per una ordre religiosa, una residència per a malats
mentals, un CAP a Gràcia, i un centre polivalent psiquiàtric al
Parc Sanitari Rovira i Virgili. Per últim, també destaca la cons-
trucció d’un auditori i dos pavellons al nou recinte firal, i de
diverses instal·lacions industrials i logístiques a la zona franca
i al port.
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Preus de venda dels habitatges a Espanya

S’accentua la correcció a la baixa dels preus al mercat
immobiliari residencial.

En un escenari de fort deteriorament de l’escenari econòmic en
el qual tant els indicadors d’activitat com d’ocupació presenten
una marcada feblesa, el sector immobiliari residencial ha regis-
trat durant els primers mesos de 2009 una notable intensifi cació
del procés d’ajustament, amb descensos generalitzats i intensos
dels preus de venda. Amb un cert retard en relació a la forta cai-
guda de l’activitat sectorial que ja s’havia manifestat àmplia-
ment en 2008, els preus han deixat enrera les tènues davallades
de l’any passat per endinsar-se de forma contundent en terreny
negatiu, amb descensos que, depenent de les fonts emprades,
dels àmbits analitzats i dels segments del mercat, oscil·len ma -
joritàriament entre -5 i -15%. Cal apuntar que, a diferència de
les fonts registrals procedents de notaris, registradors de la pro-
pietat o taxacions, les dades d’estudis de mercat realitzats per
simulació de compra no capturen una part d’aquestes davalla-
des, atès que els processos de venda inclouen negociacions a la
baixa de preus i/o obsequis com cotxes, places d’aparcament o
el mobiliari que no es poden recollir en les sèries de preus.

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

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

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

Variació % Preu (€/m2)

Habitatge lliure Habitatge

Nou Segona mà Protegit

Província de Barcelona

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

Catalunya

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

CCAA Madrid

2n.tr.2009/2n.tr.2008 –10,7 –10,5 5,1
4t.tr.2008/4t.tr.2007 –5,9 –7,9 9,0

Espanya

2n.tr.2009/2n.tr.2008 –7,9 –8,6 –1,4
4t.tr.2008/4t.tr.2007 –2,3 –3,7 5,6

2007/2006
2008/2007
2n.tr.2009/2n.tr.2008

Preu dels habitatges al mercat lliure (€/m2)
1.611,5 1.850,2

1.009,2
1.244,1

1.436,4

1.399,8

1.405,0

1.556,7

1.544,0

1.666,0

1.630,2

1.683,2

1.745,8

2.207,7

2.304,5

2.665,8

2.780,6

5/10/15

variació (%)

Preu (€/m2) 2n.tr.2009
més de 2.600
de 2.200 a 2.600
de 1.800 a 2.200
de 1.400 a 1.800
menys de 1.400
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Que el descens de preus és generalitzat ho demostra el fet que
afecta totes les comunitats autònomes, gairebé la totalitat de
grans ciutats catalanes i tant en el mercat d’obra nova com
de segona mà. No obstant això, els preus se situen ara en ter-
mes nominals al nivell dels assolits entre 2005 i 2007, depenent
de les zones, de forma que hi ha una part de la demanda poten-
cial a l’expectativa de majors baixades de preus. Una expecta-
tiva que es nodreix del baix ritme de vendes en un escenari de
gran acumulació d’estocs que ha desembocat en una situació de
pràc tica paràlisi de la nova edificació. Per bé que les condicions
financeres d’accés marcades per l’evolució dels tipus d’in terès
estiguin alleujant l’esforç econòmic d’accés a l’habitatge en
propietat, encara calen majors davallades de preus perquè a -
quest esforç minvi, sobretot en un context laboral tan de primit
com l’actual i amb unes perspectives de revalorització de les
rendes familiars molt desdibuixades.  

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
2n.tr.09/2n.tr.08 –17,2 –9,0 –15,3 –7,2 –5,8 –6,6 0,4 –5,4 6,7 6,2 –12,6
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
2n.tr.09/2n.tr.08 –8,0 –13,3 –7,8 –12,7 –9,5 –8,4 –5,4 –5,8 –8,5 –9,9 –12,2
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

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

Evolució del preu dels habitatges al mercat lliure

Prov Barcelona Catalunya
CCAA.Madrid Total Espanya
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Preus de venda dels habitatges a Espanya

Indirectament, les dades de transaccions realitzades i d’hipote-
ques constituïdes durant la primera meitat de 2009 marquen un
calendari de recuperació molt lenta. El pols de manca de dina-
misme de la demanda que marquen totes dues sèries és de severa
contracció, i, amb alguna excepció, les davallades en relació amb
l’any anterior se situen entre el 20 i el 40%. En compa ra ció amb
el màxim del cicle alcista, 2006, les transaccions d’enguany po -
den quedar en una tercera part de les registrades llavors. L’a nàli -
si de les hipoteques constituïdes aporta una dada interessant,
atès que l’import mitjà del crèdit davalla força més que els preus,
especialment a la província de Barcelona i a Cata lunya, però
menys que el nombre d’hipoteques formalitzades. En conjunt,
el capitat prestat a la província de Barcelona és in ferior en un
50% al de l’any 2008; tot un senyal del replegament d’aquest
segment creditici després de la forta expansió viscuda fins al
bienni 2006-2007. 

Import mitjà del crèdit per habitatges hipotecats
en finques urbanes

milers d’€
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Font: Ministeri d’Habitatge.

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

var (%)
1r.sem.09/

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

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

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

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

Catalunya 111.442 60.921 26.104 –57,2
Espanya 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

2008
1r.tr. 14.029 21.843 157.283
2n.tr. 16.311 25.011 169.677

Variacions (%) BCN (prov) Catalunya Espanya

Nombre d’hipoteques

2n.tr.09/2n.tr.08 –33,8 –31,2 –31,4
2008/2007 –37,8 –40,5 –32,4
2007/2006 –22,6 –18,7 –6,7

Import mitjà del crèdit

2n.tr.09/2n.tr.08 –24,3 –23,8 –16,4
2008/2007 –8,9 –8,8 –6,2
2007/2006 8,4 8,2 6,2



VIII. Mercat de treball



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

58

Població activa i ocupada

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

El darrer i llarg procés expansiu de la població activa a remolc
dels fluxos migratoris es veu interromput per la intensitat 
i la durada de la crisi.

La forta contracció registrada pel mercat de treball durant els
primers mesos d’enguany es comença a reflectir en els volums
de població activa. Tot i que la inèrcia que caracteritza les dinà-
miques poblacionals assegura una relativa estabilitat del nombre
de persones que es declaren laboralment actives amb indepen -
dència de la conjuntura econòmica i laboral, l’augment de l’atur
es fa sentir en un lleu retrocés del nombre d’actius. Segons les
estimacions elaborades a partir de l’EPA, l’entorn me tropolità
acumula tres trimestres consecutius de descens inter anual, fet
que contrasta amb la variació encara moderadament expansiva
de la resta de Catalunya. L’estimació de la po blació activa resi-
dent a Barcelona corregeix l’anòmal repunt d’un any abans i
s’apunta a la dinàmica general. 

L’evolució del total continua amagant la divergència de com-
portaments segons sexe. Mantenint una tendència que fa anys
que dura, la població femenina tanca el primer semestre de
2009 guanyant pes relatiu entre la població activa i retallant el
diferencial estructural que en termes de taxa d’activitat la sepa-
ra del col·lectiu masculí. Un avanç que durant el 2008 s’ha vist
afavorit per la pèrdua d’efectius del col·lectiu masculí, molt
afectat per l’impacte de la crisi en l’activitat constructora i en
la industrial. L’augment de la població activa femenina ha estat
una dinàmica comuna a tot el territori fins a final de 2008, de
la mateixa manera que la pèrdua d’efectius entre el col·lectiu
masculí s’ha generalitzat a tots els àmbits. Durant el primer
semestre de 2009 la població activa masculina ha retrocedit fins
als volums de tres anys enrere. Tanmateix, la femenina també
perd efectius però amb menys intensitat que la masculina.

2n.tr.09/ 4t.tr.08/ 4t.tr.07/ 4t.tr.06/
Variació (%) 2n.tr.08 4t.tr.07 4t.tr.06 4t.tr.05

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

RMB
Total actius –2,3 –0,7 3,0 1,9
Homes –3,8 –2,9 2,8 1,2
Dones –0,5 2,2 3,1 2,9

Catalunya
Total actius –1,3 1,5 2,7 2,8
Homes –2,3 –0,4 2,7 2,0
Dones –0,1 3,9 2,7 3,9

Evolució de les taxes d’activitat metropolitanes
(%)

2004 2005 2006 2007 2009
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Població activa i ocupada

Les taxes d’activitat i especialment les d’ocupació s’allunyen
dels valors màxims.

L’evolució del nombre de persones que es declaren ocupades
segons l’EPA del segon trimestre de 2009 posa de relleu la con-
tundència del canvi de cicle. Els descensos són generals i sig-
nificatius, especialment en el segment masculí. La combinació
d’una població activa que tot just es comença a contraure i que
força una orientació baixista de les taxes d’activitat, amb una
sensible retallada dels volums d’ocupació, confirma el punt d’in -
flexió de les taxes d’ocupació registrat durant la segona mei tat
de 2008. Després d’anys d’evolució alcista i d’aconseguir man-
tenir les cotes màximes estabilitzades a l’entorn del 73% de la
població en edat de treballar, les taxes d’ocupació de la pobla-
ció activa resident a Barcelona registren una notable retallada. 

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

2n.tr.09/ 4t.tr.08/ 4t.tr.07/ 4t.tr.06/
Variació (%) 2n.tr.08 4t.tr.07 4t.tr.06 4t.tr.05

Barcelona
Total ocupats –9,9 –2,4 0,4 –0,9
Homes –13,0 –4,9 –1,8 –0,7
Dones –6,3 0,7 3,2 –1,1

RMB
Total ocupats –10,6 –4,7 3,0 2,1
Homes –12,7 –8,1 2,4 1,0
Dones –8,1 –0,2 3,7 3,6

Catalunya
Total ocupats –10,1 –4,2 2,8 2,8
Homes –12,0 –7,3 2,7 1,9
Dones –7,8 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

Nota: Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d’Estadística. 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

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
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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.  

Després de pràcticament un any de davallada continuada del
nombre de llocs de treball, les xifres del segon trimestre sem-
blen anunciar un punt d’inflexió en el procés de correcció dels
volums d’ocupació. Després d’assolir màxims històrics d’afi-
liacions a la Seguretat Social durant el segon trimestre de 2007
–2,4 milions a la regió metropolitana i prop de 3,5 milions al
conjunt de Catalunya– tot just dos anys després aquests volums
d’ocupació acumulen una contracció del 8%. La intensitat de la
recessió econòmica i l’enfosquiment de les expectatives expli-
ca que en només un any s’ha amortitzat el guany d’ocupació
del trienni anterior.

La correcció del mercat de treball ha situat els volums
d’ocupació actuals al nivell dels registrats quatre anys enrere.  

La forta contracció de la demanda interna durant el primer tri-
mestre d’enguany s’ha fet notar amb especial intensitat en el
mercat de treball. Més enllà de petites diferències pel que fa a
taxes de variació, les dades d’ocupats afiliats a la Seguretat
Social a mitjan 2009 mostren la magnitud i homogeneïtat de
la davallada. El 7,2% de descens interanual registrat a Cata -
lunya està en la línia de la variació corresponent al conjunt
d’Espanya i també de la que ha seguit a la RMB. En el cas de
la ciutat de Barcelona el descens es limita a un 5,7%.    

variació interanual (%)Saldo trimestral

Afiliats (%)

2004 2005 2006 2007 20092008

Evolució de l’afiliació a la Seguretat Social (RMB)
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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 jn.2009/ 31 des.2008/ 31 des.2007/ 31 des.2006/
Variació (%) 30 jn.2008 31 des.2007 31 des.2006 31 des.2005

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

Autònoms
— Barcelona –4,9 –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 –5,7 –3,2 1,5 2,3
— RMB –7,0 –3,7 1,5 2,2
— Catalunya –7,2 –4,3 1,8 2,4
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Distribució sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social               (juny 2009)

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

R.G. + Autònoms R.G. + Autònoms R.G. +
Sectors R.G. Absoluts /Total (%) R.G. Absoluts /Total (%)* R.G. Autònoms

Agric., ramad., silvic. i pesca 401 549 0,1 1.525 4.856 1,5 8.506 36.401
Alimentació, begudes i tabac 7.480 8.049 0,8 32.018 34.642 0,4 70.231 77.363
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 4.486 5.557 0,6 24.819 29.367 –5,0 37.153 43.359
Fusta, suro i mobles 990 1.882 0,2 8.949 12.852 –2,4 17.801 25.013
Paper i arts gràfiques 5.771 6.987 0,7 24.120 27.419 –2,6 33.529 37.767
Indústria química 6.180 6.420 0,6 22.370 22.997 –2,8 30.985 31.817
Indústria farmacèutica 7.818 7.832 0,8 18.977 19.005 1,3 20.905 20.940
Cautxú i matèries plàstiques 1.160 1.472 0,1 16.778 17.866 –3,3 24.908 26.258
Productes minerals no metàl·lics 2.991 3.222 0,3 9.742 10.646 –2,2 17.302 19.114
Metal·lúrgia 492 758 0,1 7.970 9.367 –7,0 12.002 13.966
Prod. metàl·lics exc. maquinària 3.169 4.201 0,4 34.581 40.207 –3,9 51.748 60.481
Prod. informàtics, electrònics i òptics 848 987 0,1 6.004 6.421 –18,3 7.391 7.898
Materials i equips elèctrics 5.122 5.211 0,5 13.978 14.249 7,2 17.356 17.740
Maquinària i equips mecànics 3.812 4.463 0,4 20.699 23.378 –4,4 30.191 33.970
Vehicles i altre material de transport 19.028 19.113 1,9 38.350 38.763 –2,9 47.301 48.049
Resta d’activitats industrials 4.323 5.533 0,5 12.287 15.993 –3,0 20.487 25.939
Indústria 73.670 81.687 8,1 291.642 323.172 –2,8 439.290 489.674
Submin. d’energia i aigua 5.334 5.362 0,5 6.837 6.930 –0,1 11.381 11.575
Sanejament i gestió de residus 9.044 9.070 0,9 13.773 13.953 6,2 19.128 19.451
Subministraments i residus 14.378 14.432 1,4 20.610 20.883 4,0 30.509 31.026
Construcció 48.285 58.803 5,8 132.718 184.690 –1,2 212.707 303.515
Venda i reparació de vehicles 8.235 9.909 1,0 25.506 33.230 –1,2 40.608 54.155
Comerç a l’engròs i intermediaris 50.716 60.330 6,0 126.932 150.857 –2,2 167.608 200.824
Comerç al detall 75.864 93.541 9,3 164.919 217.928 0,6 235.579 319.276
Serveis comercials 134.815 163.780 16,2 317.357 402.015 –0,6 443.795 574.255
Transports 21.288 29.613 2,9 50.478 81.928 –0,3 71.411 113.159
Act. logístiques, postals i correus 20.403 21.009 2,1 37.444 38.900 2,0 46.639 48.633
Transport i emmagatzematge 41.691 50.622 5,0 87.922 120.828 0,4 118.050 161.792
Serveis d’hostaleria 12.954 13.393 1,3 20.674 21.583 13,4 43.257 46.038
Serveis de menjar i begudes 41.577 51.231 5,1 79.575 109.479 –0,8 124.339 173.642
Hostaleria i restauració 54.531 64.624 6,4 100.249 131.062 1,3 167.596 219.680
Edició 12.899 13.986 1,4 16.525 18.728 –3,8 18.115 20.890
Cine, enreg. de sò, ràdio i televisió 5.295 6.026 0,6 9.804 11.092 2,4 11.047 12.660
Telecomunicacions 7.244 7.477 0,7 8.528 9.067 –0,2 9.957 10.817
Tecnologies de la informació 18.803 20.524 2,0 24.673 28.238 –2,1 26.725 31.264
Serveis d’informació 1.475 1.910 0,2 2.058 2.902 0,2 2.562 3.646
Serveis editorials i d’informació 45.716 49.923 5,0 61.588 70.027 –1,5 68.406 79.277
Finances i assegurances 42.195 44.222 4,4 56.970 62.298 –0,1 71.170 79.323
Activitats immobiliàries 9.174 11.407 1,1 13.478 18.047 –0,4 16.848 23.104
Serveis centrals a les empreses 28.884 33.822 3,4 42.757 52.639 –0,4 58.321 72.286
Serveis d’arquitectura i enginyeria 13.504 16.904 1,7 23.741 30.814 –0,8 30.894 40.825
Recerca i desenvolupament 7.489 8.144 0,8 11.056 12.276 1,3 12.753 14.392
Altres activ. professionals i tècniques 19.358 25.896 2,6 26.510 37.929 0,6 29.832 44.379
Activitats prof., científ. i tècniques 69.235 84.766 8,4 104.064 133.658 –0,1 131.800 171.882
Act. de lloguer i agències d’ocupació 32.584 35.560 3,5 48.963 55.589 –0,3 60.105 68.825
Agències i operadors turístics 6.018 6.574 0,7 7.549 8.731 3,0 9.484 11.163
Serveis a edificis i empreses 55.533 58.688 5,8 102.834 110.741 0,1 128.775 140.849
Serveis administratius i auxiliars 94.135 100.822 10,0 159.346 175.061 0,1 198.364 220.837
AA. PP. i organismes extraterr. 80.587 80.603 8,0 117.530 117.578 –0,5 177.305 177.389
Ensenyament 53.677 56.261 5,6 91.132 97.573 –9,2 118.469 127.794
Serveis sanitaris 55.729 59.940 5,9 111.087 120.212 –0,4 149.676 162.096
Servei socials 22.166 22.440 2,2 42.702 43.523 –0,6 62.666 63.779
Serveis sanitaris i socials 77.895 82.380 8,2 153.789 163.735 –0,4 212.342 225.875
Activitats i serveis culturals 6.787 10.769 1,1 8.322 15.149 –0,6 9.983 18.230
Activitats esportives i recreatives 12.584 13.297 1,3 23.848 26.237 0,9 34.324 38.149
Activitats associatives 12.304 13.359 1,3 17.526 19.187 –5,4 22.176 24.472
Resta de serveis 18.354 25.826 2,6 35.301 58.776 –0,7 46.415 83.021
Serv. personals, culturals i esport. 50.029 63.251 6,3 84.997 119.349 –1,2 112.898 163.872
Serveis 753.680 852.661 84,6 1.348.422 1.611.231 –0,9 1.837.043 2.225.080
Total afiliats 890.414 1.008.132 100,- 1.794.917 2.144.832 –1,1 2.528.055 3.085.696

Llocs de treball ocupats

(*) Variació sobre trimestre anterior.



62

Llocs de treball ocupats

Evolució de l’ocupació per sectors a la RMB (*)
(variació interanual)
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L’ocupació assalariada ha estat el segment del mercat de treball
que ha patit la pèrdua més intensa d’efectius. L’elevat percen-
tatge de contractacions temporals ho ha facilitat. El règim dels
autònoms, tradicionalment una sortida laboral per a determi-
nats desocupats en anteriors conjuntures difícils, també registra
pèrdues d’afiliats. Atès aquest entorn sorprèn relativament la
capacitat que han mostrat les empreses més petites, les que
tenen un màxim de cinc assalariats en plantilla, de mantenir i
fins i tot augmentar quota de presència sobre el total del teixit
empresarial. Especialment en un context com el del darrer any
i mig caracteritzat per un descens general de l’activitat produc-
tiva i restriccions creditícies.

La pèrdua de llocs de treball capgira la trajectòria fins
aleshores fortament alcista del pes de l’ocupació estrangera
sobre el total.

Un altre tret a remarcar de l’evolució recent del mercat de tre-
ball metropolità, i per extensió, del català, és que la pèrdua de
llocs de treball originada per la crisi econòmica ha afectat espe-
cialment la mà d’obra estrangera. Segons les dades d’ocupats
afiliats a la Seguretat Social a final de juny, aquest segment de
l’ocupació havia retrocedit més d’un 11% a Catalunya i un punt
percentual menys a la regió metropolitana en relació amb un
any enrere. En comparació, el retrocés del col·lectiu dels ocu-
pats nacionals s’ha limitat a un 6,5% a ambdós àmbits. Aquest
major impacte de la crisi sobre la mà d’obra estrangera, espe-
cialment sobre la no comunitària, s’explica, entre altres raons,
perquè ha estat també el col·lectiu més beneficiat els darrers
anys per l’expansió de l’ocupació. En menys d’una dècada el
nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social
ha passat de representar un testimonial 2,5% del total a més del
13% a l’àmbit metropolità i per sobre del 14% al conjunt de
Catalunya. Desprès d’un any llarg de reducció del nombre d’o-
cupats, el percentatge de treballadors estrangers integrats en el
mercat regulat ha minvat en poc menys de mig punt percentual.
Una evolució que previsiblement es mantindrà i accentuarà
durant la segona meitat de l’any a mesura que s’acabin les fei-
nes més estacionals i també les finançades a càrrec dels pres-
supostos públics per a fomentar l’ocupació.  

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

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
juny 2009 56.395 7.645 5.937 2.379 1.162 943 103 51 21 74.636

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
juny 2009 127.715 18.633 14.512 5.633 2.647 1.866 189 97 26 171.318

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
juny 2009 198.997 29.011 21.789 8.409 3.868 2.590 245 121 26 265.056



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

Província de Barcelona

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

Catalunya

Total –11,1 –3,7 8,4 7,6
Comunitaris –8,5 –5,2 66,8 23,8
No comunitaris –12,0 –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

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
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Llocs de treball ocupats

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

ds.08/ds.07jn.09/jn.08 ds.07/ds.06
(%)

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

R.E. Llar

R.E. Agrari i del Mar

R.E. Autònoms

R. General

L’aplicació de la nova Classificació d’Activitats Econòmiques
2009 d’ençà començament d’any trenca les sèries corres ponents
als grans agregats –agricultura, indústria, construcció i serveis–
i condiciona les comparacions dels registres d’enguany amb els
d’un any abans per a la majoria de les divisions, que són les agru-
pacions mínimes emprades en aquestes pà gines. En con seqüèn -
cia, i lamentant l’escassa oportunitat d’aquest canvi de clas sifi -
cació des del punt de vista de la conjuntura econòmica, l’anàlisi
sectorial que presentem és, de mo ment, més limitat que el que
s’acostumava però aporta un major detall, especialment en la
part dels serveis.

A grans trets, el sector primari perd ocupats a favor de la indús-
tria –elaboració de vins i olis– i del terciari. La indústria, a ban -
da d’incorporar ocupats d’activitats fins ara comptabilitzades al
primari, perd efectius a favor de la construcció i especialment
dels serveis, com és el cas de l’activitat editorial i un ampli ven -
tall de serveis de reparacions. Aprofitarem l’avinentesa per a
segregar de la indústria les activitats de subministrament d’ener -
gia i aigua i les de gestió de residus. La construcció guanya pes
relatiu gràcies a les aportacions d’activitats industrials –fa bri -
cació d’estructures, ascensors i similars– i els serveis de pro-
moció immobiliària. El terciari és el que presenta un saldo més
equilibrat i fins a cert punt el retrocés del 5,3% del segon tri-
mestre de 2009 en relació amb un any abans –xifres no homo -
gènies– es pot considerar una bona aproximació a la va riació
real del sector a l’àmbit metropolità. Per contra, els descensos
del 13% que registren la indústria i la construcció comparant
també dades no homogènies no semblen tan ajustades a l’evo-
lució efectivament registrada. 

A l’espera de disposar de les dades corresponents al segon i suc-
cessius trimestres, aprofitarem per insistir en els pesos relatius
de les principals divisions sobre el total i plasmar el grau i evo-
lució de la diversificació del teixit productiu als diferents àmbits
analitzats. Les activitats estrictament industrials ja no més ocu-
pen a poc més del 8% dels afiliats ocupats a la Segu retat Social
a Barcelona. Un percentatge que es dobla si la re ferència és Ca -
talunya i que gairebé es triplica a l’entorn metropolità. La situa-
ció és similar pel que fa a la construcció tot i que la dispersió
entre valors extrems –Barcelona i entorn metropolità– no és tan
accentuada. Òbviament, el tret definitori de l’estructura produc-
tiva de la ciutat central és el pes aclaparador del terciari –gaire-
bé el 85% de tota l’afiliació a la Seguretat Social– que su pera en
vint punts relatius el pes que té a la resta de Catalunya.

Aquesta creixent especialització terciària del teixit productiu
de la ciutat en relació a la resta del territori es recolza en les
activitats professionals, científiques i tècniques, els serveis ad -
ministratius i auxiliars –dos agregats que concentren una bona
part dels anomenats serveis a les empreses–, les finances i asse-
gurances, els serveis editorials i d’informació, els serveis per-
sonals, culturals i esportius i la majoria dels serveis públics. Dit
de manera més gràfica, més de la meitat –el 56%– dels llocs de
treball localitzats a Barcelona corresponen a serveis amb més
pes relatiu a la ciutat que no pas a la resta del territori. Con -
tràriament, els serveis comercials, el transport i emmagatze-
matge i l’hostaleria i restauració, que concentren prop del 28%
dels llocs de treball localitzats a Barcelona, tenen un pes re latiu
sobre el total similar o més baix que a la resta de Catalunya.                



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

Barcelona
Total contractes –20,2 –21,3 –2,8 0,3
Temporals –16,1 –17,9 –1,8 –0,5
Indefinits –40,5 –37,3 –7,6 4,1

RMB
Total contractes –22,7 –26,4 –10,6 0,0
Temporals –19,1 –23,8 –10,5 –0,8
Indefinits –40,9 –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
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

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
1r.tr. 500.715 406.421 94.294
2n.tr. 487.616 408.005 79.611
3r.tr. 481.219 407.279 73.940
4t.tr. 530.047 440.785 89.262

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

Contractes registrats
variació (%)milers

Total trimestral
Variació interanual dels darrers dotze mesos (%)
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Contractes segons tipologia i sexe

Contractes Dones Homes Total Var.(%)

1r.sem.2009 interanual

Total Indefinits 24.830 25.250 50.080 –37,3
— ordinaris 9.834 13.359 23.193 –42,8
— foment contractació 5.497 3.350 8.847 –36,6
— per a minusvàlids 95 107 202 –39,5
— convertits en indefinits 9.404 8.434 17.838 –28,7

Total Temporals 170.532 141.171 311.703 –17,9
— obra o servei 54.919 64.103 119.022 –13,5
— eventuals 60.958 59.082 120.040 –26,8
— interinitat 52.218 15.060 67.278 –6,7
— relleu i subst. jubilats 691 1.091 1.782 –0,7
— formació i pràctiques 973 851 1.824 –13,6
— resta 773 984 1.757 –24,8

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 tendència a la baixa de la contractació laboral iniciada 
a mitjan 2008 s’ha mantingut durant el primer semestre
d’enguany, afectant especialment als contractes indefinits. 

Els gairebé 362.000 contractes de treball formalitzats a Barce -
lona durant el primer semestre d’enguany equivalen a un des-
cens del 21,3% en relació amb el mateix període de 2008, quan
la darrera fase expansiva arribava a la seva fi. A la resta de
Catalunya la retallada ha estat encara més intensa, acostant-se
al 30%. En consonància amb una conjuntura econòmica reces-
siva i d’evolució incerta a mitjà termini, la variació més accen-
tuada correspon a la contractació indefinida, que ha registrat
una retallada del 37%, pràcticament el doble del percentatge de
descens de la contractació 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

L’anàlisi dels contractes segons tipologia mostra, com ja s’ha
avançat, un descens especialment accentuat dels contractes in -
definits, sobretot dels ordinaris i dels acollits a la modalitat de
foment de l’ocupació. També cau però menys el nombre dels
convertits en indefinits. En el cas dels de durada definida, els
d’interinitat i els d’obra o servei baixen menys que els even-
tuals. De la resta de modalitats, poc significatives en termes
absoluts, destaca el manteniment en termes absoluts dels con-
tractes de relleu i substitució de jubilats. No s’observen di fe -
rències rellevants, en comparació amb la situació d’un any
abans, en la distribució per sexes. L’accés als indefinits és molt
igualitari mentre que en els temporals les dones són, amb di -
ferència, les més “beneficiades” gràcies a la seva posició de
domini en els contractes d’interinitat.

Apuntar, per acabar, que l’aplicació d’ençà començament d’any
de la nova classificació d’activitats econòmiques CNAE-2009
trenca les sèries sectorials i, de manera transitòria, fa impossi-
ble conèixer com està incidint la recessió econòmica en la con-
tractació laboral per sectors. Les darreres dades mostren però,
un lleu dinamisme en la contractació lligada a la construcció i
els serveis, imputable a l’augment de l’obra pública i a factors
estacionals.
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Contractes indefinits
Contractes indefinits/Total contractes
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2n.tr.2009/ 1r.sem.09/ 2008/ 2007/ 
Variació (%) 2n.tr.2008 1r.sem.08 2007 2006

Menys d’1 mes –11,6 –11,1 14,7 –0,2
1-6 mesos –30,2 –32,4 –16,3 –2,7
6-18 mesos –26,4 –26,3 6,2 –6,0
Més de 18 mesos 4,3 –4,5 33,3 19,6
Indeterminada –10,4 –14,6 –7,8 1,3

2n.tr.2009/ 2n.sem.08/ 2008/ 2007/
Variació (%) 1r.tr.2009 2n.sem.07 2007 2006

Indústria –0,6 –23,9 –15,6 –9,2
Construcció 4,0 –22,2 –17,1 –4,2
Serveis 6,1 –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

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

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

Barcelona
Total 48,1 45,0 –3,8 –0,6
Masculí 62,3 61,5 –2,2 –2,0
Femení 35,3 30,8 –5,2 0,6

RMB
Total 54,8 55,4 0,8 –0,6
Masculí 75,8 80,7 3,7 –3,3
Femení 37,2 35,4 –1,3 1,5

Catalunya
Total 56,8 59,2 1,9 –0,7
Masculí 78,5 88,6 5,7 –3,2
Femení 38,0 35,8 –0,9 1,2

La contenció de les xifres d’atur durant els mesos de maig 
i juny acaba amb gairebé un any i mig d’augment sostingut
d’aquestes dades i sembla consolidar un punt d’inflexió en la
trajectòria alcista de l’atur registrat.

Segons les dades de començament d’estiu, el perfil més repre-
sentatiu de l’atur registrat tant al mercat de treball de Barcelona
com al de la resta de Catalunya és el d’un home jove –d’entre
30 i 35 anys– amb una trajectòria professional marcada per la
successió de contractes temporals a la construcció, al comerç o
a la restauració. Dels poc més de 333.000 aturats registrats a
l’àmbit metropolità a començament d’estiu, gairebé el 52% eren
homes, set punts percentuals més que un any abans. 

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

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.

La reducció de les xifres d’aturats durant el passat mes de juny
és la primera bona notícia que és desprèn del mercat de treball
barceloní i metropolità d’ençà final de 2007. El més destacable
d’aquest fet és que trenca amb una dinàmica de creixement
intens i persistent de l’atur que ha durat prop d’un any i mig.
Per explicar aquest punt d’inflexió –és aviat per esperar un
canvi de tendència– s’ha de pensar en un primer impacte en
l’ocupació del sector constructor i activitats relacionades per
l’aug ment de la despesa pública i en efectes estacionals típics
de començament d’estiu.
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L’atur masculí, el més afectat per la crisi, comença a mostrar
senyals de recuperació.

Que la contenció de les xifres d’aturats els darrers mesos hagi
estat especialment intensa entre els homes sembla apuntar a
una certa efectivitat de les polítiques públiques de despesa per
fomentar l’ocupació a la construcció. Tot i els primers indicis
d’evolució a la baixa de l’atur masculí durant el segon trimes-
tre –més visibles a l’entorn metropolità– continua sobrepassant
al femení en termes absoluts i especialment en creixement
interanual.

Les taxes de creixement de l’atur, que han superat àmpliament
el 60% durant el primer semestre a Catalunya, reflecteixen cla-
rament la magnitud de l’impacte de la crisi sobre el mercat de
treball. Mostren també que, més que un simple ajustament de
capacitat productiva, l’economia catalana s’enfronta a un pro-
cés de depuració dels excessos d’un teixit productiu que darre-
rament s’havia expandit extraordinàriament aprofitant la dispo-
nibilitat de capital i mà d’obra barata que oferia el mercat. Des
d’aquesta òptica s’entenen millor qüestions com ara la incidèn-
cia tan severa que la destrucció de llocs de treball ha tingut
entre els ocupats de mitjana edat al llarg del darrer any.

Atur registrat

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

Barcelona
< 25 anys 43,7 55,4 –9,9 –8,5
25-44 anys 60,8 62,0 –3,9 0,2
45 i més 34,3 25,3 –2,7 0,0

RMB
< 25 anys 54,8 74,6 –3,0 –13,2
25-44 anys 65,9 70,1 0,9 0,0
45 i més 41,2 34,6 1,5 1,8

Catalunya
< 25 anys 54,9 72,9 –0,4 –12,9
25-44 anys 67,2 73,9 2,0 0,0
45 i més 43,9 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

Nota: A partir de maig de 2005 s’amplia el concepte del que es considera atur registrat i es trenca la sèrie.
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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L’atur registrat es nodreix d’adults joves.

Els primers senyals de refredament del creixement de l’econo-
mia –a mitjan 2007– es van traduir en el mercat laboral en un
lleu augment de l’atur entre els actius de més edat. A mesura
que s’accentuava la pèrdua de dinamisme de l’economia i s’en-
duria l’accés al crèdit, l’ajustament de la capacitat productiva
s’ha convertit en una prioritat per a moltes empreses. Aquest
canvi sobtat d’escenari ha implicat un quasi escanyament de les
vies d’accés al mercat laboral per als que busquen una primera
ocupació o que tenen poca experiència –l’atur juvenil ha cres-
cut en línia amb el total– i especialment un augment dels des -
ocupats de mitjana edat, un segment de la població activa que
concentra la major part dels immigrants més recents.

L’anàlisi de l’evolució sectorial d’aquestes dades ensopega
amb l’escull que representa l’aplicació de la nova CNAE a par-
tir de començament d’enguany i que trenca l’homogeneïtat de
les sèries. Fet aquest advertiment, una simple ullada a l’evolu-
ció de l’atur sectorial al llarg de l’any passat ens serveix per
recordar que la construcció ha estat l’epicentre del “terratrè-
mol” que porta gairebé dos anys sacsejant el mercat de treball
català, inclòs el metropolità. En poc més d’un any, desembre
2007-febrer 2009, la construcció metropolitana ha perdut uns
45.000 treballadors directes –un 20% de l’ocupació total del
sector– la meitat dels quals es mantenien com aturats a final
del període. 

juny 09/març 09
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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

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

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

Barcelona
Primari 3,6 42,6 16,9 –21,7
Indústria 2,1 36,6 –5,7 –5,2
Construcció 0,8 100,4 10,1 –8,9
Serveis –1,9 40,1 –3,1 2,0
S.o.a. 22,8 75,4 –27,5 –10,6

Regió Metropolitana
Primari 2,8 71,1 17,3 –15,8
Indústria 1,8 42,5 –2,5 –0,4
Construcció –2 116,7 16,4 –5,2
Serveis –2,4 50,3 1,3 1,3
S.o.a. 17,1 61,7 –17,3 –13,9
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La contenció de les xifres d’atur durant els darrers mesos s’ha
traduït en un primer punt d’inflexió per a la fins fa ben poc
alcista taxa d’atur. Les taxes d’atur del mes de juny mostren
una tendència a l’estabilització en relació amb els darrers mà -
xims assolits un parell de mesos abans però es mantenen per
sobre del 10% a Barcelona i del 13% a la resta del país. S’apre -
cien lleus divergència en l’evolució de les taxes d’atur per
sexes. 

L’obra pública i l’inici de la temporada turística frenen
momentàniament l’augment de l’atur.

Després d’aquest primer i contundent intent de redimensionar
la capacitat productiva de la construcció, la xifra d’aturats del
sector s’ha estabilitzat durant el segon trimestre d’enguany i és
d’esperar que es mantingui en aquesta línia fins ben passat l’es-
tiu. Bàsicament per l’augment de la despesa pública dirigida al
sector. En tot cas, aquesta és una mesura conjuntural que inten-
ta suavitzar la imprescindible reconversió del sector construc-
tor espanyol mentre la iniciativa privada es manté al marge a
l’espera de que millorin les condicions de finançament i la de -
manda de productes immobiliaris es recuperi.   

L’evolució de l’atur a la indústria i al conjunt dels serveis ha
seguit unes pautes similars a les de la construcció però amb una
intensitat força menor. Després dels augments de 2008 –d’en-
tre el 40 i el 50% a final d’any– l’evolució durant el segon tri-
mestre d’enguany ve marcada per variacions percentuals a l’en-
torn del 2% trimestral. A l’alça en el cas de la indústria i a la
baixa en els serveis. En el primer cas, la dependència de l’activi-
tat constructora, dels mercats exteriors i de la demanda in terna,
especialment de la inversió, explica que l’atur continuï lleu-
ment a l’alça. Pel que fa als serveis, l’inici de la tempora da
turística pot ajudar a explicar el lleu canvi de signe de la va -
riació de l’atur. El col·lectiu que no nota cap símptoma de mil -
lora és el dels que busquen una primera ocupació o es reincor-
poren al mercat laboral. El 17% d’augment del segon trimes tre
anuncia per enguany un creixement semblant al de 2008.   

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 des. 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 des. 2007 6,3 5,4 7,4 7,1 5,6 9,1 7,0 5,5 9,0 9,4

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

31 març 2009 10,8 10,9 10,8 13,2 12,5 14,0 12,9 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 15,4
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La mà d’obra estrangera pateix amb especial intensitat
l’ajustament de capacitat productiva a la construcció. 

Un de cada cinc aturats registrats al Servei Català d’Ocupació
a final del primer semestre de 2009 és estranger. Un any enre-
re, la proporció era un de cada sis. Aquest major impacte de
la destrucció de llocs de treball sobre els ocupats estrangers
s’explica bàsicament per dues raons. La primera és que aquest
col·lectiu ha estat el destinatari de la major part dels llocs de
treball creats a Catalunya els darrers anys i, en conseqüència, el
més procliu a suportar l’ajustament de plantilles. La segona raó
possiblement sigui que, a banda de determinats serveis, la mà
d’obra estrangera de migració més recent s’ha ocupat majorità-
riament a la construcció, l’activitat més afectada per la recessió
actual. Les xifres més recents indiquen que gairebé un terç dels
aturats estrangers prové de la construcció, una proporció que
més que duplica la de la resta de treballadors.   

Estrangers registrats a l’atur
(província Barcelona)
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La crisis económica mundial empieza a mostrar señales de
moderación.

• La reciente difusión de datos macroeconómicos que dejan
entrever una leve recuperación del PIB en algunas de las
principales economías europeas y asiáticas ha reforzado la
idea de que lo peor de la recesión económica está quedando
atrás. La fuerte caída de la actividad económica iniciada a
mitad de 2008 ha empezado a moderarse.

• Además de China e India, que lideran la expansión de la eco-
nomía asiática y mundial, Japón cierra el segundo trimestre
de 2009 con un crecimiento interanual del PIB del 0,9%.
Alemania y Francia, con sendos aumentos del 0,3%, tam-
bién consiguen cambiar la trayectoria descendente de las
últimas variaciones trimestrales. Como en el caso de Japón,
estos resultados son debidos al moderado repunte de las ex -
portaciones y al impacto sobre la demanda interna de las
expansivas políticas fiscal y monetaria vigentes.

• Al margen de estos casos puntuales pero significativos, entre
los indicadores macroeconómicos del segundo trimestre pre-
dominan los signos negativos. Tanto los Estados Unidos co -
mo la Unión Europea han acumulado nuevas caídas en la
evolución de sus respectivas economías. 

• La situación en el conjunto de la Unión Europea a mediados
de año viene definida por una variación casi nula del PIB en
relación con el primer trimestre pero que acumula un recor-
te de casi el 5% si se compara con el valor de un año atrás.

• Al tiempo que el indicador de clima económico repunta tími -
damente desde mínimos, la evolución del desempleo re fleja
la debilidad del mercado de trabajo. 

The world economic crisis starts to show signs of moderation

• The recent publication of macroeconomic data that show a
slight recovery of GDP in some of the main European and
Asian economies has reinforced the idea that the worse of
the economic crisis has gone through. The strong fall of eco-
nomic activity started in mid 2008 has started to slow down.

• Besides China and India, who lead the expansion of the
Asian and world economies, Japan shows during the second
quarter of 2009 an annual growth rate of 0.9%. Germany
and France, both with growth rates of 0.3%, are also able to
change the downward trend of the last quarters. As in Japan,
those results are due to a slight recovery of exports and to
the impact on internal demand of the current expansionary
fiscal and monetary policies. 

• Beyond those punctual but significant cases, among second
quarter macroeconomic indicators there is a majority of
negative signs. Both the US and the EU show new falls in the
evolution of their economies.

• The mid-year situation in the EU as a whole is characterised
by almost null GDP growth with respect to the first quarter,
but the reduction of GDP reaches almost 5% if compared
with its value of one year ago.

• While the economic climate indicator slightly recovers from
historical minima, the evolution of unemployment shows the
weakness of the labour market.

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

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

PIB/GDP in real terms,% change on year earlier 0,0 –1,9 –3,3 –3,9 0,7 –1,6 –4,7 –4,8 0,4 –1,2 –3,2 –4,2
tasa de variación interanual en términos reales (%)

Demanda nacional/Domestic Demand –1,2 –2,6 –4,5 –4,9 0,5 –0,9 –3,8 –4,2 –1,4 –3,9 –6,1 –7,3
aportación al crecimiento del PIB (en pp)

Demanda externa/External Demand 1,2 0,7 1,2 1,0 0,2 –0,8 –0,9 –0,6 1,8 2,7 2,9 3,1
aportación al crecimiento del PIB (en pp)

Clima económico/Economic climate2 98,9 93,2 89,9 91,0 88,7 73,1 61,5 67,7 79,3 70,9 68,0 73,6
Índice: 2000=100

Producción industrial/Industrial production –3,2 –6,7 –11,6 –13,3 –2,3 –9,1 –16,8 –16,8 –8,2 –16,2 –20,8 –18,8
tasa de variación anual(%)/% change on year

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

Tasa de paro/Unemployment rate 6,1 6,9 8,1 9,3 7,0 7,5 8,3 8,8 11,3 13,9 17,4 17,9
en % de la población activa/% of labour force

Precios de Consumo/Consumer prices1 4,9 0,1 –0,4 –1,4 4,2 2,2 1,3 0,6 4,5 1,4 –0,1 –1,0
tasa de variación anual (%)/% change on year

Tipo de interés a corto plazo/3-month interest rate1 3,28 2,05 1,34 0,82 5,13 3,26 1,63 1,19 4,99 3,33 1,62 1,26
Interbancario a 3 meses/Euribor a 3 meses

Tipo de interés a largo plazo/10-Y government yield1 3,71 2,44 2,85 3,74 4,43 3,61 3,70 4,02 4,57 3,86 4,06 4,24
Rendimiento de la deuda pública a 10 años

Tipo de cambio del dólar/Exchange rates1 — — — — 1,437 1,345 1,305 1,402 — — — —
Unidades de $ por Euro/US $ per euro
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• Los precios de consumo continúan desacelerándose por la cai -
da de la demanda y la contención del precio del petróleo y
materias primas.

Notable contracción de las economías española y catalana
durante la primera mitad de 2009.

• El avance de la Contabilidad Nacional Trimestral correspon-
diente al segundo trimestre de este año estima que el PIB de
España ha registrado un retroceso del 4,2% en relación al
mismo periodo de 2008, un punto porcentual más que el tri-
mestre anterior. El contrapunto a esta tendencia es que la
última variación trimestral, -1,1%, es más suave que la pre-
cedente. Este hecho parece indicar que la pérdida de la
segunda mitad del año será más moderada que la de la pri-
mera. 

• La economía española acumula cuatro trimestres consecuti-
vos de recorte del PIB que está teniendo un impacto muy
severo en el mercado de trabajo. La tasa de paro se acerca al
18% como consecuencia de que durante los últimos doce
meses la ocupación medida en puestos de trabajo equivalen-
tes a tiempo completo se ha reducido un 7,1%.

• Esta pésima evolución del mercado de trabajo –el rasgo dife-
rencial más significativo en comparación con la recesión que
sufren las principales economías europeas– sumada al ele-
vado endeudamiento que arrastra el sector privado, explica
la fuerte caída de la demanda nacional. 

• En un contexto regresivo de las exportaciones, la fuerte con-
tención de las importaciones como consecuencia de la atonía
de la demanda interna, es suficiente para recortar el déficit
comercial y acentuar la aportación positiva de la demanda
externa al crecimiento del PIB.

• Todos los sectores productivos –con la excepción del prima-
rio– sufren recortes de los volúmenes de producción, siendo
las variaciones interanuales del segundo trimestre más inten-
sas que las de comienzo de año. 

• La actividad industrial, incluida la producción de energía,
encabeza esta clasificación con tasas de dos dígitos por se -
gundo trimestre consecutivo. Un hecho que se explica por la
fuerte caída de la inversión en bienes de equipo y del gasto
en bienes de consumo duradero, además del retroceso de las
exportaciones. 

• Consumer prices continue to fall due to the reduction in
demand and the restrain of prices of petrol and raw
materials.

Significant GDP falls in Spain and Catalonia during the first half 
of 2009

• The initial estimates of the Quarterly National Accounts for
the second quarter of this year show that GDP has fallen by
4.2% with respect to the same period of 2008. This fall is one
percentage point larger than that of the previous quarter.
The good news is that the fall with respect to the previous
quarter (-1.1%) is smoother than the previous one. This fact
seems to imply that the fall during the second half of the year
will be more moderate than that of the first

• The Spanish economy has experienced four consecutive
quarters of GDP contraction, which have had a severe
impact on the labour market. The unemployment rate is
close to 18% due to the 7.1% reduction of employment (mea-
sured as equivalent full-time jobs) during last year.

• This bad evolution of the labour market, which is the feature
that more significantly distinguishes the Spanish recession
from that of the main European economies, explains the
large fall of national demand, to which should be added the
large debt of the private sector.

• In a context of receding exports, the restrain of imports as a
consequence of the weaker internal demand is enough to
reduce the commercial deficit and increase the positive con-
tribution of external demand to GDP growth.

• With the exception of agriculture, all sectors experience
reductions in their production volumes, and the annual
changes during the second quarter are more intense than
those of the first one.

• Industrial activities, including energy production, lead this
ranking with double digit fall rates for the second quarter in
a row. This fact can be explained by the important reduction
of investment in capital goods and of expenditure in durable
consumption goods, besides the fall of exports.
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• El 6% de descenso interanual que sufre la construcción, va -
riación equivalente a la del trimestre anterior, se intuye rela-
tivamente moderada dado el impacto que la crisis del sector
ha tenido en términos de ocupación. 

• En el caso del terciario, el leve recorte hay que interpretarlo
como la suma de dos variaciones que se compensan. Por una
parte el descenso relativamente acentuado de los servicios
de mercado y de la otra, la expansión cada vez más débil de
los servicios fuera de mercado.

La economía barcelonesa, poco dependiente de la promoción
residencial, nota menos los efectos de la crisis.

• El mayor peso de los servicios centrales y de los de no mer-
cado en la capital catalana justifica que la pérdida de activi-
dad haya sido más moderada que en el resto del territorio.
Por contra, la especialización manufacturera del entorno me -
tro politano repercute en una pérdida de actividad del amplio
abanico de los servicios a las empresas. 

• Construction activities fall by 6% on year-to-year basis, the
same as during the previous quarter. This can be considered
as small in relative terms, given the impact that the crisis of
the sector has had on employment. 

• In the case of tertiary activities, the slight reduction of pro-
duction is the result of two effects leading in opposite direc-
tions: the relatively large fall in market services is compen-
sated by the expansion, weaker than before, on non-market
services provided by the public sector.

Barcelona’s economy, weakly dependent on residential building,
suffers less the effects of the crisis.

• The larger share of central and non-market services in the
Catalan capital explains why the fall in activity has been
less severe than in the rest of the region. On the other hand,
the specialization in manufacturing activities of the metro-
politan area leads to a loss of activities in the wide-ranging
area of business services.
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Construcción / Construction

Variación PIB sectorial (Catalunya) II.09 — –9,2 –5,7Change in GDP construction 2nd.Q
Viviendas iniciadas I.09 –59,9 –65,3 –42,0Started dwellings 1st.Q
Obra nueva prevista en las licencias (m2) II.09 –4,0 –28,2 6,1Planned new construction (sq.m.) 2nd.Q
Trabajadores en alta (Seguridad Social) II.09 — — –14,7Workers affiliated (Social Security) 2nd.Q
Paro registrado jn.09 –2,3 — 100,4Registered unemployment jn.09

V
ar

ia
ci

ón
 (

%
)

Variación
 PIB

Puerto Ocupados

2008/2007 último periodo

Aeropuerto
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

V
ar

ia
ci

ón
 (

%
)

Variación
 PIB

Ocupados Viviendas
iniciadas

2008/2007 último periodo

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Obra
 licencias

Sectores econòmicos / Economic sectors

Variación (%) 2008/07

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

Industria /  Industry

Variación PIB sectorial (Catalunya) II.09 — –11,4 –7,2Change in GDP industry 2nd.Q
Exportaciones (€) (Catalunya) I.09 –20,4 –23,9 0,0Export 1st.Q
Precios industriales (Catalunya) jn.09 — –4,4 1,5Producer prices jn.09
Trabajadores en alta (Seguridad Social) II.09 — — –7,6Workers affiliated (Social Security) 2nd.Q
Paro registrado jn.09 –2,5 — 36,6Registered unemployment jn.09

Q/Q-1 interannual 2008/07

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

Servicios / Services

Variación del PIB sectorial (Catalunya) II.09 — –0,4 1,1Change in GDP services 2nd.Q
Tráfico de pasajeros. Aeropuerto II.09 32,7 –10,9 –8,0Passenger trafic. Airport 2nd.Q
Tráfico de mercancías. Puerto II.09 193,9 –4,6 –0,5Freight traffic. Port 2nd.Q
Trabajadores en alta (Seguridad Social) II.09 — — –2,4Workers affiliated (Social Security) 2nd.Q
Paro registrado jn.09 –2,6 — 40,1Registered unemployment jn.09
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• The reduction in construction is not comparable to that
experienced by the rest of the country, despite the decreas-
ing number of new construction of dwellings. This is due to
the fact that in Barcelona the promotion of residential pri-
vate housing, despite its expansion during the last decade,
has had to compete with other strong building activities,
such as refurbishment, offices, hotels and other facilities, as
well as with increasing public investment.

• Both the area of new construction and the number of hous-
ing units forecast in the newly passed licences during the
second quarter of this year show falls above 20%, when
compared to the figures of one year ago. These figures have
to be interpreted  taking into account that 2008 was still an
expansion year, and the reduction in the number of housing
units implies an increase of almost 13% with respect to the
figure of the previous quarter.

• El retroceso de la construcción tampoco es comparable al
registrado en el resto del país a pesar del descenso del núme-
ro de viviendas iniciadas. Básicamente porque en la ciudad
central la promoción privada residencial, a pesar de la ex -
pansión de los últimos diez años, ha competido con otros
segmentos potentes del mercado inmobiliario como la reha-
bilitación, la promoción de edificios de oficinas, hoteles y
equipamientos y también con un periodo de fuerte inversión
pública.

• Tanto la superficie nueva a construir como el número de vi -
viendas previstas en las licencias de obras aprobadas du rante
el segundo trimestre de este año presentan pérdidas de más
del 20% en comparación con un año antes. Unas variaciones
que conviene matizar porque el descenso de la superficie
prevista se produce después de un 2008 todavía expansivo y
la negativa evolución interanual del número de vi viendas
representa, al mismo tiempo, un aumento de casi el 13% en
relación con la cifra prevista el trimestre anterior.
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Precios de consumo (IPC) y salarios /  CPI (consumer prices index) and wages

Barcelona (provincia) jn.09 — –0,1 1,8Barcelona (province) jn.09
Cataluña jn.09 — –0,5 1,6Catalonia jn.09
España jn.09 — –1,0 1,4Spain jn.09
Zona euro jn.09 — –0,1 1,6Euro zone jn.09
Salarios pactados en convenio en-jn.09 — 2,5 3,7Wages ja.-jn.
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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 II.09 –11,5 –47,8 –26,9
Auto registrations 2nd.Q

Trabajadores en alta (Seguridad Social) II.09 –0,5 –5,9 –3,5
Workers affiliated (Social Security) 1st.Q

Pernoctaciones hoteleras my-jn.09 12,2 2,8 –8,3
Hotel overnight stays my-jn.09

Pasajeros de cruceros turísticos II.09 243,5 –8,7 17,5
Cruise passengers 2nd.Q

Q/Q-1 interannual 2008/07

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

Precios del mercado inmobiliario/ Housing prices

Viviendas nuevas (€/m2) en-jn.09 — — –5,1
New housing (€/sq.m.) ja.-jn.

Segunda mano-oferta (€/m2) en-jn.09 –5,5 –11,6 –9,0
Second hand housing (€/sq.m.) ja.-jn.

Precio de alquiler(€/m2/mes) I.09 — 3,9 5,4
Transaction price 1st.Q

Plazas de aparcamiento (€) en-jn.09 — — 2,9
Parking lots (€) ja.-jn.
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• En el caso de los servicios, el descenso del 30% del tráfico
portuario de carga general y del 35% del número de conte-
nedores durante el primer semestre de este año, ilustran la
magnitud del impacto de la recesión de la economía españo-
la y europea sobre los flujos comerciales. Si se comparan las
cifras del segundo trimestre con las del primero se observa
un moderado repunte del tráfico de mercancías. Insuficiente
sin embargo, para corregir a corto plazo la tendencia bajista.

• El tráfico de pasajeros por el aeropuerto ha cerrado el pri-
mer semestre de 2009 con menos volumen que un año antes.
Se trata de una leve acentuación de la variación registrada un
año antes. Una parte de este descenso responde todavía a
la consolidación del servicio del AVE entre Barcelona y
Madrid. 

• In the case of services, the impact of the European and
Spanish recessions on trade is illustrated by contraction of
30% in bulk cargo and 35% in container numbers at the port
during the first semester. When comparing the figures of the
second quarter with those of the first a slight increase of
cargo trade can be noticed. That is, however, not enough to
reverse the downward trend in the short run.

• Airport traffic has been, during the first semester of 2009,
below that of one year ago, while the rate of change is
slightly above that previous figure. Part of that reduction is
still due to the consolidation of high-speed rail services
between Barcelona and Madrid.
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Paro registrado / Registered unemployment

Total paro registrado jn.09 –0,3 48,1 45,0Registered unemployment jn.09
Paro masculino jn.09 –1,0 62,3 61,5Male unemployment jn.09
Paro femenino jn.09 0,4 35,3 30,8Female unemployment jn.09
Paro juvenil (16-24 años) jn.09 –13,2 43,7 55,4Youth unemployment (aged 16-24) jn.09
Total paro registrado (RMB) jn.09 –0,7 54,8 55,4Registered unemployment (metrop. area) jn.09
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Mercado de trabajo / Labor market 

Variación (%) 2008/07

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

Ocupación / Employment

Residentes activos II.09 –1,2 –3,8 0,4Active residents 2nd.Q
Residentes activos (RMB) II.09 –2,3 –2,3 –0,7Active residents (metropolitan area) 2nd.Q
Trabajadores en alta (Seguridad Social) jn.09 –0,8 –5,7 –3,2Workers affiliated (Social Security) jn.09
Trabajadores en alta (RMB) (Seg. Social) jn.09 –1,2 –6,9 –3,7Workers affiliated (metropolitan area) jn.09
Contratos laborales registrados II.09 5,8 –20,2 –2,8Registred employments contracts 2nd.Q

Q/Q-1 interannual 2008/07

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

Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate

Barcelona (en pp) jn.09 –0,3 3,8 2,8Barcelona jn.09
Región Metropolitana (RMB) (en pp) jn.09 –0,4 4,9 4,0Metropolitan area jn.09
Cataluña (en pp) jn.09 –0,4 4,8 4,0Catalonia jn.09
España (en pp) jn.09 –0,3 4,9 4,2Spain jn.09
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• En el caso de la plataforma portuaria, el total de pasajeros
del primer semestre de 2009 se ha mantenido en los mismos
volúmenes de un año antes, alcanzando un nuevo máximo
anual. Una evolución imputable al aumento de la oferta de
plazas de cruceros con salida y llegada al puerto de la ciudad
ya que tanto los ferris regulares como los cruceros en tráfi-
co han registrado pérdidas moderadas de pasajeros. Los
datos provisionales de actividad turística de comienzos de
verano dejan entrever un ligero aumento de las pernoctacio-
nes hoteleras.

• De los diferentes indicadores de consumo destaca la pésima
evolución de la matriculación de vehículos, con un descen-
so interanual del 50% durante el segundo trimestre, en línea
con la del resto del país. Una variación que a buen seguro se
moderará sensiblemente durante la segunda mitad del año
gracias a las ayudas públicas y rebajas de las marcas y siem-
pre que el acceso al crédito bancario se vaya normalizando.

• Con respecto a los precios de consumo, el área de Barcelona
prácticamente no ha notado el pronunciado descenso que han
registrado en el conjunto de España a principios de verano.
Un fenómeno parecido a lo que se detecta en el mercado in -
mobiliario. En este caso, la presión de la demanda y una ofer -
ta menos abundante que en el resto del territorio limitan la
corrección de los precios de venta y de alquiler del segmento
residencial.

• El impacto de un año de crisis sobre el mercado de trabajo
metropolitano no difiere demasiado del que ha tenido en el
resto del territorio. El número de ocupados afiliados a la Se -
guridad Social al final del segundo trimestre era cerca de
un 7% más bajo que un año antes –en Barcelona un 5,7%–
mientras que el paro registrado había crecido un 55%, siete
puntos porcentuales más que entre los residentes de la ciudad
central. En el caso del empleo, estos datos de comienzo de
verano implican un empeoramiento de la coyuntura en rela-
ción con el final de 2008. En el del paro, la tasa de aumento
se ha mantenido relativamente estable. La suavización de la
tendencia se hace esperar por la dificultad de ajustar la pobla -
ción activa a la coyuntura recesiva.

• La situación de creciente dificultad para acceder o incluso
mantenerse en el mercado de trabajo que se desprende de los
datos expuestos explica el cambio de tendencia de la pobla-
ción que se declara activa. Después de años de expansión
ininterrumpida y firme gracias a la progresiva incorporación
de la mujer al mercado laboral regulado y posteriormente, de
la población inmigrante, la intensidad y duración de la actual
recesión acaba con el espejismo del aumento indefinido de
las tasas de actividad.       

• In the case of the port, the number of passengers during the
first semester has been similar to that of the previous year,
reaching a new annual maximum. This evolution can be
explained by the increase in the number of services that that
have Barcelona as their base port, given that both regular
ferry services and scaling cruises have experienced slight
falls in passengers. Provisional data of tourism activity also
show a slight growth of hotel nights.

• Among the different consumption indicators, the very bad
evolution in the number of registered vehicles stands out,
with an interannual fall of 50% during the second quarter,
similar to that of the rest of the country. It is difficult that
such a reduction will be sustained during the second half of
the year, given the impact of public subsidies, and price
reductions by manufacturers, provided access to credit goes
back to normal.

• Regarding consumption prices, the area of Barcelona has
not experienced the contraction registered in the rest of
Catalonia at the beginning of the summer. This phenomenon
is similar to that shown in the housing market. In that case,
a less abundant supply than in other areas act as a limit
to the correction of sale prices and rents for residential
housing.

• The impact of the crisis on the labour market of the metro-
politan area is not significantly different from the one that it
has on other areas. While the number of employees in Social
Security registers at the end of the second quarter was
almost 7% below that of one year ago for the whole of Spain,
the equivalent figure in Barcelona was 5,7%. Unemployment
had increased by 55% in Spain and 48% in Barcelona.
Those employment figures from early summer imply a wors-
ening of the economic conjuncture, while the unemployment
rate has remained fairly stable. The smoothing of the trend
will take some time due to the difficulties of adjusting activ-
ity rates to a recessive economic climate.

• The change in the trend of people who declare being active
in the labour market is explained by the context of increas-
ing difficulty to access, or even stay in the labour market, as
shown by the figures mentioned above. After years in con-
tinuous and stable expansion of activity rates, due initially
to the accessing of women to the regulated labour market
and, afterwards, to the influx of immigrant population, the
intensity and duration of the current recession have put an
end to the process of  ever-increasing activity rates.




